
Referat fra møte i Fellesrådet for Historielagene i Oslo 9. april 2013 hos 

Østensjø historielag på Nordre Skøyen hovedgård 

 

Til stede: 33 personer medregnet innledere fra 12 historielag og 3 observatører 

1. Velkommen og konstituering 

Knut Helge Midtbø, leder Østensjø historielag, ønsket velkommen. Anne Fikkan, Fellesrådet, 

ble valgt til møteleder, og Liv Thorstensen, Østensjø historielag, ble valgt til referent. Det var 

ingen bemerkninger til møtereferatet hos Lokaltrafikkhistorisk forening 23.10.2012. 

 

2. Østensjø orienterer om sitt historielag 

Bjørn Lilleeng fortalte om Nordre Skøyen hovedgård og viste bilder fra gårdens historie. Knut 

Helge Midtbø fortalte om Østensjø historielags virksomhet og om samarbeidet med 

Østensjøvannets venner og Østensjø kunstforening, samt om litt samarbeid med Søndre Aker 

historielag og Hellerud historielag. Dessuten nevnte han samarbeidet med Sarabråtens venner 

som arbeider for kulturlandskap og kulturminne ved Sarabråten i Østmarka.    

 

3. Gjennomgang av regnskap og årsberetning 2012 

Kasserer Grete Lind Planke gikk gjennom regnskapet som ble godkjent. Leder Hans A. 

Grimelund-Kjelsen viste til enkelte punkter i ledelsens beretningen, spesielt om antall lag i 

Oslo og lag representert i Landslaget for lokalhistorie. Dessuten om Oslo-DVD-er og om 

aksjonsgruppe Akerselva. Jevnlig sendes planforslag fra Plan- og bygningsetaten ut til høring 

til de berørte historielag. Han nevnte at Fellesrådets hjemmeside fortsatt administreres av 

Bjørn Lilleeng. Hans A. Grimelund-Kjelsen er nå varamedlem i Landslaget for lokalhistories 

landsstyre. Beretningen ble godkjent.  

 

4. Ny bildebehandling i Deicmanske bildesamlinger, Bibliofil erstattes av Omeka 

Heidi Grytten fra Deichman orienterte om Deichmans nye nettsider våren 2013. Med nytt 

system ønsker man nå å lage en finere og mer presentabel versjon av bildebasene. Systemet er 

web-basert der man kan styre emner, stikkord og temaer selv; en første versjon er under 

utarbeidelse. Omeka er en fritt tilgjengelig programvare. Dette er et pilotprosjekt, og Leif-Dan 

Birkemoe kan bistå på onsdager. Han kunne fortelle at det er mye lettere å skrive lengre 

tekster og lage lenker i det nye systemet. Det arbeides med å utforme nye kontrakter, og man 

ønsker å innlemme to historielag fra 2013.  

 

5. Oslo byarkiv informerte om dets aktiviteter av interesse for historielagene.  

Ba om innspill fra Fellesrådet om navnsetting i Bjørvika av gater og plasser vest for  

Akerselva. Saken sendes på høring.  

Spesialkonsulent Øystein Eike og seksjonsleder Cecilie Lintoft orienterte om Oslo byarkiv, 

Maridalsveien 3, med åpningstider tirsdag og onsdag 9-15 og torsdag 12-18. Man håper å få 

igangsatt en ressursgruppe i slektsforskningsarbeidet. Ellers kan f.eks. pensjonister være til 

god hjelp i arbeidet med å dokumentere rettigheter til materiell. Det ble og vist til Byarkivets 

nettside for informasjon om forskjellige slektsforskningsarrangementer. Et satsingsprosjekt er  



”Når endene ikke møtes. Fattige før og nå”. Arkivet med mange protokoller etter 

Fattigvesenet i Kristiania og Aker oppbevares i Oslo byarkiv. I de mange forhørsprotokollene 

kan man få innblikk i levekår og livsløp fra 1832-1930. Hjemstavnsregistre ligger der 

allerede. Samarbeid med ”Fattighuset og Oslo”.  

Sommeren 2014 planlegges en vandreutstilling på utvalgte Deichmanske filialer fra 

prosjektet. Dette blir også tema i ”Tobias” i 2013 med en artikkel av Anne Fikkan. I 2012 

skrev hun om ”Marie fra Grunerløkka: En fattigunges usynlige oppvekst”. 

Vedrørende høringssak om navnsetting i Bjørvika, ble det opplyst om at tre kriterier legges til 

grunn; havnehistorie, sagbruk/tømmer og industri. Alle historielag kan uttale seg, 

 

6. Ny organisering av Landslaget for lokalhistorie på tre nivåer, med lokallag, regionlag  

og sentralenhet 

Landslaget for lokalhistorie har sitt landsmøte 1.-2. juni i Baroniet Rosendal. Organiseringen 

av landslaget er den viktigste saken. Grimelund-Kjelsen viste til organisasjonsutvalgets 

innstilling av november 2012. Formålet er bl. a å gjøre landsmøtene mer representative. 

Myndighetene krever ellers en tredeling av alle landsdekkende organisasjoner med lokallag, 

regionledd og sentral enhet. Regionleddet skal velge delegater til landsmøtene. 

Organisasjonsutvalgets forslag fikk tilslutning fra Fellesrådet. 

 

7. Valg av valgkomite i Fellesrådet 

Valgkomiteen, Finn Bendix Bendixen, Vinderen historielag, og Elisabeth Solem, Frogner 

historielag, ble gjenvalgt. 

 

8. Foredrag om Østensjøvannet som natur- og kulturminne, av leder Amund Kveim, 

Østensjøvannets venner 

Amund Kveim orienterte om Østensjøvannets venner og foreningens virksomhet – ”der 

endene møtes”. Han mente at historielagene både burde være samfunnsaktører og foreninger 

med hyggelig/kulturelt samvær. Kveim fremhevet Østensjø som en kulturbydel. 

Østensjøvannet utsatt for press med Oslos store befolkningsøkning. 

 

9. Nytt og interessant fra historielagene og observatørene 

Dette punktet ble strøket under behandlingen pga. tidsnød, men et par linjer om interessant 

informasjon kunne eventuelt sendes leder. Grimelund-Kjelsen hilste og fra Oslo Byes Vel.  

 

 

Neste fellesrådsmøte avholdes den 24. oktober 2013, kl. 1900, hos Middelalder Oslo.  

 

Oslo, 27. mai 2013 

Hans A. Grimelund-Kjelsen      Liv Thorstensen 

             Fellesrådet               Østensjø historielag 

 


