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År 2019 den 10. april 2019, ble holdt Fellesrådsmøte 1/19 i Fellesrådet for 

historielagene i Oslo. Møtet ble holdt i Festsalen på Ringnes bryggeri. Vertskap 

var Sagene Torshov historielag. 

Det møtte 23 representanter fra 11 historielag, nemlig St. Hanshaugen, 

Frogner, Lokaltrafikkhistorisk, Sagene Torshov, Sogn, Grefsen-Kjelsås-Nydalen, 

Kampen, Middelalder Oslo, Søndre Aker, Ullern, Røa og Bygdøy, samt Østensjø.  

Videre møtte Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus som observatør. Det 

var i alt 24 deltakere på møtet 

Disse saker ble behandlet: 

1. Leder av Sagene Torshov historielag, Tove Jacobsen, ønsket velkommen og 
overlot deretter ordet til styreleder i Fellesrådet Audun Engh. 

2. Valg av møteleder og referent. Styreleder Audun Engh ble valgt til 
møteleder og styrets sekretær Evald Jon Strøm til referent. 

3. Godkjennelse av dagsorden og innkalling. Begge ble godkjent. 
4. Godkjennelse av referatet fra Fellesrådsmøtet den 20. november 2018. 

Det er tidligere utsendt. Referatet ble godkjent. 
5. Godkjennelse av styrets årsberetning for 2018 som fulgte innkallingen til 

møtet. Engh gjennomgikk beretningen som deretter ble godkjent. 
6. Godkjennelse av styrets forslag til regnskap for 2018 som fulgte 

innkallingen til møtet. Regnskapet er foreslått godkjent av revisor. Engh 
gjennomgikk regnskapet som deretter ble godkjent.  

7. Landsmøte i Landslaget for lokalhistorie 24. – 26. mai i Alta 
Styremedlem Stein Øberg gikk gjennom temaer som styret ønsker å ta opp 

på landsmøtet. Dette er 1) Nasjonalbibliotekets digitalisering av lagenes 

publikasjoner, både tidsskrifter, årbøker og kalendere 2) innsamling av 

gamle fotografier, 3) registrering og vern av historiske ferdselsveier, og 4) 

oppbevaring av lagenes arkiver. Notat av 28.03.19 var tidligere utsendt. 

 

Det var enighet om at temaene tas opp på Landsmøtet 24.-26 mai. 

 

8. Valgmøte for valg av representanter til Landsmøtet i Landslaget for 
Lokalhistorie. 
De av medlemmene i Fellesrådet som også er medlemmer av Landslaget 

har stemmerett. Av de tilstedeværende er det Frogner, Grefsen, - Kjelsås – 
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Nydalen, Kampen, Sagene Torshov, Sogn, Søndre Aker, samt Ullern, Røa og 

Bygdøy. Dvs. 7 lag. 

Styret er av den mening at alle lagene har fordel av å være medlem av 

landslaget. Den største av økonomisk art er at lagene som medlem av en 

landsomfattende organisasjon får momskompensasjon.  

Som delegater til Landsmøtet ble valgt Stein Øberg (Grefsen – Kjelsås – 

Nydalen), Evald Jon Strøm (Sogn), Grete Lind Planke (Frogner), Tom S. 

Vadholm (Ullern, Røa, Bygdøy) og Mette Breder (Sogn). 

Styret fikk fullmakt til å utpeke ytterligere delegater hvis dette blir aktuelt. 

6.   Tore Hage fra Ringnes fortalte svært levende og inspirerende om Festsalen   

og bryggeriets historie. 

 

7.    Lagene orienterte om sine viktigste prosjekt for tiden, eller planer. 

Stikkordmessig oppsummeres de slik:  

 Søndre Aker 

Tett samarbeid med Østensjø og Lambertseter, historien rundt 

Thomas Fearnley, medlemsmøter, kulturminnedagen, 

ungdomstiltak, 40 år i 2020 m/bokutgivelse 

 Middelalder Oslo 

De trafikale utfordringene i området, Ladegården og båt- 

rekonstruksjon 

 Sogn 

Utflukter, vandringer, medlemsmøter og turer, julemøte, årsskrift, 

nettside, bildebasen 

 Ullern, Røa og Bygdøy 

Markert 25 – års jubileum 

 Grefsen – Kjelsås – Nydalen  

40 år i år. Dette markeres den 26. oktober. 1o. mai vil 

uteliggerhytta i Grefsenkleiva «gjenåpnes» 

 Frogner 

Inngått samarbeid med bydelen om en «Rehabiliteringspris» som 

deles ut 4.mai 

 Lokaltrafikkhistorisk / Sporveismuseet 

53 år i år. 7.500 gjester pr. år. Må finne plass til bygninger. 

Lilleakerbanen 100 år. Kjører historiske bussturer 
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 Østensjø 

Samarbeider med de tilstøtende lagene. Sarabråten. Arkeologiske 

funn ved Østensjø. 

 

 St. Hanshaugen 

Institusjonene flytter ut. Rekonstruksjon av Hasselbakken 

restaurant på St. Hanshaugen. 

 Sagene Torshov 

«Maries tur». Byvandring oppkalt etter Oskar Bråtens mor Marie 

Olsen, og som går kl. 12.00 på torsdager fra Hønselovisas hus. 

starter 1. torsdag etter påske. 

 Kampen 

6/7 medlemsmøter pr. år. Vandringer i samarbeid med andre. 

Laget kalender i 33 år. Søkelenke. 

 

 

 

Alle beslutninger var enstemmige. 

Møtet hevet 

 

Evald Jon Strøm 
 
 


