
 

Fellesrådet for Historielagene i Oslo 

  
Styrets beretning for 2018 

  
  
Forhistorien 

Fellesrådet for Historielagene i Oslo ble stiftet på Lambertseter 12. desember 1995. 
Forarbeidet var gjort av en komite nedsatt på et møte som Landslaget for 
lokalhistorie hadde arrangert i Oslo Bymuseum 11. januar 1995. Vedtektene ble 
vedtatt i april 1996 og er blitt endret i 2001, 2014 og 2018. Medlemsmøter har vært 
holdt hver vår og høst med forskjellige medlemsforeninger som vertskap. Fellesrådet 
er regionlag under Landslaget for lokalhistorie, og velger Oslos delegater forut for 
landsmøter i Landslaget. 
 
Fellesrådet ble registrert i Brønnøysundregisteret den 23. november 2017, med 
organisasjonsnummer 919 435 283.  
 

 

 Medlemmer 

Ved utgangen av 2018 var det atten lokale og fire by-omfattende lag og foreninger, 
samt syv observatører, tilknyttet Fellesrådet. 
Medlemslagene antas å ha over 9 000 medlemmer.  
Observatører er Akers Sogneselskap, Selskapet for Oslo Byes Vel, 
Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus, Byantikvaren, Byarkivet, Deichmanske 
bibliotek og Oslo Museum.  
  
Ledelse og organisasjon 

På fellesrådsmøtet hos Hellerud den 31. oktober 2017 ble det valgt nytt styre fra 
1.1.2018. Det nye styret består av Audun Engh, Frogner, styreleder, Stein Øberg, 
Grefsen Kjelsås Nydalen, nestleder, Grete Lind Planke, Frogner, kasserer, og Evald 
Jon Strøm, Sogn, sekretær. 
 

Hans Andreas Grimelund - Kjelsen og Anne Fikkan utgjør valgkomiteen.  
  
Møter og arrangementer 2018 
 

Det er avholdt to Fellesrådsmøter i 2018. 
 

- 11. juni 2018. på Nasjonalbiblioteket. 
 

Til stede var 24 personer som representerte lagene Vestre Aker, Søndre Aker, 
Lokaltrafikkhistorisk, Sørkedalen, Østensjø, Grefsen/Kjelsås/Nydalen, Hellerud, 
Sogn, Ullern/Røa/Bygdøy, Sagene/Torshov og St.Hanshaugen. I alt var 11 lag 
representert. 
 

I tillegg til formelle saker var det omvisning i bygningen, og presentasjon ved Chris 
Nyborg fra Institutt for Lokalhistorie om digitalisering av historisk materiale. Det var 



også kort omtale av prosjekter, bl.a. registrering av gamle ferdselsveier i Nordmarka. 
Årsmelding og regnskap ble vedtatt. Reviderte vedtekter ble også vedtatt.  
 

- 20. november 2018, på Oslo Bymuseum, Frogner Hovedgård.  
  
Til stede var 18 registrerte personer som representerte lagene, Søndre 
Aker, Grefsen/Kjelsås/Nydalen,Sogn, Ullern/Røa/Bygdøy, Frogner,Sagene/Torshov 
og St. Hanshaugen. Videre møtte observatører fra Oslo Museum og Oslo Byarkiv 

Museumsdirektør Lars Emil Hansen ønsket velkommen til Bymuseet og Frogner 
hovedgård og orienterte om museets historie, finansiering og forankring,  

Avd. leder for dokumentasjon og samlinger, Kristin Gaukstad orienterte om Oslo 
Museums samlinger.  

Fagansvarlig for privatarkiv i Oslo Byarkiv, Kirsti Gullowsen, orienterte om Oslo 
byarkivs rolle og tilbud om å hjelpe historielagene med å få «sikret» egne arkiver. Et 
enkelt spørreskjema ble etter møtet sendt ut til hvert lag som grunnlag for videre 
oppfølging. Byarkivet ønsket dessuten å innlemme Fellesrådet i «Nettverk for 
privatarkiv» i Oslo, noe som er fulgt opp. 

Hans Andreas Grimelund - Kjelsen og Anne Fikkan ble valgt som  medlemmer av 
valgkomiteen. 

Landslaget for lokalhistorie 

Fellesrådet, som «regionlag», og tolv historielag i Oslo var medlem av Landslaget for 
lokalhistorie i 2018. Hans Andreas Grimelund-Kjelsen sitter i styret som representant 
for Oslo, Akershus og Østfold. Landslaget arrangerer landsmøte annet hvert år, det 
siste var på Gjøvik i mai 2017. I 2018 har det vært arrangert to samlinger for 
regionlagledere, ett på Gjøvik og ett på Gardermoen, hvor nestleder Stein Øberg har 
representert Fellesrådet. 
  
Kulturvernforbundet 
Kulturvernforbundet er paraplyorganisasjon for 24 kulturminnelag i Norge, herunder 
Landslaget for lokalhistorie, som igjen danner en paraply overfor brorparten av alle 
historielag i landet. Kulturvernforbundet hadde sin sedvanlige kulturverndag i den 
gamle logen i februar, med flere av byens lag til stede.  
  
Styret for Stiftelsen Oslo Bymuseum 

Fellesrådets representanter i stiftelsens styre er fortsatt Anne Fikkan, Groruddalen, 
med Elisabeth Solem, Frogner, som vara.  
   
Plan- og bygningsetaten - Oslo kommune 

Fellesrådet er høringsinstans i reguleringssaker og kommunedelplaner for 
Oslo.  Fellesrådet anbefaler lokallagene til selv å «abonnere» på PBE-saker av lokal 
interesse og uttale seg direkte om disse. 
Fellesrådet vil arbeide for tettere kontakt med kulturetaten i Oslo kommune, for å 
sikre et optimalt fremtidig samarbeid. 
  
Lokalhistoriske lag 

Som vanlig har det vært stor aktivitet i de enkelte historielag i Oslo med møter, 
vandringer, årbøker og tidsskrifter og medlemsblad.  



 
Nettverk for privatarkiv 
Styrets nestleder Stein Øberg representerer fra 2019 Fellesrådet i Nettverket.  
 
Historiske ferdselsveier gjennom Nordmarka 
Styret har engasjert seg i nybrottsarbeid med å finne, kartfeste og formelt registrere 
de eldste, og dermed automatisk fredede, ferdselsveiene gjennom Nordmarka. 
Takket være at Kartverket nå har lagt digitaliserte historiske kart gratis ut på nettet 
kombinert med bruk av moderne mobiltelefoner med GPS i terrenget, er flere 
gjengrodde ferdselsveier blitt gjenfunnet. Arbeidet er publisert av Ståle Pinslie i 
årboka til Maridalens venner for 2017. Styret er i tett kontakt med de antikvariske 
myndigheter for så raskt som mulig å få kvalitetssikret og kartfestet de eldste 
ferdselsveiene. Styret vil arbeide for å etablere et landsomfattende prosjekt gjennom 
Landslaget for lokalhistorie. Målet er å raskt spre kunnskap om dagens muligheter og 
metodevalg. Landslaget er dessuten best egnet til å koordinere slikt arbeid på tvers 
av lokallag og regioner. 
 
Fellesrådets hjemmeside 
Hjemmesiden administreres fortsatt av Bjørn Lilleeng, Østensjø. Medlemmene 
oppfordres som før til å gi eventuell ny informasjon om lagets styresammensetning, 
kontaktpersoner, adresser m.v.  
En ny hjemmesideløsning, basert på Landslagets anbefalte Styreweb-løsning, er 
under arbeid og vil bli lansert i 2019. 
  
Økonomi 
Fellesrådets bankkonto hadde en beholdning på kr. 12.984 pr. 31.12.2018. Lagene 
betaler Fellesrådet kontingent, i 2018 var den kr. 400,- for lag med inntil 300 
medlemmer, og kr. 600,- for lag med over 300 medlemmer. 
 

Audun Engh 

Styreleder 
  
  
 

   
  

  

  

  

  
 


