FELLESRÅDET FOR HISTORIELAGENE I OSLO
År 2018, den 20.november ble holdt møte nr. 2/18 i Fellesrådet for historielagene i Oslo. Møtet ble holdt i
Oslo Bymuseum.
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
Styreleder Audun Engh åpnet møtet og ønsket velkommen. Disse saker ble behandlet:
1. Museumsdirektør Lars Emil Hansen ønsket velkommen til Bymuseet og Frogner hovedgård. Han orienterte
om museets historie, finansiering og forankring, Frogner hovedgård og dagens ambisjoner samt museets brede
formidlingstilbud. Museet planlegger utstillingene «Oslo om natten», «Dyr i byen», samt samlingsrevisjon,
teaterhistorisk jubileum, og en gjennomgående oppussing av Frogner hovedgård.
Fellesrådet har tatt opp mulighetene for salg av lagenes publikasjoner i Bymuseets utsalg. Dette er interessant.
Hansen foreslo at Fellesrådet tar direkte kontakt med butikkansvarlig Siri Bålsrud.
2. Avd. leder for dokumentasjon og samlinger, Kristin Gaukstad orienterte om Oslo Museums samlinger. Hva
har vi? Hvordan er samlingene kommet til? Hva samler vi på i dag? Hva kan vi tilby historielagene? I forbindelse
med det siste vil fotosamlingen (1.5 mill. objekter inkl. malerier og tegninger) være av stor interesse for
historielagene. Museet bruker forvaltningsprogrammet Primus som er et er et svært viktig hjelpetøy i
registreringsarbeidet. Primus er et helhetlig samlingsforvaltningssystem for museer og andre
kulturarvsinstitusjoner. Det ivaretar både informasjon om samlingene og de rutiner og prosesser som er
tilknyttet dem. Primus har i dag av ca. 200 brukere i Skandinavia.
3. Fagansvarlig for privatarkiv i Oslo Byarkiv, Kirsti Gullowsen, orienterte om Oslo byarkivs rolle i «Nettverk
for privatarkiv» i Oslo. Nettverket ønsker å være en resurs for historielagene i deres «arkivarbeid». Nettverket
består p.t. av 16 museer mv. Det er viktig å kartlegge hva historielagene har av arkiver og hva de ønsker av
hjelp og muligheter for avlevering. Hun vil lage et spørreskjema som sendes lagene. Det er naturlig at
Fellesrådet et representert i Nettverket.
4. Referat fra siste møte.
Referatet fra møtet den 11. juni 2018 ble sendt ut med innkallingen. Det ble godkjent etter at Mette Breder fra
Sogn, påpekte at det i referatet var uteglemt at hun hadde tatt opp utfordringene i forbindelse med den
manglende interessen i Deichmann for billedbasen der. Dette tas opp i dagens referat. Det var enighet om at
Fellesrådet arbeider videre med denne problemstillingen.
5. Valgkomite. Styret foreslår at Hans Andreas Grimelund - Kjelsen og Anne Fikkan blir medlemmer av
valgkomiteen. De ble enstemmig valgt.
6.Orienteringer
Styremedlem Stein Øberg orienterte om ferdselsveiprosjektet, hjemmesiden, kontakten med Landslaget og
Byarkivet.
7.Orienteringer fra lagene og observatørene ble på grunn av tidsnød droppet.
8. Direktør Hansen viste rundt både i «Søttitallet – utstillingen» og i den faste utstillingen.
9. Neste møte holdes den 10.april 2019. Sagene/Torshov inviterer. Laget har 25 års-jubileum i 2019. Sted og
nærmere tidspunkt kommer senere
Alle beslutninger var enstemmige. Møtet hevet
Evald Jon Strøm

