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År 2019 den 12. november 2019, ble holdt Fellesrådsmøte 2/19 i Fellesrådet for 

historielagene i Oslo. Møtet ble holdt i Byarkivet i Oslo som også var vertskap.  

Det møtte representanter fra 13 historielag, nemlig St. Hanshaugen, Frogner, 

Lokaltrafikkhistorisk, Sagene Torshov, Sogn, Grefsen-Kjelsås-Nydalen, Middelalder Oslo, 

Søndre Aker, Ullern, Røa og Bygdøy, Groruddalen, Maridalen bygdetun, samt Hellerud.  

Videre møtte Oslo bymuseums venner, Oslo museum, Byarkivet og Akers sogneselskap som 

observatører. Det var i alt 27 deltakere på møtet. 

Disse saker ble behandlet: 

1. Velkommen 
Seksjonleder ved Byarkivet, Øystein Eike ønsket velkommen, og orienterte om arkivets 
historie og virksomhet,  

2. Omvisning i Byarkivet 
Fagansvarlig for privatarkiv ved Byarkivet Kirsti Gullowsen og fotoarkivar Caroline 
Juterud viste rundt i arkivets gjemmer. 

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

4. Godkjennelse av dagsorden og innkalling.  
Begge ble godkjent. 

5. Godkjennelse av referatet fra Fellesrådsmøtet den 10. april 2019.  
Referatet er tidligere utsendt. Det ble godkjent. 

6. Endring av vedtektene. Frivillighetsregisteret krever at det i vedtektene skal foreligge 
regler om oppløsning. Styret foreslo at det innføres et nytt pkt. 5 i vedtektenes og ny 
nummerering av de etterfølgende punktene. Forslaget lyder slik:  

"Ved oppløsning av laget fordeles de resterende midler relativt etter 

medlemsinnbetalingen: for lag med inntil 300 medlemmer: 1 del; for lag med over 300 

medlemmer 2 deler." 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

 

Bestemmelsen blir nytt pkt. 8 i de reviderte vedtektene som vedlegges protokollen. 

7. Valg av nytt styre.  
Anne Fikkan fra valgkomiteen fremla forslag om at Stein Øberg velges til styrets leder, 
Evald Jon Strøm til nestleder, og Audun Engh og Grete Lind Planke som styremedlemmer.  
Forlaget ble enstemmig vedtatt. Styret består i 2020 - 2022 etter dette av: 

Stein Øberg, leder 
Evald Jon Strøm, nestleder 
Audun Engh, medlem 
Grete Lind Planke, medlem 

8. Valg av revisor.  
Etter innstilling fra valgkomiteen ble Unni Edner gjenvalgt som revisor. 

9. Orienteringer / diskusjoner 

Øberg orienterte fra styret om 
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 Landsmøtet i Landslaget for lokalhistorie var i Alta hvor Fellesrådet på siste møte 

sendte 5 representanter. Men Mette Breder ble syk slik at bare Vadholm, Øberg, 

Planke og Strøm møtte. Referat finnes på Landslagets hjemmeside. Fellesrådets 

innspill (vedtatt på siste Fellesrådsmøte) ble vedtatt. Styret følger opp. 

 Landslagets 100 års jubileum 2020. Jubileet skal markeres i Oslo. Foreløpig vet vi 

lite om opplegget. Styret anser det naturlig at Fellesrådet involveres. 

 Avlevering av lagenes publikasjoner/digitalisering går sin gang.  

 Ferdselsveiprosjektet. Det er innledet positiv dialog med Skogbrukets 

kursinstitutt, Byantikvaren i Oslo og styreleder i Landslaget for lokalhistorie. En 

turreportasje fra Bygata kommer i «På jakt og vakt», tidsskriftet for Historielaget 

Grefsen-Kjelsås-Nydalen. Deretter planlegges artikler beregnet på et bredere 

publikum og med anbefalinger om bedre vern. 

 Kontakten med Nasjonalbiblioteket er god og gjensidig nyttig. 

 Hjemmesiden. Viktige dokumenter legges ut mer og mer. Facebookside er det 

aktuelt å opprette. 

 Oslo kommunes frivillighetskonferanse. Dette er en interessant arena å delta på. 

Å fokusere på frivilligheten innenfor lokalhistoriebevegelsen foreslås. 

 

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

Stikkordmessig oppsummeres de slik:  

 Byarkivet 

Orienterte om fotosamlingen og hvordan foreta eiendomsundersøkelser 

 Oslo Museum 

Det kommer både en felles kalender for 80 års-markeringen av det tyske 

angrepet på Norge samt referat fra konferansen den 6. november om 

«Formidling av andre verdenskrig i Oslo – hvilke planer har dere for 2020?» 

Museet peker på viktigheten av videointervjuer med de siste tidsvitnene. 

Vintervandring 4 tirsdager, - se egen brosjyre. 

Arbeidermuseet har interessante foredrag, utstillinger og vandringer. 

Utstillingen i Bymuseet «Dyr i byen» kan anbefales 

 Akers sogneselskap 

Tenker seg et prosjekt som tar for seg Akers smertefulle prosess fra 

bondesamfunn til by. 

 Groruddalen 

Har som tidligere gitt ut årbok med forskjellige temar. 

 Søndre Aker 

Forbereder arrangementer i forbindelse med 80 års markeringen. Bl.a. lå den 

tyske æreskirkegården i deres område. 

 Middelalder Oslo 

De er i gang med planleggingen av 2024 jubileet, dvs. både 400 og 100 år 

 Sogn 



3 
 

Årsskriftet «Før og nå» kommer i disse dager. Til våren tenkes en vandring på 

Gaustad hvor fokus settes på den eventuelle arkitektoniske sammenheng 

mellom Gaustad asyl og dagens Rikshospital, samt hvordan de nye planene vil 

være forenlig med bevaring av de fredede bygningene. 

 Ullern, Røa og Bygdøy 

Har satt i gang kartlegging av husmannsplasser i området. Er svært interessert 

i å få innspill om erfaringer fra andre historielag. 

 Grefsen – Kjelsås – Nydalen  

40 år i år. Dette ble markert den 26. oktober med stort opplegg i «Svetter’n», 

Reportasje kommer bl.a. i «Lokalhistorisk magasin». 

 Frogner 

Bedriver byvandringer og gir ut kvartalsskriftet «Kavringen». Deler ut 

Rehailiteringspris. I år gikk den til Kvinneklinikken i Josefines gate, 

 Lokaltrafikkhistorisk / Sporveismuseet 

Lilleakerbanen 100 år. Elektrisk drift er 125 år. Kjører historiske bussturer. 

Tenker å få i gang museumstrikken igjen. 

 Sagene Torshov 

Har gitt ut ny historiebok i serien »Bydelsminner» 

  

10. Neste Fellesrådsmøte tenkes lagt til april. Lagene utfordres til å invitere. Frogner antyder 

et opplegg som passer inn i Oslo museums planer om markering av at det i 2020 er 80 år 

siden krigsutbruddet. Oslo handelsgymnasium i Parkveien som visstnok er under 

fredningsbehandling kan passe som utgangspunkt og møtested.. Under bygningen ligger 

det en bunker bygget under krigen. Videre hadde både Wehrmacht og Gestapo samt en 

tysk domstol kontorer der. Frogner kommer tilbake til «saken» 

 

 

Alle beslutninger var enstemmige. 

Møtet hevet 

 

Evald Jon Strøm 
 


