
Fellesrådet for Historielagene i Oslo 
 

REFERAT FRA FELLESRÅDSMØTE 6.10.2015 

HOS GAMLEBYEN HISTORIELAG I OSLO LADEGÅRD 
 

37 deltakere fra 14 historielag og 3 observatører 

 

 

1. Velkommen og konstituering: 

Møteleder ble foreslått – Hans A Grimelund Kjelsen 

Referent - Preben Winger, Gamlebyen  

Møteprogram godkjent. Ingen bemerkninger til møtereferat fra Bekkelagshøgda. 

2. Om Gamlebyen og dets historielag v/leder Per Olav Reinton 

Det ble gitt en kort introduksjon til historielagets arbeid. 

Med betydelig vekt på de lange historiske drag dette området representerer og lagets 

fokus på dagens utvikling. 

Historielaget er 20 år i 2016. 

Historielagets nettside ble presentert – med spesiell vekt på bruk av facebook. Den 

genererer mange «likere» - men ikke så mange medlemmer; så her er en jobb å gjøre. 

 

3.  Årsberetning og regnskap 2014 til godkjennelse. 

Årsberetningen ble tatt til etterretning. 

Regnskapet 2014 ble godkjent. 

4. Valg av ledelse og revisor for 2 år 

Etter forslag fra valgkomiteens leder Finn Bendixen, Vinderen, ble ledelsen gjenvalgt 

for nye to år: Hans A Grimelund Kjelsen, leder, Anne Fikkan, nestleder og Grete Lind 

Planke, kasserer. Unni Edner gjenvalgt som revisor. 

 

5. Kort om Oslo Museum Program og aktivitet høsten 2015. Spørsmål om 

organisering og lokalisering 

Nestleder Terje Abrahamsen fra Oslo museum kåserte kort om Oslo Museum. 

Abrahamsen kvitterte ut museets gode erfaring med bruk av facebook, som har gitt et 

kjempeløft hva angår kontaktflate for museet med ca. 30 000 «likere».  
Deretter tok han for seg sammenslåing av byens ulike muser til Oslo by Museum, en 

suksess. Man jobber etter de 4 F-er:  

Forvaltning, forskning, formidling, fornyelse. 

Museet har lagt ut mange tusen bilder for alle, og forhåpentligvis til vederlagsfri bruk 

en gang i fremtiden. Abrahamsen avsluttet med å vise til høstprogrammet. 

6. « Gamlebyen - Historien som ble borte» 

Presentasjon av masteroppgave om Gamlebyen av Camilla Plocinski Nilsen. 

(Styremedlem i Gamlebyen historielag). Oppgaven kan hentes ned via universitets 

nettside: http://www. duo.uio.no/handle/10852/43051. 

7. Omvisning i Oslo Ladegård 

En innholdsrik og kunnskapsmettet, men kort omvisning fra kjeller til stuer ble gitt av 

leder ved Ladegården, Ann-Karin Olsen. 

8. Landslaget for lokalhistorie. 

Kort redegjørelse fra Hans A Grimelund Kjelsen, som vektla: Momsrefusjon og 

rimelig trykkeri for tidsskrift og publikasjoner.  



9. Nytt og interessant fra historielagene og observatørene 

Grefsen-Kjelsås-Nydalen historielag:    Vil etablere egen ungdomsavdeling. Ny turguide:    

KUL-TUR. Opptatt av digitalisering av gamle 

tidsskrift. Spørsmål om opphavsrett i den 

sammenheng. 

 

Sørkedalen historielag:  Sørkedalen kirke 150 år. Egen bok om kirken og ellers   

kirkevandring til Haslum. Besøk til Kjerraten i Åsa. 

Nettsiden viser medlemsblad for mange historielag. 

Østensjø historielag: Medlemsblad på nettet. Samarbeid med lag og 

foreninger i nærområdet. Fellesarrangement med 

Sarabråtens venner og andre, 600 deltakere. Heftye-

familiens gjestebøker på Sarabråten kan leses digitalt. 

Vinderen historielag: Fire medlemsblader i året. Ekstra julenummer handler 

om to generasjoner Heftye, herunder deres kjøp av 

Frognerseteren og Sarabråten. (Se ovenfor). 

  

Søndre Aker historielag: Utgir årbøker, men ikke i 2015. Sarabråten og Thomas 

Heftye var tema i 2013. Nytt opptrykk om Milorg og 

Flyktningeruten. Godt samarbeid med Deichmanske 

på Lambertseter om billedarkiv, for øvrig lenket til 

Oslobilder. Egne skannedager.  

Sagene – Torshov historielag:  Ny bok «En arbeiderbydel forteller». Fire 

medlemsblad i året. Arrangerer fortellerkafeer, 

vandringer og turer. Nær 450 medlemmer, 80 nye i år. 

Groruddalen historielag: Medlemsblad sendes ut pr. post og nett. Bildearkiv og 

filmer på hjemmesiden. Fire bydeler med mer enn 500 

medlemmer. Den 28de årbok sendt til trykkeriet. Har 

et steinhoggermuseum på Grorud, åpent hver siste 

søndag i måneden kl.10-14. Planlegger 

jubileumsarrangement; 300 år siden Karl XII ble 

stoppet ved skansene på Ellingsrud i 1716.  

Sogn kultur og historielag: Følger opp Nygaards krøniken med ny bok om Berg, 

400 eks. Har historisk spalte i Nordre Aker budstikke 

hver 14. dg. som gir god markedsføring.  

St Hanshaugen historielag:  Nytt lag stiftet i mai 2015, til applaus fra fellesrådet. 

Området følger bydelen, ned mot Stortorget. Takker 

for alle gode ideer og er optimistisk på egne vegne. 

Tett samarbeid med eldresenteret. Arbeider blant 

annet med hjemmeside.  

Hellerud historielag: Egne hjemmesider med medlemsblader og 5-600 

bilder. Lenker til nabolag som Østensjø og 

Groruddalen. 20 års jubileum i år. Ca. 300 

medlemmer. Utfordring å få medlemmene i aktivitet, 

spesielt fra Tveita/Trosterud. Slektsforskningsgruppe 

på seniorsenteret. Tveten gård er fortsatt under 

restaurering. Ferdig utvendig, innvendig først i 2016. 

Oslo Byarkiv: Ønsker besøk av historielag. Seminar om migrasjon 

på Stortinget, den 13.11. Seminar med lansering av 

tidsskriftet Tobias med tema privatarkivene, den 

19.11.  

 
Leder Kjelsen takket Gamlebyen historielag for et godt og innholdsrikt møte i historiske omgivelser. 

Neste fellesrådsmøte hos Kystlaget Viken den 7.mars 2016, kl.1900, i skur 28, Akershusstranda. 
 
Oslo, den 10.11.15  Hans A Grimelund Kjelsen, Fellesrådet   Preben Winger, Gamlebyen  



 

       
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


