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Årsmelding 2020 

for ENERHAUGEN, 

GRØNLAND OG 

TØYEN HISTORIELAG 

 

 

Styrets beretning for perioden 10. oktober 2019 til 31. desember 2020  
 

I anledning av at Grønland kirke var 150 år i 2019 tok Gamlebyen og Grønland menighet initiativ til å 
danne et historielag for Enerhaugen, Grønland og Tøyen.  
Stiftelsesmøte for historielaget ble arrangert i Grønland kirke 10/10 2019. Det ble holdt foredrag av 
kantor i Grønland kirke, nå styreleder Olav Rune Bastrup. Han snakket om Norges første organiserte 
arbeidersamfunn, Enerhaugen Samfund, etablert i 1850. Asbjørn Ribe sang Østkantviser. Det var 75 
fremmøtte og arrangementet fikk god 
pressedekning i avisene Aftenposten, nettavisen 
Vårt Oslo og gratisavisen Østbyen. Ca. 45 personer 
skrev seg på en liste med ønske om medlemskap. 
Første medlemsmøte ble holdt 30/1 2020. Takk til 
IKM/Interkulturelt Museum som stilte lokale til 
disposisjon og hvor også medlemsmøtene fremover 
kan holdes. En gruppe personer sa seg interessert i å 
danne et styre og møttes 3/2 2020. Der konstituerte 
styret seg selv med følgende sammensetning:  
 
Styrets sammensetning:  
Leder:   Olav Rune Bastrup  
Nestleder:  Karin E. Arnesen   
Kasserer:  Steinar Fløtberget 
Sekretær:  Marte Marie Ofstad 
 

Styremøter  
Det har vært avholdt 8 styremøter og 1 strategimøte i 2020 og styret har behandlet 77 styresaker. Ett  
styremøte ble avholdt i IKMs lokaler i Tøyenbekken 5, ett i Kulturvernets Hus i Øvre Slottsgate 2b og 
øvrige har vært holdt digitalt.  

Fra stiftelsesmøte 10/10 2019. Fra venstre Sigurd Johansen, 

Harald Karlsen og Wenche Hansgaard. 

Styremedlem:  Harald M. Karlsen  
Styremedlem:  Terje Knudsen 
Styremedlem:  Sigurd Johansen 
Styremedlem:  Erik Odgaard 
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Økonomi  
Økonomien i historielaget var ved årets utgang god. Til oppstart og drift det første året mottak laget 
fra Bydel Gamle Oslo kr 10.000 i nabo- og aktivitetsmidler og kr 15.000 i frivillighetsmidler. 
Medlemskontingenten ble satt til kr 250 pr. pers. og det ble bestemt at fakturering skjer årlig i januar. 
Laget har dessuten tatt i bruk økonomimodulen i StyreWeb som fungerer bra. På slutten av året ble 
medlemmene oppfordret til å gi Grasrotandelen på 7% av spilleinnsatsen fra Norsk Tipping til 
historielaget. 

Medlemsutvikling  
På oppstartsmøte tegnet ca. 45 pers. seg som medlemmer. Ikke alle viste seg senere å være like 
interesserte, men ytterligere innmeldinger er senere kommet via lagets Facebooksider, hjemmesider 
og gjennom verving ved styremedlemmer og andre medlemmer. 
 
Ved utgangen av 2020, hadde historielaget 73 registrerte medlemmer.  
 

Medlemsmøter 
Første medlemsmøte ble holdt i lokalene til IKM/Interkulturelt Museum den 30/1 2020. Foredrag ble 
holdt av Leif Gjerland med tittelen «Om slottet lå på Tøyen» … så hadde 
kanskje østkanten vært vestkanten. 
 
Etter nedstengning 12/3 ble det ikke mulig å gjennomføre ytterligere 
medlemsmøter i 2020. Det ble imidlertid gjennomført en bydelsvandring i 17/9 
med tema «Fra gavl til gavl». Viktor Rakov Gjengaar tok et tyvetall ivrige 
tilhørere med fra Tøyen til Grønland og fortalte om gavl-malerier, kunstnerne 
bak og hvordan arbeidet hadde vokst frem i bydelen. Det var planlagt flere 
møter senere på høsten. Det ene med besøk på Norsk Folkemuseum og de 
gamle Enerhaug-husene samt informasjon fra styremedlemmene Sigurd 
Johansen og Harald M. Karlsen, men dette ble utsatt til 2021. Det var også 
planlagt et foredrag med to av historielagets medlemmer, Arne Danielsen og 
Jørn-Kr. Jørgensen, om oppveksten på Tøyen. Det lot seg ikke gjennomføre 
på grunn av restriksjoner, men vil bli gjennomført i 2021 så snart forholdene 
tillater det.  

 
Styrets arbeide og administrasjon 
Historielaget ble registrert i Brønnøysundregisteret og frivillighetsregisteret. Deretter kom bankkonto 
og vippskonto på plass. Det ble søkt om midler fra Bydel Gamle Oslo til oppstart og drift. I nabo- og 
aktivitetsmidler ble det bevilget kr 10.000 for 1. halvår og kr 15.000 i 2. halvår. I Frivillighetsmidler ble 
det bevilget kr. 15.000. Disse midlene har vært til stor hjelp i oppstarten. 
 
For enkelthet skyld er det besluttet å bruke forkortelsen EGT Historielag og kun EGT i en del 
sammenheng i stedet for det lange navnet Enerhaugen, Grønland og Tøyen Historielag. 
 
Historielaget har tatt i bruk diverse moduler i administrasjonssystemet StyreWeb. Det brukes som 
arkiv, økonomisystem, medlemsregister og som plattform for våre hjemmesider. 
 
Styret har definert historielagets geografiske område med Enerhaugen, Grønland og Tøyen som sitt 
primærområde og Fjerdingen samt Vaterland som sitt sekundærområde. Det er laget lister, med 
bilder og tekst, over Blå skilt og arkitektur i området. Likedan er det laget en liste over litteratur og 
linker til relevante artikler på nett. Informasjonen er presentert på historielagets hjemmesider.  
 

Bydelsvandring «Fra gavl 

til gavl» med Viktor R. 

Gjengaar. 



3 
 

Det ble opprettet 2 arbeidsgrupper, Fotogruppen og Programgruppen. De omtales nærmere i egne 
avsnitt. Styret gjorde også avtaler om produksjon av hjemmesider og medlemsinformasjon, det vil si 
nyhetsblader og nyhetsmagasin. Dette omtales også nærmere i eget avsnitt. 
 
Styret har også engasjert seg i diverse prosjekter i området samt arbeidet for å knytte til seg et 
nettverk innen offentlig og privat næringsliv i området. Det gjelder bl.a. det gamle 
småindustriområdet i Smedgata 25, Landbrukskvartalet (Norges Bondelags gamle eiendom i 
Schweigaardsgate) og Grønlandsleiret 28 og 30 (Plakathuset og Josephine Thrane-huset ved siden av 
den gamle brannstasjonen) og Asylet. Utenfor inngangen til Grønland kirke er det søkt om å etablere 
en Majas plass. Også i det arbeidet er historielaget engasjert. Høsten 2020 ble det også inngått en 
toårs sponsoravtale fra og med 2021 med senteret Grønland Torg som innebærer kr 10.000 pr år og 
samarbeide om profilering i senteravisene og arrangementer.  
 
Det ble også startet opp et strategi-arbeide for historielaget som vil bli ferdigstilt i første halvår 2021. 
 

Aktiviteter, markedsføring og nettverksbygging 
Siden det har vært umulig å gjennomføre aktiviteter i 2020 har man lagt vekt på å holde kontakt med 
medlemmene digitalt. Det betyr at styremedlemmene i stor grad har bidratt med artikler og 
billedmateriell til både nyhetsbrev, hjemmesider og Facebook-sider. Det har også kommet innspill fra 
medlemmer.  

Høsten 2020 ble det utarbeidet brosjyremateriell og annet markedsføringsmateriell. Det vil bli 
ferdigstilt når området igjen åpner for vanlige aktiviteter i 2021. Samtidig ble det også utviklet en 
logo for historielaget. Medlemsmagasinet «Historiesus» vil også bli brukt i markedsføringen for 2021. 

Det har kontinuerlig vært arbeidet med å bygge et nettverk i området for historielaget. 

Hjemmeside 
Historielaget valgte å lage sine hjemmesider ut fra en modul i StyreWeb. Vi fikk god og kostnadsfri 
hjelp eksternt av informasjonskonsulent Alf Tore Bergsli og kunne lansere sidene november 2020. 
Hjemmesidens adresse er https://egt-historielag.no/ Her finner man et bredt utvalg av lokalhistoriske 
artikler, prosjekter, rusleturer, arkitektur, blå skilt og litteratur. Dessuten nyhetsbrevene 
«Historiebrev» og magasinet «Historiesus» samt diverse fotomateriell.  Det er også informert om 
historielaget, styret og oppfordring til å bli medlem. 

Nyhetsbrevet «Historiebrev» og magasinet «Historiesus» 
Det ble i juni 2020 gjort avtale med Jørn-Kr. Jørgensen som kostnadsfritt har tatt 

på seg å lage historielagets nyhetsbrev og et årlig magasin. Han har lang erfaring 

som journalist, forfatter og vært tilknyttet Oslo-politiet på Grønland i mange år. 

Det ble i 2020 utgitt månedlig 5 nyhetsbrev digitalt og trykket 1 magasin i 500 

eksemplarer, i farger og på 20 sider som utkom i desember. Det siste er ment 

brukt til markedsføring i 2021. Nyhetsbrevet sendes på mail til alle medlemmer.  

Facebook  
Sidene ble etablert ved oppstarten i oktober 2019. Det har vært publisert 2 til 3 innlegg pr uke i 

perioden februar til desember. Responsen har vært god og har bidratt til å få nye medlemmer. Det er 

ikke klart hvor stor andel av medlemsantallet som følger historielaget på Facebook. 

https://www.facebook.com/EGTHistorie  

https://egt-historielag.no/
https://www.facebook.com/EGTHistorie
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Fotogruppa 
Består av styremedlemmene Sigurd Johansen (leder), Harald M. Karlsen, Steinar Fløtberget og Terje 
Knudsen. I vårt møte i fotogruppen 15. okt. 2020, ble vi enige om formålene for gruppen og om faste 
møter for 2020 og 2021 på Interkulturelt museum på Grønland. Formålene ble godkjent av styret 29. 
okt. 2020. Alle var entusiastiske og klare. Formålene våre ble: 

Formål 1: Vi vil digitalisere fotografier (positive, negative og dias formater) som leveres til 
historielaget av medlemmer og interessenter. 
 
Formål 2: Vi vil registrere kilder med bilder fra EGT-området i vår fotobok. 
Snuse etter bilder fra EGT området som er tilgjengelig på internett. Bildene loggføres og tillatelse til 
egen link undersøkes. 
 
Formål 3: Vi vil gjøre bilder fra EGT-området kjent og tilgjengelig for publikum via egen hjemmeside.    
Lage tematiske fotoutstillinger.  
 
Formål 4: Vi vil dokumentere arkitektur (bygninger/objekter) i EGT-området. (Spesialområdet til Terje 
Knudsen). 
  
Gruppen fikk også ansvaret for å følge opp utstillingen Ung 
på Enerhaugen hos Folkemuseet. Historielaget samarbeider 
godt med Folkemuseet. 2 medlemmer i fotogruppen har 
samarbeidet med Folkemuseet siden 2016 og bidratt til 
utstillingen Ung på Enerhaugen. Historielaget har fått tilgang 
til Folkemuseets samling av stoff fra og om området vårt og 
vil distribuere stoffet på våre hjemmesider. 

I tillegg vil Folkemuseet digitalisere bilder fra våre 
medlemmer og andre med relevans fra området vårt og gjøre 
de tilgjengelig for publikum på https://digitaltmuseum.no/ . 

Dessverre har koronapandemien medført at alle våre aktiviteter som har krevd å møtes fysisk, er blitt 
satt på vent. Gruppen vil fungere igjen som fotogruppe når alle i gruppen har blitt vaksinert og 
Interkulturelt museum gjenåpnes. I mellomtiden jobbes det med ulike planer.  
Sigurd Johansen, leder fotogruppa 

Programgruppa 
Består av nestleder Karin Arnesen, styremedlem Terje Knudsen og sekretær Marte Ofstad. Gruppa 
har gjennomført 5 møter, 2 fysisk og to via Zoom på grunn av koronarestriksjoner. Det har også vært 
ett møte mellom programgruppa og Tidvis om mulig samarbeid. Møtene vil normalt foregå på 
Interkulturelt museum når smittesituasjonen tillater det. Forslag til mandat for programgruppa ble 
lagt fram på styremøte 29/10 som sak 64/2020 og godkjent. Dette er gruppas formål: 
 
Formål 1: Planlegge og gjennomføre medlemsmøter, foredrag, konserter og andre aktiviteter. 

Formål 2: Programgruppa skal bidra til utvikling av EGT’s kontakt med eksisterende og prospektive 

medlemmer samt relevante organisasjoner og offentlige institusjoner. 

Formål 3: Programgruppa vil søke å finne sponsorer, holde kontakt med og utvikle samarbeidet med 

disse. 

Formål 4: Programgruppa vil, på linje med resten av styret, bidra til innlegg på Facebook, 

historielagets hjemmesider og nyhetsbrev. 

Ung på Enerhaugen. Foto: Sigurd Johansen. 

https://digitaltmuseum.no/
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Vi har hatt både fysiske og digitale møter med mulige samarbeidspartnere. Tidvis, Memoar, Baker 
Nordby og Akerselva Trebåtforening er eksempler på gode kontakter. Gruppa har dessuten sendt ut 
e-post til en rekke andre organisasjoner og politikere og dette er et område vi kommer til å fortsette 
å jobbe med. Når samfunnet gjenåpner, har vi en lang liste med mulige arrangementer å ta av. 
Marte M. Ofstad, sekretær 
 

Regnskap, balanse, revisjon for 2020 og budsjett 2021 
Se vedlegg 1 og 2 under. 

Regnskap ble startet ført med StyreWeb fra høsten 2020. Det midlertidige budsjettet som styret 

arbeidet etter er derfor ikke lagt inn i denne årsrapporten. Medlemskontingenten er for lav i forhold 

antallet medlemmer ved årsavslutning. En del medlemmer kom til på slutten av året og ble ikke 

fakturert for 2020, men først fra 2021. På grunn av korona-situasjonen ble nesten ingen aktiviteter 

gjennomført og derved er kostnadene lave. Årsresultatet ble derfor kr. 29 491,45. 

Budsjett for 2021: Posten trykking av medlemsblad inneholder kostnader til produksjon av 

medlemsmagasinet også for 2020 siden faktura ikke forfalt til betaling før i januar 2021. 

Medlemsmøter dekker kostnader til foredragsholdere, teknisk utstyr og noe bevertning. 

Markedsføring dekker kostnader til brosjyre og roller up. Porto dekker utsendelse av 

medlemsmagasin. Det budsjetteres med et overskudd på kr. 7 400,-. 

Revisjon for 2020 er foretatt internt siden regnskapet har hatt et beskjedent omfang og dette er 

historielagets første driftsår.  

Et samlet styre takker for tillit, oppslutning, innspill og bidrag av ulike slag i det spesielle 

oppstartsåret 2020. 

 

Vennlig hilsen 

Styret i Enerhaugen, Grønland og Tøyen Historielag 

v/nestleder Karin E. Arnesen 
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Vedlegg 1: 
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Vedlegg 2: 

 

 


