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Styrets beretning for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021 

Historielaget hadde sitt første hele driftsår i 2021. Det konstituerte styret hadde følgende 
sammensetning:  
 
Styrets sammensetning:  
Leder:   Olav Rune Bastrup  
Nestleder:  Karin E. Arnesen   
Kasserer:  Steinar Fløtberget 
Sekretær:  Marte Marie Ofstad 
 

Styremøter  
Det har vært avholdt 10 styremøter i 2021 og styret har behandlet 118 styresaker. 2 styremøter ble 
avholdt i IKMs lokaler i Tøyenbekken 5, 1 på Sporveismuseet og øvrige har vært holdt digitalt på 
Zoom.  

Årsmøte  
Årsmøtet 2021 ble avholdt digitalt 25/5 på Zoom. Det var 15 stemmeberettigede til stede. Styret ble 

formelt valgt og godkjent liksom revisor og valgkomité. Det var noe diskusjon vedrørende intern eller 

ekstern revisor. 

Økonomi  
Økonomien i historielaget var ved årets utgang god. Historielaget har mottatt fra Bydel Gamle Oslo 
kr. 15 000,- i nabomidler i februar for 1. halvår 2021. Kr. 15 000,- nabomidler i juni for 2. halvår. Kr. 
30 000,- juni til forprosjekt om skolene i området. Kr. 15 000,- i sammenslått nabo- og 
frivillighetsmidler i desember for 1. halvår 2022.  Medlemskontingenten for 2021 var kr 250,- pr. 

 

Styremedlem:  Harald M. Karlsen  
Styremedlem:  Terje Knudsen 
Styremedlem:  Sigurd Johansen 
Styremedlem:  Erik Odgaard 
 

Årsmelding 2021 

for ENERHAUGEN, GRØNLAND OG TØYEN HISTORIELAG 
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pers. Laget bruker 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  
Ved utgangen av 2021, hadde historielaget 118 registrerte medlemmer. Det vil si vi fikk 45 nye 
medlemmer i løpet av året. Ved utgangen av februar 2022 er det 123 medlemmer. 
 

Medlemsaktiviteter 
Det ble ikke gjennomført medlemsmøter 1. halvår på grunn av korona-pandemien. Vi hadde 
imidlertid et utendørs arrangement 17/6 i samarbeide med Akerselva Trebåtforening og ble rodd fra 
Vaterlands bru, gjennom kulverten til Bjørvika. Det var pent vær og 15 fornøyde deltakere i 2 båter. 
 
Den 23/9 var det byvandring på Grønland og Nedre Tøyen med Truls Aslaksby. Strålende vær og 25 
deltaker, det vil si fulltegnet. Først en liten introduksjon i bakhaven på Asylet om bygningsutviklingen 
i strøket (bilde under) deretter vandring langs Grønland, Tøyengata, Urtegata, Friisgate, Rudolf 
Nilsens plass og Motzfeldtsgata ned til Grønland igjen.  
 

 
 
Den 11/10 var det et miniarrangement, «Gamle dører og kjærlighet», hjemme hos en av lagets 
medlemmer, Eli Karagøz, i Myklegard gate 2. Vi fikk et interessant foredrag av Vidar Myhre om 
bevaring av dørene i gården og deretter omvisning. 
 
Det planlagte møte 19/10 om Spanskesyken og covid-19 måtte utsettes på grunn av sykdom hos 
foredragsholder, men ble gjennomført i januar 2022. 
 
Den 9/11 var det medlemsmøte på IKM/Interkulturelt museum. Birte Sandvik og Morten Bing fra 
Norsk Folkemuseum fortalte om Enerhaugen og utstillingen på Folkemuseet. Styremedlemmene 
Harald Karlsen og Sigurd Johansen viste bilder og fortalte om sin oppvekst på Enerhaugen. Det var 
bl.a.  Sigurds bilder som ble vist og som også var en del av fotoutstillingen «Ung på Enerhaugen» som 
har stått på Folkemuseet i 2021. Det var ca. 40 personer til stede. (Bilde neste side). 
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På medlemsmøtet den 30/11 holdt to av lagets medlemmer innlegg om oppveksten på Tøyen. Det 
var Arne Danielsen, forfatter av diverse bøker, bl.a. jubileumsboken for «Tøyen skole 125 år» og 
«Åttenderaden». Jørn-Kr. Jørgensen, forfatter, medforfatter av «Tøyen skole 125 år» og ansatt på 
Grønland politistasjon i 38 år bl.a. som seniorrådgiver i distriktets stab for kommunikasjon. God 
stemning og ca. 30 deltakere. 
 

                 
 

Styrets arbeide og administrasjon 
 
Historielaget bruker diverse moduler i administrasjonssystemet StyreWeb. Det er modulene arkiv, 
økonomisystem, medlemsregister, medlemsregister-Xtra og en modul for våre hjemmesider, egt-
histoirelag.no. 
 
Det er opprettet 2 arbeidsgrupper, Fotogruppen og Programgruppen. De omtales nærmere i egne 
avsnitt. Styret har også avtaler om assistanse i forbindelse med lagets hjemmesider og produksjon av 
medlemsinformasjon, det vil si nyhetsblader og nyhetsmagasin. Dette omtales nærmere i eget 
avsnitt. 
 
Høsten 2020 ble det 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 diverse 
arrangementer.  
 
Det er gjort avtale med ekstern revisor fra 2022. Set vil si at årsrapport for 2021 er revidert av denne. 
 

Jørn til venstre og  

Arne til høyre. 
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Strategi-arbeide for historielaget ble ferdigstilt i første halvår 2021 og ligger tilgjengelig for alle på 
våre hjemmesider. 
 
Historielaget er nå medlem av Fellesrådet for Historielagene i Oslo og har deltatt på div møter. 
 

Diverse prosjekter 
Styret har også i 2021 vært engasjert i diverse prosjekter i området samt arbeidet videre 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 i Grønland 28. Utenfor inngangen til Grønland kirke er det søkt 
om å etablere en Majas plass. Også i det arbeidet er historielaget engasjert.  
 
Styret har også laget et tilsvar/uttalelse til Byrådets «Handlingsprogram for økt byliv på Tøyen og 
Grønland 2021-2027». Styret har dessuten vært i kontakt med Bymiljøetaten i forbindelse med saker 
rundt bilfritt Grønland og Nylandsbrua. 
 
Styret har hatt møte og samarbeider nå med Norsk Folkemuseum på Bygdøy, bl.a. om 
fotoutstillingen «Ung på Enerhaugen» og materiale derfra. Det er også etablert samarbeide med 
organisasjonen Memoar om innsamling av muntlige minner ved lyd- og video-opptak. Styret har hatt 
arbeids- og testmøte for å lære bruk teknisk utstyr og regler i forbindelse med innsamling av 
materiale. Det er videre gjennomført møter med Deichman på Tøyen, bl.a. om samarbeide med dem 
og de andre historielagene i Bydel Gamle Oslo. Styret er også i dialog med foreningen Oslo Byes Vel 
om Blå skilt i bydelen. Kontakt er opparbeidet med organisasjonene Fortidsminneforeningen i Oslo 
og Murbyen Oslo med tanke på felles arrangementer i 2022. 
 
Det er gjort avtale med Nasjonalbiblioteket angående overtakelse av diverse eksemplarer av 
Grønlandsposten, tidligere avis for Grønland Beboerforening. 
 
Forprosjekt for kartlegging av skoler i området, hvor vi har fått midler fra bydelen, er ikke igangsatt i 
2021.  Vi har søkt og fått aksept fra Bydel Gamle Oslo om utsettelse slik at det kan gjennomføres i 
2022 og rapporteres i 2023. Det har vært flere møter med skolene Hersleb og Vahl i anledning deres 
henholdsvis 100 og 125 års jubileum. Hersleb planlegger et jubileumshefte og Vahls planlegger 
diverse aktiviteter og historielaget bidrar i begge prosjektene. 

Aktiviteter, markedsføring og nettverksbygging 
Det har vært vanskelig å få gjennomført aktiviteter i 2021. Styret har derfor lagt vekt på å holde god 
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. Det er laget retningslinjer for bruk av historielagets ulike 
kommunikasjonskanaler. 
Brosjyremateriell og annet markedsføringsmateriell ble ferdigstilt 1. halvår 2021. Samtidig ble det 
også utviklet en logo for historielaget. Medlemsmagasinet «Historiesus» nr. 1/2020 ble også brukt i 
markedsføringen for 2021. 

Det har kontinuerlig vært arbeidet med å bygge videre på et nettverk i historielagets område. Det 
utgjør nå ca. 180 mail-kontakter. 

Laget har innledet et samarbeide med Enerhaugen Borettslag. I juni 2021 ble vår brosjyre/flyer lagt 
på dørmattene til 340 leiligheter i borettslaget. Historielaget har skrevet en artikkel og i tillegg fått 
generell omtale i beboeravisen. 
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Hjemmeside 
Historielaget utvikler og drifter sine hjemmesider via en modul i StyreWeb. Vi fikk også i 2021 god og 
kostnadsfri hjelp eksternt av informasjonskonsulent Alf Tore Bergsli. 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 generelt om historielaget, styret og 
oppfordring til å bli medlem. 

Nyhetsbrevet «Historiebrev» og magasinet «Historiesus»  
Jørn-Kr. Jørgensen har kostnadsfritt i 2021 laget historielagets nyhetsbrev 

og et årlig magasin. Fra 2022 har han fremdeles ansvaret for magasinet, 

mens nyhetsbrevene får ny redaktør fra 2022. Det ble i 2021 utgitt 

månedlig 10 nyhetsbrev digitalt og trykket 1 magasin i 500 eksemplarer, i 

farger og på 24 sider, som utkom i november. Det siste er også ment brukt 

til markedsføring i 2022. 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 januar til desember, totalt 116 innlegg i 2021. 

Responsen har vært god og har bidratt til å få nye medlemmer. Vi har også 

brukt Facebook-annonsering/fremming i forbindelse med medlemsmøtene. 

Det antas at noe over halvparten av medlemmene bruker Facebook. Sidene 

her imidlertid langt flere følgere. https://www.facebook.com/EGTHistorie  

Fotogruppa 
Aktivitetene i 2021 var preget av coronaviruset og hjemmekontor. Vårt møteprogram ble dessverre 

ikke gjennomført som ønsket, da møterom var vanskelig å oppdrive / stengt.  

I løpet av høsten gikk Steinar og Terje ut av gruppen. Jeg takker for deres innsats. 

Harald Karlsen og undertegnede holdt kontakten oss imellom og med Folkemuseet.  

Etter at vi var blitt fullvaksinert, hadde vi flere møter hjemme hos Harald Karlsen for å sette sammen 

en presentasjon om Ung på Enerhaugen. Denne presentasjonen ble vist på medlemsmøtet 

9.november 2021 sammen med Folkemuseet. Folkemuseet fortalte om bildesamlingene sine fra 

Enerhaugen og historiene om husene som er på Folkemuseet fra Enerhaugen. 

Fotogruppen er invitert med i et prosjekt som skal finne en løsning på lagring og presentasjon av 

bilder, som alle historielagene i Oslo kan bruke. Dette prosjektet eies av Fellesrådet for 

historielagene i Oslo og de må levere en løsning snarest. Mange historielag i Oslo har nemlig brukt en 

løsning fra Deichman, som de nå har bestemt seg for å legge ned. Mange av historielagene har 

funnet vår løsning interessant.. 

Fotogruppen vil kunne levere mange interessante utstillinger i 2022, med tilskudd av flere 

medlemmer i gruppen. Harald Karlsen og undertegnede håper at flere vil delta i fotogruppen. 

Deltagelse krever ikke fotokompetanse. 

Sigurd Johansen, leder av Fotogruppen 

Programgruppa 
Består av nestleder Karin Arnesen, styremedlem Terje Knudsen og sekretær Marte Ofstad. Gruppa 
har gjennomført 4 møter, alle via Zoom på grunn av koronarestriksjoner. Dette er gruppas formål: 
 

https://egt-historielag.no/
https://www.facebook.com/EGTHistorie
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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. 

Vi har hatt både fysiske og digitale møter med mulige samarbeidspartnere, bl.a. Memoar, Deichman 
Tøyen og Norsk Folkemuseum på Bygdøy. Gruppa har dessuten sendt ut e-post til en rekke andre 
organisasjoner og politikere. Dette er et område vi kommer til å fortsette å jobbe med. Det er laget 
en liste med temaer over medlemsmøter i 2022 og videre fremover, med oversikt over aktiviteter 
som er gjennomført, aktiviteter under arbeid og aktiviteter som er satt på vent inntil videre  
Marte M. Ofstad, sekretær 
 

Regnskap og balanse for 2021 og budsjett 2022 
Se vedlegg 1 under. Revisjonsrapport følger separat som vedlegg 2. 

Regnskapet er i 2021 ført i regnskapsmodulen i administrasjonssystemet StyreWeb som er tilpasset 

frivillige organisasjoner.  

Regnskap 2021 

Inntekter: 

Konto 3410: Off. tilskudd kr. 15 000,- utbetalt i desember fra Bydel Gamle Oslo for 1. halvår 2022 er 

inntektsført i 2021. Likedan er kr. 30 000,- inntektsført for off. tilskudd til forprosjekt om skolene i 

EGT-området og som er utsatt til 2022.  

Konto 3960: Kun 1 sponsoravtale kr. 10 000,- for 2021. 

Kostnader:  

Ref. Sum Medlemskostnader: 

Det er brukt ca. kr. 20 000,- mindre enn budsjettert til medlemskostnader da det har vært få 

aktiviteter grunnet pandemien.  

Ref. Sum Andre driftskostnader:  

Det er brukt ca. k.r 10 000,- høyere enn budsjettert på grunn av høyere portoutgifter og anskaffelse 

av videokamera, bærbar, trådløs høyttaler og diverse mindre tilleggsutstyr. 

Årsresultatet for 2021 ble derfor kr. 55 821,32 mot budsjettert kr. 7 400,-. 

Styret foreslår at årsresultatet på kr. 55 821,32 legges til konto for Annen egenkapital, og mener at 

økonomisk status, gode medlemstall og tilfredsstillende aktivitetsnivå tilsier at det er gode 

forutsetninger for videre drift av Enerhaugen, Grønland og Tøyen Historielag. 

 

Budsjett for 2022 

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 unntaksvis for 2022 med et underskudd på kr. 22 600,- siden tilskuddet for 

«Forprosjekt for skolene i EGT-området», kr. 30 000,-, ble utbetalt av Bydel Gamle Oslo i 2021. 
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Et samlet styre takker for tillit, oppslutning, innspill og bidrag av ulike slag i året 2021. 

 

Vennlig hilsen 

Styret i Enerhaugen, Grønland og Tøyen Historielag 

v/nestleder Karin E. Arnesen 

 

       

       

 

Vedlegg 1: Balanse og regnskap 2021 og budsjett 2022  
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