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Styrets beretning for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022 

Til tross for at EGT Historielag har vært i drift siden mars 2020, er 2022, pga. pandemien, det første 
ordinære driftsår med fysiske medlemsaktiviteter.  
 
Historielagets styre hadde følgende sammensetning:  
 
Styrets sammensetning:  
Leder:   Gunnar Flø Guttulsrød  
Nestleder:  Karin Arnesen   
Kasserer:  Steinar Fløtberget 
Sekretær:  Marte Marie Ofstad  

Årsmøtet  
Årsmøtet er historielagets øverste organ. Siste årsmøte ble avholdt 26. april 2022 på Interkulturelt 
Museum (IKM). I tillegg til styret var 15 stemmeberettigede til stede. Årsberetning 2021, Regnskap 2021 
og Budsjett 2022 ble vedtatt. Valgkomiteens forslag til styre, inkl. leder, revisor og valgkomite ble 
vedtatt. Kasserer Steinar Fløtberget sa fra seg gjenvalg av helsemessige grunner, og Knut Gunnar Larsen 
stilte seg velvilligst til rådighet og ble valgt. Dessverre måtte han også kaste inn håndkledet av helse-
messige grunner etter kort tid, og Steinar har igjen fungert som kasserer i 2022 fram til neste årsmøte.  
 
For å sikre kontinuitet i styret ved kommende valg, ble valgkomiteen pålagt å sørge for at kravene i 
Vedtektenes §10 etterleves ved neste valg. Det betyr i prinsipp at dersom hele styret tar gjenvalg, så vil 
kun halvparten gjenvelges for 1 år, mens de øvrige gjenvelges for 2 år. Styreleder velges for 1 år i tråd 
med vedtektenes §5. Dersom noen fratrer styret og andre kommer inn, så må dette prinsippet tas 
hensyn til ved valg av funksjonstid. 

 
 

 

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

Årsmelding 2022 

for ENERHAUGEN, GRØNLAND OG TØYEN HISTORIELAG 
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Styrets arbeide og administrasjon 

Det har vært avholdt 10 styremøter i 2022 og styret har behandlet 144 styresaker. Januarmøtet ble 
holdt på Zoom. Så ble smitteverntiltakene myket opp og det ble mulig å avholde fysiske møter igjen.  
Fire møter ble avholdt i IKMs lokaler i Tøyenbekken 5, fire ble avholdt på Asylet, Grønland 28 og ett i 
museumsleiligheten til Oslo Museum i Tøyengaten 38.  

 

Styremøte i Museumsleiligheten, Tøyengt. 36, 24. mai 2022. Fra venstre Gunnar Flø Guttulsrød, Steinar Fløtberget, Harald M. 
Karlsen, Sigurd Johansen, Erik Odgaard, Knut Gunnar Larsen. Foran Marte Marie Ofstad. Foto: Karin Arnesen. 

Vi har savnet et sted å ha «tingene» våre og har velvilligst fått disponere en liten krok i kontoret til 
Grønland Beboerforening i 2. etasje på Asylet. Dette har også blitt vår nye postadresse; Grønland 28, 
0188 OSLO. Her skal vi i løpet av våren få på plass et passende skap, slik at en del ting som i dag er lagret 
på sekretærens kontor i IKM kan overføres dit. Hun kan etter hvert få disponere sitt eget kontor fritt 
igjen. 

Som flere enn 5000 andre norske foreninger, korps, ol. benytter vi administrasjonssystemet StyreWeb til 
å holde orden på medlemmer og økonomi. StyreWeb tilbyr et stort antall moduler som dekker forskjel-
lige behov. Vi har i dag modulene dokumentarkiv, økonomisystem, medlemsregister, meldingsmodul for 
epost og SMS og en modul for våre hjemmesider, egt-historielag.no.  
 
Det er opprettet tre arbeidsgrupper; Fotogruppen, Programgruppen og Idrettshistoriegruppen. De om-
tales nærmere i egne avsnitt. Styret har også avtaler om assistanse i forbindelse med lagets hjemme-
sider og produksjon av medlemsinformasjon, det vil si nyhetsblader og nyhetsmagasin. Dette omtales 
også nærmere i egne avsnitt. 
 
Uten frivilligheten – i vid forstand - stopper Norge, hører man mange si. I enkelte sammenhenger kan 
det være nyttig å kunne dokumentere hvor mange timer som faktisk nedlegges i løpet av et år. For 
styrets del er det registrert 2151 frivillige timer (ca. 1,3 årsverk) – og det er ingen overdrivelse. Det 
positive er at det gir så mye glede tilbake at det er verdt hvert minutt.  
 
Sponsoravtalen med senteret Grønland Torg er fornyet og gjelder for perioden 2023-2024. Avtalen gir 
oss kr. 10.000 pr. år, og gjelder samarbeide om profilering og lokalhistoriske artikler i senteravisene og 
diverse arrangementer.  
 
For å ha en tillitvekkende økonomistyring er det gjort avtale med ekstern revisor fra 2022. 
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Historielaget er nå medlem av Fellesrådet for Historielagene i Oslo og Landslaget for lokalhistorie. Vi har 
deltatt på flere møter og finner dette nyttig. Vi er også invitert inn i Gamle Oslo Forum (GOF), en løs 
sammenslutning av lokale vel og historielag innenfor Bydel Gamle Oslo. Formålet er primært å infor-
mere hverandre om saker av lokalhistorisk karakter, og vi bestemmer selv hvilke saker vi eventuelt vil 
engasjere oss i eller støtte.  
 

 
Styremedlemmene Sigurd Johansen og Harald M. Karlsen holdt sitt Enerhaugen-foredrag 15. november 2022 for full sal i 
Vålerenga historielag. Foto: Karin Arnesen 

 

Historielagets arbeid og det enkeltmedlemmer har å fortelle har blitt lagt merke til. Vår nestleder Karin 
Arnesen ble bedt om å presentere historielaget i den partiuavhengige arbeidstakerorganisasjonen Parat 
9. februar, siden de holder til i Lakkegata 23 og gjerne ville vite mer om området. Styremedlemmene 
Sigurd Johansen og Harald M. Karlsen ble invitert til Vålerenga Historielag 15. november for å fortelle, i 
ord og bilder, hvordan det var å vokse opp på Enerhaugen før alt ble revet og erstattet av OBOS-høy-
blokker på midten av 1960-tallet. 

Økonomi  
Historielagets økonomi bedømmes som tilfredsstillende, særlig med tanke på historielagets relativt 
korte funksjonstid. Rundt 1/3 av inntektene kommer fra medlemskontingenten (p.t. kr. 250/år), mens 
de resterende 2/3 kommer fra sponsorer og fra det offentlige, etter søknad. Historielaget bruker økono-
mimodulen i StyreWeb, og den fungerer bra for vårt formål. På slutten av året ble medlemmene igjen 
oppfordret til å gi Grasrotandelen på 7% av spilleinnsatsen fra Norsk Tipping til historielaget. Den ga oss 
kr 3 896,- for 2022. En god økonomi gir oss en frihet som setter oss i stand til å gi medlemmene stadig 
bedre opplevelser, bla. gjennom å ha gode forelesere på aktivitetene. Medlemmene oppfordres derfor 
til å bruke Grasrotandelen som en ekstra støtte til Enerhaugen, Grønland og Tøyen Historielag. 

Medlemsutvikling  
Ved utgangen av 2022 hadde historielaget rundt 170 registrerte medlemmer. Det betyr en tilvekst på 
mer enn 50 medlemmer i løpet av året, og det er svært gledelig. Dette har skjedd gjennom aktiv og 
direkte medlemssanking fra medlemmenes side, gjennom en god og informativ hjemmeside, stor 
aktivitet på Facebook-siden, spennende medlemsaktiviteter, der det er mulig å ha med venner (som 
senere kan bli medlemmer), osv. Det er gledelig å se at det også dukker opp yngre medlemmer. 
 
Styret mener at det enkelte medlem kan gjøre mye når det gjelder å rekruttere nye medlemmer. Da er 
det nyttig å vite hvem som allerede er med i historielaget. Vi har derfor installert en modul i StyreWeb 
som gjør medlemslisten tilgjengelig gjennom appen Gnist for alle medlemmer som selv har gitt tillatelse 
til det. Spørreundersøkelser viser at rundt 3 av 4 medlemmer synes at dette er greit, og disse kan nå 
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finne øvrige medlemmer ved hjelp av sin egen mobiltelefon. Medlemslisten er ikke tilgjengelig for uten-
forstående 3.part. Vi har ingen mulighet til å undersøke om denne funksjonen blir brukt av 
medlemmene, men vi både håper og oppfordrer til det. Det er også mulig å få lagt inn portrettbilde og 
fødselsdato i medlemsregisteret. Dette er frivillig, men det øker gjenfinningsmuligheten når man har et 
bilde og en fødselsdato å forholde seg til. For å vise hvordan historielaget behandler persondata er det 
utarbeidet en egen personvernerklæring. Den ligger på hjemmesiden vår under fliken «Om oss».  
 
Kjenner du noen – en klassekamerat, en tidligere nabo, osv. - som du mener burde ha glede og nytte av 
et medlemskap, så er det bare å ta kontakt. 

Medlemsaktiviteter 
Vi har endelig kunnet komme i gang med fysiske medlemsaktiviteter. Fyldige referater fra de fleste 
aktivitetene finnes på hjemmesiden vår egt-historielag.no, men de fortjener alle å bli nevnt i kortform: 
 

27. januar – «Spanskesyken og COVID-19»  
Møtet ble holdt på Asylet og foredragsholder var Carsten Syvertsen fra Høgskolen i Østfold. Han fortalte 

om da spanskesykens herjet i Oslo. Den ankom i 1918 via Oslo havn og spredte seg i årene frem til 1920. 

Halvparten av Norges befolkning ble smittet og det døde mellom 13 000 og 15 000 mennesker. Det var 

et høyere dødsfall blant arbeiderklassen og det er mange likheter til hvordan COVID-19 rammet hardere 

i enkelte områder i Oslo enn andre. 

 
Margit Pryser, født Hansen, og leiegården «Nr. 13», Heimdalsgt.. 26. Foto: Privat og Oslo Museum. 

 
8. mars – «Margit i nr. 13» 
Historiker Tore Pryser forteller om livet til fabrikkjenta Margit – hans egen bestemor - som vokste opp 
og bodde i Heimdalsgaten 26 på begynnelsen av 1900-tallet.  Dette var gården som inspirerte lyrikeren 
Rudolf Nilsen til å skrive diktet om "Nr. 13". Vi fikk høre om hvordan livet artet seg for de som bodde her 
og i området rundt på første delen av 1900-tallet. I første etg. var for øvrig kortevareforretningen til en 
kvinnelig selvstendig næringsdrivende Marie Magnussen. Ungene i området kjente henne som 
«Magnussa» på 1950-tallet. Pryser er oppvokst i Kolstadgata på Tøyen og gikk på Tøyen skole.  

Styremedlem Erik Odgaard har fordypet seg i arbeiderdikteren Rudolf Nilsen og skrevet 5 artikler om 

ham. 2 artikler ble publisert i 2022 og de siste 3 blir produsert i 2023, alle lagt ut på historielagets 

hjemmeside. I forkant ble de respektive artiklene gjort kjent på våre Facebook-sider. 
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26. april – «Tøyeneffekten», boken til Bjarte Breiteig 
Boken handler om en liten familie som flyttet til Tøyen for 10 år siden. De starter en nabokafé for å 
bygge et fellesskap i det som den gang fremdeles var landets mest beryktede bydel. Rundt kaféen 
oppsto et nettverk av naboer, folk av vidt forskjellig kultur og i alle aldre, som hjalp hverandre og tok 
vare på nærmiljøet sitt. Jørn-Kr. Jørgensen omtalte boken i magasinet vårt, Historiesus 2021. 

31. mai – «Syndens pøl» og «Dronning av Vaterland»  
Kulturhistoriker Zara Vigardt og forfatter Geir Tandberg Steigan fortalte om Vaterland og den nærlig-
gende Fjerdingen, deler av byen som med rette og urette ble omtalt som en "syndens pøl" i siste halvdel 
av 1800-tallet. Noen av bydelenes mest beryktede er blant andre "Vaterlands Dronning", Abelone 
Kristensen og "Lure-Jens". Disse er bare to av mange som tilhørte 'det mørke Kristiania'.  
 

 
Byvandring i Grønlandskvartalet 14. juni 2022. Byantikvar Janne Wilberg (i rosa) forteller foran Grønland kirke. Foto: Sigurd 
Johansen. 

14. juni – «Byvandring – Grønland og Grønlandskvartalet» 
Oslos avtroppende byantikvar Janne Wilberg ledet oss rundt og fortalte en spennende historie om 
hvordan dette ambisiøse bygningskomplekset kom til etter byutvidelsen i 1859 og Grønland ble inn-
lemmet i Christiania. Området trengte offentlige bygninger og en arkitektkonkurranse ble utlyst. Det 
skulle bygges en kirke, en skole samt brann- og politistasjon. Wilhelm von Hanno, som var en av de 
viktigste arkitektene i Norge på 1800-tallet, vant konkurransen i 1865 og byggingen kunne starte. 
 
2. august – «Kjenn din by – Vandring fra Tøyen til Grønland - En reise gjennom Oslos historie fra 
middelalderen til dagens moderne storby». Historielagets sekretær, turguide, museumspedagog Marte 
Marie Ofstad ved Bymuseet rettet blikket mot et av byens mest spennende og sammensatte bystrøk. 
Hun fortalte om arbeiderhistorie, kulturelt mangfold og senmoderne byutvikling. 
 

16. august – «Hagevandring i Botanisk hage på Tøyen» 
Universitetslektor Kristina Bjureke fra Naturhistorisk museum tok oss med på en runde til de mest 
kjente attraksjonene i hagen, som har hele 5000 planteslag og er over 200 år gammel! Hun slapp oss 
også inn i gamle Tøyen hovedgård med hovedhuset fra 1679. Tøyen hovedgård er sannsynligvis den 
eldste tømmerbygningen i Oslo.  
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28. september – «Murbyen Grønland og Tøyen» 
Christiania var Europas hurtigst voksende hovedstad i siste halvdel av 1800-tallet. Bedre tider i kombina-
sjon med murtvangen førte til bygging i mur for alvor skjøt fart. Mye av denne murbebyggelsen er 
relativt godt bevart også i vårt område og fremstår som viktige kulturminner. Murgårdene har stått i 
over 100 år, og de kan stå i 100 år til. EGT Historielag og organisasjonen Murbyen Oslo inviterte i 
fellesskap medlemmene til en «murbyvandring» med kunsthistoriker Bjørn Vidar Johansen fra UiO som 
inspirerende og kunnskapsrik guide.  

 

 
Frivillighetens år og «VÅR DAG» 24. september 2022 på Tøyen Torg. Fra venstre nestleder Karin Arnesen, Kai-Samuel Vigardt 
(fra NRK-serien «Ukjent arving») og leder i valgkomiteen Arne Kristiansen. Foto: Karin Arnesen. 

29. september – «VÅR DAG» på Tøyen Torg 
I sin nyttårstale oppfordret kong Harald alle til å delta i landets frivillighetsarbeid i regi av prosjektet 
«Frivillighetens år 2022». Historielaget lagde en plan, søkte om og fikk kr 25 000 i økonomisk støtte. Vi 
skulle markedsføre historielaget samtidig som vi rettet oss mot barn og ungdom. På Deichman fikk vi lov 
til å vise fotoutstillingen «Ung på Enerhaugen», der bildene er tatt på 1960-tallet av styremedlem Sigurd 
Johansen. Sammen med kameraten Harald M. Karlsen (også styremedlem) - de vokste begge opp på 
Enerhaugen – sto han for omvisning og historiefortelling. De presenterte i tillegg 80 fotos tatt fra ulike 
perioder på Enerhaugen på en stor TV-skjerm i vinduet ut mot torget. I en egen monter kunne man 
studere håndarbeider fra 1950-tallet fra en jenteklasse på Hersleb skole.  
 
Ute kunne ungene delta i gammeldagse leker. De minste fikk prøve seg på klinkekuler og kaste hestesko 
og alle fikk kjærlighet på pinne, saft og klistrelapper og deltok i trekningen av barnebøker. De litt eldre 
fikk en quiz med spørsmål som relaterte seg til fotoutstillingen. Premiene var kino-billetter og bøker.  

I forkant ble det produsert en folder som ble distribuert gjennom posten til alle husstander i EGT-
området. De ble manuelt distribuert til butikker, spisesteder, institusjoner og skoler i området. Det ble 
også laget plakater og egne invitasjoner til skolene samt klistrelapper med EGT logo og Frivillighetens år 
2022. Begge deler ble svært godt mottatt av barna. Vi fikk laget piquet-gensere for styret og medlem-
mer som stilte opp. Til sammen bidro 12 personer med forberedelser og jobbet aktivt og - ikke minst -
skaffet 12 nye medlemmer på de 4 timene «happeningen» varte. 
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Fra venstre sekretær Marte Marie Ofstad, styremedlem Erik Odgaard og varamedlem Wenche Hansgaard med en bekjent. Foto: 
Karin Arnesen. 

VÅR DAG ble et stort løft, men ble også en ren festdag for historielaget, i samarbeid med Bydel Gamle 
Oslo og ikke minst stor og generøs hjelp fra Deichman Tøyen. Heldigvis var været på vår side, og det var 
en jevn strøm av unger, ungdom, foreldre og besteforeldre – alle veldig blide. Kanskje kan dette bli en 
årlig foreteelse, om enn i noe forenklet form. 

 
Fra «lærerværelset» på Hersleb skole. Foto: Sigurd Johansen. 

4. oktober - «Hersleb skole fyller 100 år» 
Vi var invitert til å høre om skolens historie og få en omvisning for å se hvor flott denne skolen er blitt 
etter en totalrenovering som var ferdig i 2014. Tidligere lærere Eldar Hanson og Olav Fossbakken tok 
oss med gjennom historien, den ene med foredrag og den andre med en liten rundtur innendørs. Vår 
egen Karin Arnesen ga et lite glimt inn i hvordan jentene hadde det på Hersleb i 1950-årene. 
 



8 
 

 
Fra Oslo Brannmuseum. Roy Larsen, i midten foran, forteller brannhistorie. Foto: Sigurd Johansen. 

25. oktober – «Oslo brannmuseum» på Grønland 
Christiania ble selv etter murtvangen ofte hjemsøkt av større og mindre branner. Bydelene Enerhaugen, 
Grønland og Tøyen fikk sin rikelige andel av disse. Allerede på 1860-tallet ble det imidlertid bygget en 
egen kombinert brann- og politistasjon i Grønlandsleiret, og Brannmuseets leder Roy Larsen, som har 
jobbet i brannvesenet i 35 år, fortalte entusiastisk om branner i Oslo i «gamle dager» og viste oss utstyr 
som ble brukt. Alle ansatte på Brannmuseet er pensjonister fra brann- og redningsetaten, og museet 
drives på frivillig basis for å spre kunnskap om brannvern og brannhistorie i Oslo.  
                 

 
Fra Jødisk museum. Til venstre Mats Tangestuen og til høyre styremedlem Erik Odgaard. Foto: Karin Arnesen. 

22. november – «Jødenes historie i våre bydeler» / Jødisk Museum, Calmeyers gate 15 
I 2022 var det 80 år siden arrestasjonen og deportasjonen av jødene med D/S «Donau» 26. november 
1942. Faglig leder Mats Tangestuen ved Jødisk Museum og Erik Odgaard, styremedlem i EGT-historielag 
fortalte om holocaust i Norge/Oslo og spesielt hva som skjedde med jødene i området vårt – 
Enerhaugen, Grønland, Tøyen og Vaterland/Fjerdingen. Erik Odgaard har skrevet flere artikler om 
skjebnen til en del av jødene i vårt område. Artiklene er å finne på historielagets hjemmesider. 
 
Snublesteinprosjektet for jødene ble fullført 1. september 2022. I Norge er 757 snublesteiner (467 i Oslo) 
nedsatt på fortauet utenfor der hvor jøder bodde. 71 steiner er å finne i vårt område. 63 av de 529 
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deporterte på D/S «Donau» var fra Enerhaugen, Grønland, Tøyen, Vaterland og Fjerdingen. Erik Odgaard 
har også skrevet flere artikler om dette tema, og de finnes på hjemmesiden vår under LOKALHISTORIE / 
ARTIKLER. Snublesteinprosjektet er ikke gjennomført i direkte regi av historielaget, så det er god grunn til 
å takke Martin Blindheim (medlem nr. 125) for hans entusiastiske engasjement for at snublesteinene i 
vårt område ble pusset og kunne skinne i året da vi måtte se tilbake på kanskje det mørkeste kapitlet i vår 
historie. 

5. desember – Julemøte og «Oppvekst i Sigurdsgate 5» 
Grete Letting (medlem nr. 117) fortalte levende om sin oppvekst i Sigurds gate 5 på Tøyen i 1950-årene 
og startet med å fortelle at det var hun selv som tok kontakt med historielaget for å få fortelle. Hun 
mente dette ville legge et positivt press på henne for å få fortalt historien til de mange som ikke vet 
hvordan det var å vokse opp i denne delen av Østkanten etter krigen. Hun vil skrive for å hedre både de 
som vokste opp samtidig med henne i området og ikke minst hennes foreldregenerasjon som gjorde en 
så stor innsats for å skape et trygt oppvekstmiljø i en tid uten overflod. Det handlet ikke om nød og 
elendighet, men om en del av Oslo med mye tro på at framtiden skulle bli bra. 

 
Diverse prosjekter 
Historielaget har som oppgave å verne om vår rike kulturarv. Styret har derfor også i 2022 vært 
engasjert i diverse prosjekter i området i tillegg til de som er videreført fra tidligere år. Det er flere 
verneverdige eiendommer i området som historielaget forsøker å bidra til at blir fulgt opp og ivaretatt. 
Det gjelder bl.a. det gamle småindustriområdet i Smedgata 25, Landbrukskvartalet (Norges Bondelags 
gamle eiendom i Schweigaardsgate), Grønlandsleiret 28 og 30 (Plakathuset og Josephine Thrane-huset 
ved siden av den gamle brannstasjonen) og Asylet i Grønland 28 samt Tøyenbekken 12 eiet av Thon-
selskaper.  
 

    
Minnesteinen for Ole Gudmundsen reist i 1840       Kongeeika plantet etter initiativ av Harald Bardahl i 1983 

Styret har fått gjennomslag i Bydel Gamle Oslo for 2 tiltak. Det ene er oppgradering av området rundt 
minnesteinen/bautaen over Ole Gudmundsen som står i Nordbygata mellom nr. 13 og 15. På 
Elgsletta/Elgparken, på østsiden av Akerselva mellom Nybrua og Hausmanns bru, viser det seg å være 
plantet en eik, Kongeeika, i 1983 til minne om Kong Olav. Det arbeides for å få markert dette med en 
plakat plassert langs gangveien langs elva. De kommunale etatene er så langt positive. 
 
Det har vært arbeidet med Oslo Byarkiv for å få overført arkivmateriale fra Rudolf Nilsen Plass 
Borettslag (Heimdalsgata 26/«Nr. 13»). Likedan få overført arkivmateriale fra historielaget om 
Andelslaget Grønland 28 til Oslo Byarkiv.  
 
EGT-området har hatt et stort utvalg av ulike menigheter og religiøs aktivitet gjennom tidene. Historie-
laget fikk i 2022 et omfattende jubileumsdokument for «Misjonshuset Nordbygaten 45». Det var laget i 
anledning av et 50-års jubileum i 1952. Det viser seg at etterkommerne av stifteren er medlem av 
historielaget og vedkommende har sagt seg villig til å lage et sammendrag som kan være ferdig i 2023.   
 
Forprosjekt for kartlegging av skoler i området ble på høsten 2022 satt på vent. Det ble levert en del 
materiale, men partene ble enige om å avslutte samarbeidet og videre arbeide er ennå ikke klart. 
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Halvparten av de tildelte midlene er brukt. Vi har søkt og fått aksept fra Bydel Gamle Oslo om utsettelse 
slik at det kan gjennomføres i 2023 og rapporteres i 2023. 
 
Blått skilt 
Terje Knudsen har samarbeidet med Oslo Byes Vel og eierne av Restaurant Olympen for å få på plass et 
skilt. Formalitetene er i orden og det vil trolig bli satt opp i løpet av 1. halvår 2023. 
 
Stolpejakten 

Stolpejakten går ut på å finne stolper sentralt plassert i ulike kommuner. Stolpene kan registreres både 

manuelt, digitalt og ved å laste ned appen «Stolpejakten» på mobiltelefonen, slik at man kan skanne QR-

koden som hver stolpe er utstyrt med. Stolpejakten tar sikte på å legge til rette for å aktivisere både 

unge og gamle, inaktive, skoleelever, syklister, funksjonshemmede og rullestolbrukere – eller de som 

rett og slett ønsker å gjøre seg bedre kjent i byen og distriktet. Stolpejakten er en allmennyttig forening 

– registrert i Brønnøysundregistrene - som skal bidra til økt fysisk aktivitet i hele landet. Stolpejakten er 

et gratis tilbud. Kart og info vil være tilgjengelig flere steder i de ulike kommuner. Hovedkart med inn-

tegnede stolper blir i en del kommuner distribuert til alle husstander. 

Nydalens Skiklubb står som arrangør av Stolpejakten i vårt område. For å gi Stolpejakten en ytterligere 

dimensjon og kanskje trekke enda flere opp av sofaen sendte styret et forslag til Nydalens Skiklubb om 

stolpeplassering i 2023 i vårt område og å utstyre stolpene med en QR-kode som inneholdt en historisk 

beskrivelse av stedet der stolpen står og et bilde som viser hvordan det så ut før. Dette ble applaudert, 

og vi har foreslått stolpeplassering på 11 steder. Nye stolper plasseres ut i Bydel Gamle Oslo fra slutten 

av april 2023.  

 
Innspill til politiske valgprogram 

Partiet rødt i Bydel Gamle Oslo ba historielaget om innspill til partiets valgprogram for kommunevalget 

høsten 2023 innen temaet vern om vår kulturarv. Vi svarte på dette ved å presentere et en-sides notat 

som dekket temaer som:  

- identifikasjon, bevaring, vedlikehold, eierskap og ansvar i forhold til kulturminner 

- økt bevissthet om historie og kulturminner gjennom aktiv formidling av kunnskap 

- midler må stilles til rådighet for rehabilitering av verneverdige bygninger 

- viktige historiske steder og hendelser i området må markeres for å ivareta vår historiske kulturarv 

- kulturelle aktiviteter må sees i en kulturhistorisk sammenheng  

- lokale organisasjoner må involveres i saker og utbyggingsplaner der bydelens historie og kultur-

minner berøres 

Siden historielaget er upolitisk, ble notatet sendt til alle partiene i Bydel Gamle Oslo. 

Aktiviteter, markedsføring og nettverksbygging 
Styremedlemmene har i stor grad bidratt med artikler og billedmateriell til både nyhetsbrev, 
hjemmesider og Facebook-sider. Det har også kommet noen innspill fra medlemmer.  
Brosjyremateriell og annet markedsføringsmateriell ble trykket opp og distribuert i forbindelse med VÅR 
DAG-arrangementet.  

Det har kontinuerlig vært arbeidet med å bygge videre på et nettverk i historielagets område. Det utgjør 
nå ca. 200 epost-kontakter. 

Nyhetsbrevet «Historiebrev» og magasinet «Historiesus»  
Jørn-Kr. Jørgensen har kostnadsfritt vært ansvarlig redaktør for historielagets «Historiebrev» siden 
oppstarten i 2020. Det ble 6 utgivelser det året og 10 i 2021. Han meddelte imidlertid at han fra 2022 
ønsket å fratre rollen for å kunne konsentrere seg om andre skriveoppgaver og vårt årlige magasin 
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«Historiesus». Marthe Glad Munch-Møller inntok redaktørstolen fra utgave 
1/2022. Grunnet andre og mer presserende oppgaver måtte hun allerede etter 
3 utgaver overlate redaktørstolen til styremedlem i EGT Terje Knudsen. Han 
har stått for de 3 siste utgavene i 2022, slik at det totalt ble 6 utgivelser. Det er 
nå den årlige normen. Historiebrevene sendes ut digitalt til medlemmenes 
registrerte epostadresser og «arkiveres» på hjemmesiden under «Nyhets-
brev». Til hjelp har redaktørene gjennom årene hatt en redaksjonskomite på 2 
personer, tidvis representert av Karin E. Arnesen, Olav Rune Bastrup, Terje 
Knudsen og Tor Kubberud. 

Årets magasin, «Historiesus», kom i medlemmenes postkasser til jul og ble 
trykket i 500 eksemplarer, i farger og på 20 sider. Magasinet ble svært godt 
mottatt både layoutmessig og innholdsmessig og er som sådan godt egnet til 
markedsføring av historielaget. Høye portokostnader gjør imidlertid at vi vil 
spørre medlemmene om hvor mange som fremdeles ønsker «Historiesus» i 
postkassen eller om det er tilstrekkelig å motta også dette elektronisk. 

 

 

Hjemmesiden 
Historielaget utvikler og drifter sine hjemmesider selv via en modul i StyreWeb. Vi fikk også i 2022 god 
og kostnadsfri ekstern hjelp av informasjonskonsulent Alf Tore Bergsli ved forskningsstiftelsen Fafo. 
Hjemmesidens adresse er  https://egt-historielag.no/. Her finner man et bredt utvalg av lokalhistoriske 
artikler, prosjekter, rusleturer, arkitektur, blå skilt og litteratur. Nyhetsbrevene «Historiebrev» og 
magasinet «Historiesus» og diverse fotomateriell er også lett tilgjengelig. Hjemmesiden har en 
søkefunksjon og skal også gjøre det enkelt å melde seg inn i historielaget.  

Facebook  
Sidene ble etablert ved oppstarten i oktober 

2019. Det har vært publisert ca. 2 innlegg pr 

uke i perioden januar til desember 2022, totalt 

94 innlegg. 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 har imidlertid langt 

flere følgere, i overkant av 1200 ved årsskiftet.  https://www.facebook.com/EGTHistorie   

Fotogruppen  
Fotogruppen har i 2022 bestått av Sigurd Johansen og Harald Karlsen. Gruppen har holdt tett kontakt 
med månedlig møte hjemme hos Harald med kaffe og kaker. I tillegg til faste månedlige møter har 
gruppen hatt egne møter vedrørende foredrag og oppdrag.  
 
 
 

https://egt-historielag.no/
https://www.facebook.com/EGTHistorie
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Mandatet til gruppen er: 
Fotogruppen arbeider med innsamling av bilder og «muntlige minner» (videofilming). Formålet er å 
bevare, gjøre tilgjengelig og videreformidle kulturhistoriske bilder og intervjuer til publikum. Materialet 
vil, etter eventuell bearbeiding, kunne bli publisert og brukt i utstillinger, tidsskrifter, bøker, nettpresen-
tasjoner, markedsføring, m.m.  
 
Vårt videokamera har vært i flittig bruk på medlemsmøtene og byvandringene. Foredragene på 
medlemsmøtene har blitt tatt opp på video og er lagret i Dropbox for videre bearbeiding.  
Fotogruppen har også gjort opptak av personer som er blitt intervjuet, muntlige minner av Sterling 
Veteraner og oppvokst på Enerhaugen.   
Redigering av videopptakene krever kompetanse utover filmingen. Derfor er det etablert et samarbeid 
med Alf Tore Bergsli om støtte og kompetanseoverføring. På dette området gjenstår mye arbeid for 
gruppen og er en interessant utfordring i 2023. 
  
Fotogruppen har ikke mottatt noen bilder fra medlemmer i 2022. Vi antar det finnes bilder i gamle 
album som fortjener å bli sett av flere for eksempel på vår hjemmeside. 
Fra Deichman på Tøyen har vi fått 20 bilder fra strøket rundt Hagegata, Kolstadgata og Gruegata på 
Tøyen før det ble sanert. Bildene har blitt digitalisert og er lagret i Dropbox. 
Mye «rådata» venter på å bli tilgjengeliggjort. Oppgaver som er under planlegging.  

Programgruppen  
Består av nestleder Karin Arnesen, styremedlem Terje Knudsen og sekretær Marte Ofstad. I siste halvdel 
av 2022 har også styreleder Gunnar Flø Guttulsrød samt styremedlem Olav Rune Bastrup deltatt i 
gruppen. Den har gjennomført 5 møter, de fleste via Zoom på grunn av koronarestriksjoner og sykdom. 
Dette er gruppens formål: 
Formål 1: Planlegge og gjennomføre medlemsmøter, foredrag, konserter og andre aktiviteter. 

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

medlemmer samt relevante organisasjoner og offentlige institusjoner. 

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

disse. 

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

hjemmesider og nyhetsbrev. 

 
Terje Knudsen har systematisert mulige aktiviteter i et arbeidsdokument som viser oversikt over 
aktiviteter som er gjennomført, aktiviteter som er under arbeid og aktiviteter som er satt på vent inntil 
videre. I tillegg er det laget et skjema for en huskeliste med alle praktiske og tekniske detaljer om 
ansvarsfordeling i tilknytning til gjennomføring av de enkelte aktiviteter. Det er gjennomført 6 
medlemsmøter inkl. årsmøtet, 4 vandringer hvorav 1 «Kjenn din by» i samarbeide med Oslo 
Museum/IKM og 1 arrangement, VÅR DAG, på Tøyen Torg i september i anledning Frivillighetens år 
2022. 1 vandring i tilknytning til Pride ble avlyst og 1 matvandring ble utsatt. 
 
Gruppen har hatt kontakt med diverse relevante og offentlige institusjoner, bl.a. Memoar, Deichman 
Tøyen og Norsk Folkemuseum på Bygdøy. Det er også gjort ny sponsor-avtale med senterledelsen i 
Grønlands Torg. Gruppen har dessuten sendt ut e-post til en rekke organisasjoner og politikere og føyet 
til nye kontakter til sin nettverksliste.  
 

Idrettshistoriegruppen  
Arbeidsgruppen har hatt denne sammensetningen: Karin Arnesen, Harald Karlsen, Arne Kristiansen, 

Sigurd Johansen og Bernt Bølviken (administrator). Gruppen hadde 10 møter i 2022.  

Hittil har vi funnet 37 idrettsklubber i området til historielaget. Idrettsgruppen leter blant annet etter 

informasjon om:  

• når eksisterte klubbene? 
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• hvilke idretter de drev med? 

• hva var det opprinnelige kjerneområde for klubbene, f.eks. Gruegata? 

• satset de på kvinneidrett og idrett for barn og unge? 

• hvordan stilte de seg til den idrettspolitiske splittelsen i norsk idrett i mellomkrigstida? 
 
På alle disse punktene har vi funnet mye, men oversiktene ennå ikke komplette.  
 
Det er så langt publisert fire tekster: 

• Presentasjon av Idrettsgruppe i EGT 

• Karin Arnesen: Barneskiskole på Ola Narr 

• Bernt Bølviken: Enerhaugen, Grønland og Tøyen – fullt av idrettsklubber 

• Bernt Bølviken: Hopprenn på Ola Narr 17. mai 1948 
 
Flere tekster kommer ut over våren 2023. 
 

Takk 

Et samlet styre takker for tillit, oppslutning, innspill og bidrag av ulike slag i året 2022. 
 

Vennlig hilsen 

Styret i Enerhaugen, Grønland og Tøyen Historielag 

v/styreleder Gunnar Flø Guttulsrød 
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Regnskap og Balanse 2022, Budsjett 2023 

Regnskapet er i 2022 ført i regnskapsmodulen i administrasjonssystemet StyreWeb, som er tilpasset 

frivillige organisasjoner.  

 

Noter til Regnskap 2022  

 

INNTEKTER 

Medlemsinntekter 

Konto 3200: Det var budsjettert med 150 medlemmer i 2022, 135 hadde betalt ved årets utgang 

Konto 3410: Frivillig Norge (VÅR DAG) kr. 25 000, Bydel Gamle Oslo, kr. 15 000, Grønland Torg kr. 10 000 

 

Tilskudd 

Konto 3420: kr. 0 i annonseinntekter beror på en feilføring. Det skulle vært kr. 4 000, som er ført på konto 

3960 Andre inntekter  

 

Andre inntekter 

Konto 3960: 3 x annonser kr. 4.000, momsrefusjon kr. 5 268 

 

KOSTNADER  

Medlemskostnader 

Konto 4600: Omvisning Botanisk hage kr. 1 500, Zoom nettmøter, kaffe styremøter  

Konto 4603: 2 x foreleserhonorar kr. 7 480, bevertning medlemsmøter, etc. 

Konto 4605: Primært VÅR DAG 24.09.2022: Roll-ups, piquetskjorter til EGTH-personell på Tøyen Torg 

 

Andre driftskostnader 

Konto 6100: Medlemsavgift Landslaget for lokalhistorie og Fellesrådet for historielag 

Konto 6940: I hovedsak ved utsendelse av magasinet «Historiesus» 

Konto 7790: Forprosjekt «Skolene i EGTH-området Villars-Dahl kr. 15 000, økonomisk assistanse kr. 7 500, 

revisjon kr 1 500.  

Kostnadene i forbindelse med arrangementet VÅR DAG 24.09.2022 er feilaktig budsjettert her 

istedenfor på konto 4605.   

 

Kommentarer 

Generelt er årsresultatet for 2022 ca. kr. 2 000 bedre enn budsjettert. Det ble budsjettert med et 

underskudd på kr. 16 700 for 2022, bla. fordi tilskudd fra Bydel Gamle Oslo ble inntektsført i 2021 og 

delvis kostnadsført i 2022.  

 

Styret foreslår at underskuddet på kr. 14 757,52 trekkes fra konto for Annen egenkapital i Balansen, og 

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

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

 

Budsjett for 2023 

Konto 4603 Medlemsmøter dekker kostnader til foredragsholdere, teknisk utstyr og noe bevertning. 

Markedsføring dekker kostnader til diverse trykksaker. 
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Konto 4690 Porto dekker utsendelse av medlemsmagasin, men halvert i forhold til 2022, da vi vil 

undersøke om medlemmene synes at det er OK at magasinet «Historiesus» også leveres elektronisk. 

Magasinet vil uansett bli trykket opp i papirformat til fordeling som ledd i markedsføringen av 

historielaget.  

Det budsjetteres med et overskudd på kr. 3 250,- for 2023 

 

 
Balanse 2022 

 

  2022 2021 

Eiendeler 

  Fordringer 

    1510 Kundefordringer 0 0 

    
1550 Fordring Oppgjør 
StyreWeb 

0 0 

    Sum Fordringer 0 0 

  Bankinnskudd/Kontanter 

    1920 Bank 70 555,25 85 312,77 

  Sum Eiendeler 70 555,25 85 312,77 

  

Kapital 

  Opptjent egenkapital 

    2050 Annen egenkapital 70 555,25 85 312,77 

  Sum Kapital 70 555,25 85 312,77 

  Sum egenkapital og gjeld 70 555,25 85 312,77 

 

 

 

 

 

  

https://enerhaugengronlandtoyenhistori.portal.styreweb.com/secure/accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=281&JournalPeriodPk=14951108
https://enerhaugengronlandtoyenhistori.portal.styreweb.com/secure/accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=789&JournalPeriodPk=14951108
https://enerhaugengronlandtoyenhistori.portal.styreweb.com/secure/accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=789&JournalPeriodPk=14951108
https://enerhaugengronlandtoyenhistori.portal.styreweb.com/secure/accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=1&JournalPeriodPk=14951108
https://enerhaugengronlandtoyenhistori.portal.styreweb.com/secure/accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=339&JournalPeriodPk=14951108
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Regnskap 2022 / Budsjett 2023 

  Resultat 2022 Resultat 2021 Budsjett 2022  Budsjett 2023  

Inntekter 

  Medlemsinntekter 

    3200 Medlemskontingent  33 850,00 25 725,00 37 500,00             50 000  

    3230 Egenandel aktiviteter  2 701,19 5 400,00 7 500,00               5 000  

    Sum Medlemsinntekter 36 551,19 31 125,00 45 000,00            55 000  

  Tilskudd 

    3410 Tilskudd  50 000,00 75 000,00 40 000,00             55 000  

    3420 Annonsesalg  0 4 000,00 6 000,00               5 000  

    3430 Grasrotandel  2 836,66 1 630,85 3 000,00               4 000  

    Sum Tilskudd 52 836,66 80 630,85 49 000,00            64 000  

  Andre inntekter 

    3850 Arrangement inntekter  200 0 1 000,00                     -    

    3960 Andre inntekter  10 776,03 10 582,00 10 000,00               7 000  

    Sum Andre inntekter 10 976,03 10 582,00 11 000,00              7 000  

  Finansinntekter/Kostnader 

    8040 Renteinntekter  3 0 0   

  Sum Inntekter 100 366,88 122 337,85 105 000,00          126 000  

    

Kostnader 

  Medlemskostnader 

    4600 Møteutgifter 5 231,78 2 308,36 20 000,00              7 500  

    4601 Styreweb 2 928,00 2 766,00 3 000,00              8 000  

    4602 Trykking medl.blad 16 219,00 22 254,50 18 000,00            25 000  

    4603 Medlemsmøter 18 394,54 5 312,35 5 000,00            23 000  

    4604 Markedsføring/flyers 6 725,50 8 332,78 1 000,00              5 000  

    4605 Arrangement 27 933,89 0 0            20 000  

    Sum Medlemskostnader 77 432,71 40 973,99 47 000,00           88 500  

  Annen driftskostnad 

    6100 Kontingent organisasjon  1 733,50 700 2 700,00              2 500  

    6800 Kontorrekvisita 1 577,40 9 549,81 2 600,00              2 000  

    6810 IT kostnader 690 0 0              1 000  

    6940 Porto 7 155,90 10 413,00 8 400,00              5 000  

    7770 Bank- og kortgebyr 539 427,5 1 000,00                 750  

    7779 Vipps gebyr 378,89 239,23 0                 500  

    7790 Andre kostnader 25 617,00 4 213,00 60 000,00            22 500  

    Sum Annen driftskostnad 37 691,69 25 542,54 74 700,00           34 250  

  Sum Kostnader 115 124,40 66 516,53 121 700,00          122 750  

  
 
Årets resultat 

 
-14 757,52 

 
55 821,32 

 
-16 700,00              3 250  

 

https://enerhaugengronlandtoyenhistori.portal.styreweb.com/secure/accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=3&JournalPeriodPk=14951108
https://enerhaugengronlandtoyenhistori.portal.styreweb.com/secure/accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=31&JournalPeriodPk=14951108
https://enerhaugengronlandtoyenhistori.portal.styreweb.com/secure/accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=742&JournalPeriodPk=14951108
https://enerhaugengronlandtoyenhistori.portal.styreweb.com/secure/accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=864&JournalPeriodPk=14951108
https://enerhaugengronlandtoyenhistori.portal.styreweb.com/secure/accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=865&JournalPeriodPk=14951108
https://enerhaugengronlandtoyenhistori.portal.styreweb.com/secure/accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=36&JournalPeriodPk=14951108
https://enerhaugengronlandtoyenhistori.portal.styreweb.com/secure/accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=37&JournalPeriodPk=14951108
https://enerhaugengronlandtoyenhistori.portal.styreweb.com/secure/accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=4&JournalPeriodPk=14951108
https://enerhaugengronlandtoyenhistori.portal.styreweb.com/secure/accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=556&JournalPeriodPk=14951108
https://enerhaugengronlandtoyenhistori.portal.styreweb.com/secure/accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=608&JournalPeriodPk=14951108
https://enerhaugengronlandtoyenhistori.portal.styreweb.com/secure/accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=609&JournalPeriodPk=14951108
https://enerhaugengronlandtoyenhistori.portal.styreweb.com/secure/accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=610&JournalPeriodPk=14951108
https://enerhaugengronlandtoyenhistori.portal.styreweb.com/secure/accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=1415&JournalPeriodPk=14951108
https://enerhaugengronlandtoyenhistori.portal.styreweb.com/secure/accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=611&JournalPeriodPk=14951108
https://enerhaugengronlandtoyenhistori.portal.styreweb.com/secure/accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=8&JournalPeriodPk=14951108
https://enerhaugengronlandtoyenhistori.portal.styreweb.com/secure/accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=39&JournalPeriodPk=14951108
https://enerhaugengronlandtoyenhistori.portal.styreweb.com/secure/accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=445&JournalPeriodPk=14951108
https://enerhaugengronlandtoyenhistori.portal.styreweb.com/secure/accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=53&JournalPeriodPk=14951108
https://enerhaugengronlandtoyenhistori.portal.styreweb.com/secure/accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=61&JournalPeriodPk=14951108
https://enerhaugengronlandtoyenhistori.portal.styreweb.com/secure/accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=711&JournalPeriodPk=14951108
https://enerhaugengronlandtoyenhistori.portal.styreweb.com/secure/accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=19&JournalPeriodPk=14951108

