Årsmelding for 2021
Årsmøte for foreningsåret 2019 og 2020
Årsmøtet for både 2019 og 2020 ble holdt på nett onsdag 3. mars 2021.
Innkalling årsmeldinger for 2019 og 2020 ligger på www.ostensjo-hist.no
Styret i 2021
Leder og kasserer: Knut Helge Midtbø
Styremedlemmer: Kari Ravnaas, Per Ove Dahl, Roger Pihl, Frode C. Jakobsen
Varamedlemmer: Liv Thorstensen og Lars B. Kristofersen
Per Ove Dahl døde 27. august 2021.
Revisor Marit Walløe, Valgkomite: Arnfinn Aabø, Leif-Dan Birkemoe
og Bjørn Lilleeng.
Møter og vandringer
Det ble ikke satt opp vanlige møter våren 2021 på grunn av smitterestriksjoner. Vi prøvde oss med en serie på
nettmøter i mai. Møtene samlet opp mot 50 personer og det ble spørsmål og diskusjon i etterkant. Erfaringene
vurderer vi som gode.
12. mai 2021
Nettmøte med tema Østensjøbanen ved Knut Helge Midtbø
19. mai 2021
Nettmøte med tema Bremsrud ved søstrene Pihl
26. mai 2021
Nettmøte med tema Spor av mennesker i Østensjø ved Frode Ciljan Jakobsen
21. oktober 2021
Sarabråtenkveld i Bøler kirke
Møtet var et samarbeid med Sarabråtens venner og vi fikk støtte fra bydelen til dette.
Rundt 150 frammøtte fikk høre søstrene Pihl snakke om Sarabråten, Bremsrud og Jørgensrud, Even Saugstad
fortelle om Heftyes liv på Sarabråten. Det var visning av utvalgte bilder fra Østmarka tatt av Espen Bratlie. Til
avslutning viste Even Saugstad et rekke klipp fra Sarabråten og Østmarka på film og på fjernsyn.
web-side
Du finner denne på http://www.ostensjo-hist.no/.
Ny logo og ny rull opp (roll up)
Katja Pihl har designet ny logo. Den er vi svært fornøyd med.
25-årsjubileum
Foreningen har passert 20 år i stillhet. Planene for 25-årsjubileum er allerede lagt. Vi håper på at vi kan ha en
skikkelig festkveld i 2024 fri for pandemier.
Styremøter og økonomi
Det er avholdt styremøter etter behov og gjort avtaler på e-post. I 2021 fikk laget driftsstøtte på 12 000 kr fra
bydel Østensjø og en støtte på 2750 kr. til samarbeidsprosjektet Sarabråtenkveld i Bøler kirke.
Årboka har nå etter tre utgaver virkelig blitt kjent. Vi tilskriver den mye av æren for at vi har fått inn ganske mange
nye medlemmer. Vi har også gjort noe purring av utestående kontingent.
Alle nye medlemmer og tilskuddet fra bydelen har bedret økonomien. Vi fant også en ennå billigere
trykkeriløsning slik at vi for 2021 kan bokføre et overskudd på 31 862 kr. Vi er nå kvitt underskuddet og har en
beholdning på 30 693 kr. ved årsskiftet.

Årbøker
I september 2021 kom årbok nummer tre (Rundt vannet 19). Neste bok kommer i september 2022. Stor takk igjen
til Frode Jacobsen som redaktør og også stor takk til de øvrige bidragsyterne!
Vi innser at det er litt forvirrende med nummereringa nå. Hovedtittel blir derfor neste gang årbok for 2022. Vi
regner allikevel med å videreføre nummeringa slik at den også får undertittel Rundt vannet 20.
Østensjø lokalhistoriske bilder
Prosjektet digitaliserer og sikrer lokalhistoriske bilder for ettertiden. Det legges stor vekt på dokumentasjon
(metadata). Bildene legges fortløpende på nettstedet til Østensjø lokalhistorisk bilder. Driften skjer i et samarbeid
mellom Østensjø historielag, Østensjøvannets venner. Deichman bibliotek har driftet den sentrale databasen etter
kontrakt/avtale med oss to eiere. Det ble tidlig i 2021 at Deichman ønsket å si opp avtalen med oss
Per Ove Dahl og Leif-Dan Birkemoe hadde sammen ansvaret for driften fram til Per Ove døde i august. Da var vi i
gang med å undersøke muligheter for en erstatning for driften hos Deichman. Fellesrådet for historielagene i Oslo
satte ned et utvalg for løse dette for alle lagene i Oslo samla. Vi fikk kontakt med Søndre Aker historielag der Lasse
Bergholmen i styret hadde flytta deres database til lagets egen server, Utpå høsten søkte vi gjennom
Østensjøvannets venner bydelen om midler til å flytte vår database og der fikk vi 7000 kr. I januar og februar 2022
leide vi inn Lasse Bergholmen som konsulent og basen er nå flytta. Vi jobber i skrivende stund fortsatt med en ny
løsning for plassering og drift av lokal PC og et nytt sted for lagring av papirkopier som avløsning for den vi fortsatt
har på Deichman Oppsal.
Deltakelse i samarbeidet Sarabråtens venner
Gruppa som etter hvert tok navnet Sarabråtens venner kom sammen første gang 7. april 2010. Gruppa består av
enkeltmedlemmer som representerer DNT Oslo og omegn, Nøklevann ro- og padleklubb, Østmarkas venner og
Østensjø historielag. Formålet med gruppa er å bidra til å øke engasjementet omkring Sarabråten og stedets
historie. Knut Helge Midtbø representerer fortsatt historielaget i Sarabråtens venner. Det ble avholdt en
Sarabråtenkveld med Sarabråtens venner som hovedarrangør i 2021. for 2022 plamlegges stor feiring av 200årsdagen til Thomas Heftye.
Samarbeid med Østensjøvannets Venner, Hellerud historielag og Østensjø kunstforening.
Vi har et godt og omfattende samarbeid med Østensjøvannets venner og vi er nå fast tilstede på Østensjødagen
på Bakkehavn gård først i september hvert år. Vi samarbeider også med Hellerud historielag og Søndre Aker
historielag om arrangementer.
Vi har fortsatt samarbeidet med Østensjø kunstforening. 28. februar 2019 ble det stifta en egen organisasjon
(Østensjø teaterforening) som skal videreføre Spillet om Sarabråten og også sette opp andre teaterstykker i
bydelen. I øyeblikket er aktiviteten fortsatt på vent, men planen er å få satt opp spillet igjen i september 2023.
Samarbeid gjennom Fellesrådet for historielagene i Oslo
Vi vedlikeholder bl.a. WEB-siden til Fellesrådet (www.oslohistorie.pair.com). Vi deltar også aktivt på de halvårlige
møtene i dette rådet.
Deltakelse i Kulturutvalget for Østensjø bydel
Kari Ravnaas ble fra januar 2015 med i Kulturutvalget. Hun har etter det vært leder.
Kulturutvalget ble lagt ned tidlig 2022 etter at bydelen fant ut av slike oppgaver måtte overtas til valgte organer og
ikke kunne utføres av et utvalg oppnevnt av lokale organisasjoner.
Facebook
Di finner oss også på Facebook. Denne sida blir stadig viktigere for å nå medlemmene, for skaffe nye medlemmer
og for å trekke folk til arrangementene våre. Styret er opptatt av hvordan vi best driver videre og ønsker å bruke
Facebook-sida vår enda mer etter hvert.

Østensjø historielag
INVITERER TIL MØTER I EN SERIE OM MATENS HISTORIE

Professor emeritus Åsmund Bjørnstad

Kornets historie
Onsdag 23. mars 2022 kl. 18:30, Årsmøte med foredrag av
Åsmund Bjørnstad - Nordre Skøyen hovedgård
Åsmund Bjørnstad er professor emeritus i planteforedling ved NMBU på Ås. Han er
tilknyttet Fakultet for biovitskap og arbeider særlig med korngenetikk, resistensforedling
og plantenes kulturhistorie. I tillegg er Bjørnstad forfatter og har skrevet en rekke
diktsamlinger, og dessuten flere populærvitskapelige bøker knyttet til fagfeltet. Han har
òg omsatt en rekkje store poeter fra engelsk og tysk.
• Korn-frå steinalder til genalder (Tun, 2005)
• Vårt daglege brød (Vidar forlaget, 2010)
• Kornboka - brødets og ølets historie (Dreyers forlag, 2021)

Østensjø historielag
INVITERER TIL MØTER I EN SERIE OM MATENS HISTORIE

Forsker Annechen Bahr Bugge
Spisevanene i Norge fra 1500-tallet og frem til i dag
Torsdag 7. april 2022 kl. 19:00, Medlemsmøte med foredrag av
Annechen Bahr Bugge - Nordre Skøyen hovedgård
Foredragsholderen er forfatter av boka: Fattigmenn, tilslørte bondepiker og rike riddere",
en bok om spisevaner i Norge fra 1500-tallet til vår tid. Taco og Pizza er dagens favoritter.
Det er helt sikkert ikke matretter Annechen Bahr Bugge vil nevne i sitt foredrag. Hun er
sosiolog (dr.polit) og forsker I ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet –
storbyuniversitet. Hun har i en årrekke forsket på mat og spisevaner og har en doktorgrad
fra NTNU.

Østensjø historielag
INVITERER TIL MØTER I EN SERIE OM MATENS HISTORIE
Professor Marianne Vedeler ved KHM

Mat i middelalder
Onsdag 27. april 2022 kl. 19:00, Medlemsmøte med foredrag av
Marianne Vedeler - Nordre Skøyen hovedgård
Marianne presenterer seg på følgende måte på Kulturhistorisk Museum sine sider:
Mine forskningsinteresser er særlig knyttet til middelalder- og vikingtidsarkeologi, med
vekt på draktutstyr og tekstil, matkultur og formspråkets betydning i materiell kultur. Jeg
arbeider også med forvaltning av Kulturhistorisk museums samlinger, og har arbeidet
med samlingsforvaltning og gjenstandsanalyser siden 1992.

ØSTENSJØ HISTORIELAG I 2022
Lørdag 7. mai 2022 kl. 12:00,
Vandring til fangstanlegget på Stallerudåsen og middelaldergårdene ved Bremsrud/Jørgensrud; Oppm.:
Nøklevann skoleNår vårsola har fått skikkelig grep og tiden for uteaktivitet er naturlig, planlegges en vandring til
fangstanlegget på Stallerudåsen. Bakgrunnstoff om fangstanlegget finner du i Rundt vannet 19. I forlengelsen av
dette tar vi en svipptur innom Jørgensrud/Bremsrud og foredrar om den seneste kunnskapen om disse to
bondegårdene.’
Torsdag 20. oktober 2022
Sarabråtenkveld i Bøler kirke 20. oktober
Lørdag 29. oktober2022
Thomas Heftye 200-årsdag på Sarabråten lørdag 29. oktoberoktober
November 2022
Vi har fått professor emeritus Lars Thue til å snakke om økonomien i skogsdriften fra middelalder fram til vår tid.
Det som i vikingtida hadde vært almenning kom etter hvert over på få hender mange steder. Gjennom
sagbruksdrift og trelasteksport ble det store penger å tjene. Det er fristende å tenke på dette som den tids
parallell til oljeeventyret etter 1970. I trelasteksportens storhetstid skaffet noen seg store formuer. Vår kjente
Thomas Johannesen Heftye var en av disse. Dato og sted er ikke bestemt.

‘

