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Møter og vandringer 
 
Mandag 21. februar 2022 kl. 18:30, Nordstrandhuset 
Sølvi Wærhaug: Damer som baker kaker - historien om Husmorskolen til Minna 
Wetlesen, på Abildsø 
Dette møtet var et fellesmøte mellom Søndre Aker historielag og Østensjø historielag. 
Sølvi Wærhaug fortalte fra sin bok «Damer som baker kaker - historien om 
Husmorskolen til Minna Wetlesen, på Abildsø». Forfatteren arbeidet i mange år som 
ansvarlig for bokstoffet og bokanmelderne i VG. 
 

Onsdag 23. mars 2022 kl. 18:30, Nordre Skøyen hovedgård 
Årsmøte 

 

Onsdag 23. mars 2022 kl. 19:00, Nordre Skøyen hovedgård 
FØRSTE MØTE SERIEN OM MATENS HISTORIE  
Professor emeritus Åsmund Bjørnstad: Kornets historie 

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.   
 

Torsdag 7. april 2022 kl. 19:00, Nordre Skøyen hovedgård 

ANDRE MØTE SERIEN OM MATENS HISTORIE 
Annechen Bahr Bugge: Spisevanene i Norge fra 1500-tallet og frem til i dag 



 
Foredragsholderen er forfatter av boka: «Fattigmenn, tilslørte bondepiker og rike riddere", 
en bok om spisevaner i Norge fra 1500-tallet til vår tid. 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. 
 
Onsdag 27. april 2022 kl. 19:00, Nordre Skøyen hovedgård 

TREDJE MØTE I SERIEN OM MATENS HISTORIE 
Marianne Vedeler: Mat i middelalder 

Professor Marianne Vedeler 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. 

 

Lørdag 7. mai 2022 kl. 12:00, VANDRING TIL STALLERUDÅSEN OG BREMSRUD 
Sammen med Søndre Aker historielag arrangerte vi vandring til fangstanlegget på 
Stallerudåsen og middelaldergårdene ved Bremsrud/Jørgensrud. Bakgrunnstoff om 
fangstanlegget finner du i Rundt vannet 19. Frode Jakobsen ledet vandringa som fortsatte 
inn til Jørgensrud/Bremsrud der vi fikk orientering om den seneste kunnskapen om disse 
to bondegårdene. Det ble med godt over 50 stykker på turen. 
 
TIRSDAG 11. OKTOBER 18.30, DEICHMAN OPPSAL 
LANSERING AV ÅRBOKA PÅ OPPSAL BIBLIOTEK 
Det var stor lansering av årbok for 2022 på Oppsal bibliotek. 
Så godt som alle forfatterne hadde møtt opp. Vi fikk smakebiter fra deres bidrag i boka. 
Vi serverte også og gjærbakst fra Bjerckes bakeri og kaffe!  
Planen var at årboka skulle ligge klar til møtet. PostNord snøyt oss for dette da de 
presterte å rote bort hele forsendelsen på seks esker fra trykkeriet i flere uker. 
 
HEFTYE-AFTEN I BØLER KIRKE 20. OKTOBER 19.00 
Thomas Johannessen Heftye, mannen som etablerte seg på Sarabråten i 1856, ville ha fylt 
200 år i 2022. Sarabråtens venner, Østmarkas venner og historielaget arrangerte. 
Program for kvelden: 
- Karsten Alnæs skrev biografien om Heftye (2016) og fortalte om forretningsmannen, 
naturelskeren og DNT-stifteren 



 
- Marianne Reusch, jurist og friluftsentusiast og har bl.a. har skrevet bok om 
Holmenkollen-området. Hun fortalte om Heftyes tilknytning til Frognerseteren og 
Nordmarka 
- Even Saugstad har skrevet boka «Sarabråten - godset i skogen». Han fortalte om spor 
etter Heftye i Oslo og flere andre steder i landet.  
 
BYVANDRING TIL SARABRÅTEN OG FAKKELVANDRING FRA SARABRÅTEN LØRDAG 29. 
OKTOBER.FRA 13.00 
Det var stor fest på Thomas J. Heftye sin 200-årsdag lørdag 29. oktober, et ledd i 
markeringa av Friluftsåret 2022. Frammøte var på p-plassen ved 
Ulsrudvann/Østmarksetra kl. 13.00 for den som ville være med på guidet tur. 17.30 var 
det visning av gamle bilder/filmer i ruinene. Mellom disse aktivitetene var det mulig å få 
guidet tur i Sarabråten-terrenget. Kaffe og burdagsmat ble servert.  
 
JULEMØTE OM IDRETTSPLASSER I BYDEL ØSTENSJØ PÅ NORDRE SKØYEN HOVEDGÅRD 
15. NOVEMBER 19.00 
Ivar Johnsen fortalte om idrettsplassene omkring Østensjøvannet, avgrenset til de 
klassiske idrettsbaner, fotball og friidrett: Trasop, Abildsø, Manglerud, Haraløkka, Rustad, 
og Langerud. Han er forfatteren bak boka «Kampen om Jordal» som viser byutviklingen i 
Oslo øst sett med idrettens øyne. Gjennom arbeidet med boka har han opparbeidet seg 
en betydelig kompetanse om idretten på østkanten av byen. Som et eksklusivt foredrag 
for Østensjø historielag holdt han et kåseri om idretten rundt vannet, om utøvere og 
anlegg, krydret med kuriosa og anekdoter. 
Det ble servert kaffe og et utvalg av julekaker. Vi fikk fyrstekake basert på oppskriften fra 
Erichsens bakeri i Trondheim og julekake etter oppskriften til jomfru Elisabeth Truchs fra 
1847. 
 
web-side 
Du finner denne på http://www.ostensjo-hist.no/.  
 
Ny logo og ny rull opp (roll up) 
Katja Pihl designet ny logo i 2021. Den er vi fortsatt svært fornøyd med.  
 
25-årsjubileum 
Foreningen passerte 20 år i stillhet. På 25-årsdagen i 2023 planlegger vi en skikkelig 
festkveld. 
 

http://www.ostensjo-hist.no/


 
Styremøter og økonomi 
Det er avholdt styremøter etter behov og gjort avtaler på e-post.  
Årboka har nå etter fire utgaver virkelig blitt kjent. Vi tilskriver den mye av æren for at vi 
har fått inn ganske mange nye medlemmer. Vi har også gjort en omfattende purring av 
utestående kontingent. 
Alle nye medlemmer har bedret økonomien. Vi har en beholdning på 25 788 kr. ved 
årsskiftet. 
 
Årbøker 
I september 2022 kom årbok nummer fire (Vi døpte den Årbok 2022 og beholdt navnet 
Rundt vannet 20). Neste bok kommer i september 2023. Stor takk igjen til Frode Jacobsen 
som redaktør og også stor takk til de øvrige bidragsyterne! 
Vi innså at det var litt forvirrende med nummereringa. Hovedtittel blir derfor årbok for 
2022. Vi videreførte nummeringa for navner Rundt vannet slik at den også fikk 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. Deichmanske 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 alle historielagene som 
hadde slik avtaler.  I Østensjøvannets venner søkte på vegne av fellesprosjektet Østensjø 
lokalhistoriske bilder bydel Østensjø om støtte til etablering av ny løsning.  Vi fikk 7000 kr..  
I januar og februar 2022 leide vi inn Lasse Bergholmen som konsulent og basen er nå 
flytta til historielagets server. Konsulenthonoraret på 11 000 kr. dekkes av bydelen med 
7000 kr. og 2000 kr.  fra Østensjøvannets venner og 2000 kr. fra oss. 
 
Deltakelse i arbeidsgruppa 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 
ny Sarabråtenkveld i bøler kirke med historielaget som medarrangør i 2022. Det var også 



 
en stor feiring av 200-årsdagen til Thomas Heftye inne på Sarabråten (se under møter og 
vandringer lengere nede). 
 
Samarbeid med Østensjøvannets Venner, Hellerud historielag og Østensjø 
kunstforening og Østensjø teaterselskap. 
Vi har et godt og omfattende samarbeid med Østensjøvannets venner og vi er nå fast 
tilstede på Østensjødagen på Bakkehavn gård første søndag 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. Planen er å få satt opp spillet igjen 9. 0g 
10. 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 
Kulturutvalget ble lagt ned mot slutten av 2021 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.  
 
 
 

http://www.oslohistorie.pair.com/
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