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Østensjø historielag: Årsmelding for 2019 

Årsmøte for foreningsåret 2018 
Årsmøtet for foreningsåret 2018 ble avholdt på Nordre Skøyen hovedgård 19. mars 2019 
 
Styret i 2019 
Leder og kasserer: Knut Helge Midtbø 
Styremedlemmer: Kari Ravnaas, Per Ove Dahl, Roger Pihl, Frode C. Jakobsen 
Varamedlemmer: Liv Thorstensen og Lars B. Kristofersen 
Revisor Marit Walløe, Valgkomite: Arnfinn Aabø, Leif-Dan Birkemoe  
og Bjørn Lilleeng. 
 
 
Styremøter og økonomi 
Det er avholdt styremøter etter behov og gjort avtaler på e-post. Laget har et høyt aktivitetsnivå i forhold til 
størrelsen. Historielaget hadde ved årsskiftet rundt 220 medlemmer. I løpet av 2019 fikk vi økt medlemsmassen. 
Styret har hatt som målsetting å beholde kontingenten på 200 kr. som inkluderer årboka vår. I 2019 gikk vi over til å gi 
ut rundt vannet som bok. Utgiftene til bok økte. Nye medlemmer og salg av boka har gitt økte inntekter, men ikke 
nok til et at det ble et underskudd for året. Det er fortsatt en egenkapital, men den er redusert etter underskuddet.  
Regnskapet for 2019 legges fram på årsmøtet. 
 
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 og Deichmanske bibliotek. Per Ove Dahl og Leif-Dan Birkemoe 
har fortsatt ansvaret for driften. De la ned mye og viktig arbeid også i 2019. Trefftid er onsdag 12-15 på Deichman, 
filial Oppsal. I tillegg kontakter de bildeeiere for utlån av bilder.  
 
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. 
Det er også jobbet mye med informasjon og med dugnader for å holde kulturlandskapet der inne i hevd. Knut Helge 
Midtbø representerer fortsatt historielaget i Sarabråtens venner. 
I 2019 ble det arrangert dugnad på våren og Fakkelvandring 26. september (den er snart tradisjon) med ca. 350 
deltakere. 
 
Samarbeid med Østensjøvannets Venner, Hellerud historielag og Østensjø kunstforening. 
Vi har et godt og omfattende samarbeid med Østensjøvannets venner. I samarbeid med Sararbråtens venner og 
Spillet om Sarabråten er vi 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. Knut Helge Midtbø deltar for historielaget i arbeidsgruppa 
for spillet. Østensjø kunstforening hadde hovedansvaret for oppsetninga. 28. februar 2019 var det invitert til stifting 
av en ny, egen organisasjon (Østensjø teaterforening) som skal videreføre Spillet om Sarabråten og også sette opp 
andre teaterstykker i bydelen 
 
Samarbeid gjennom Fellesrådet for historielagene i Oslo 
Vi vedlikeholder bl.a. WEB-siden til Fellesrådet (www.oslohistorie.pair.com) Her er det mye generell informasjon om 
lokalhistorie i Oslo og hva som spesielt opptar historielagene for tiden. Her kan man også finne ut om de andre 
historielagenes arrangementer. 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 ble valgt til leder fra starten og fort som det i 2020. 
 

http://www.oslohistorie.pair.com/
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Medlemsbladet vårt: Rundt vannet 
Et innholdsrikt nummer 17 kom ut i september 2019. Det er første nummer som kommer som årbok! Boka er sendt 
til medlemmene og distribuert til bibliotek og skoler. Stor takk igjen til Frode Jacobsen som redaktør og også stor takk 
til de øvrige bidragsyterne! 
 
WEB-side og Facebook 
Du finner oss på WEB-siden vår (www.histlag.pair.com) og på Facebook. Facebook-sida blir stadig viktigere for å nå 
medlemmene, for å skaffe nye medlemmer og for å trekke folk til arrangementene våre. 
 

Aktiviteter i 2019 
 
Årsmøte med foredrag 19. mars på Nordre Skøyen hovedgård 
ERLING BORGEN FORTALTE OG VISTE KLIPP FRA GERHARDSEN-SERIEN NRK SENDTE 
HØSTEN 2019. 
 

 

 

Erling Borgen viste smakebiter fra den kommende dokumentarserien om Einar Gerhardsen som. I tre år hadde 
dokumentarfilmskaperen han arbeidet med en dokumentarserie om ”landsfaderen”, Einar Gerhardsen. Serien i tre 
deler vil gå på NRK i desember 2019. ”Einar” er historien om fattiggutten og barnearbeideren som ble Norges mest 
betydningsfulle politiker gjennom alle tider. I foredraget fikk vi se utdrag fra serien og hørte om byggingen av det 
moderne, demokratiske Norge. Landet vokste gjennom et sterkt samhold, men også gjennom strid, harde politiske 
kamper og verdenskrig. Erling Borgen viste lange smakebiter fra serien – og fortalte om arbeidet.  

Mer enn 40 frammøtte fulgte med på en engasjert. men også ydmyk foredragsholder.  Alle satt som tente lys i to stive 
timer. Etterpå var det servering av kaffe og gjærbakst. 

 
Lørdag 25. mai.  
VANDRING FRA OLAV NYGARDS VEG VED LØVHØIDEN TIL RUSTADSAGA  
Søstrene Pihl stilte på ny vandring! Godt etablert med blogg, artikkel i Rundt vannet og tallrike små vandringer i 
nærmiljøet var de en perfekt duo for å lede en vandring. De demonstrerte at de har fornya formidlinga av 
lokalhistorie med innsikt, humør og en egen, personlig stil.  I sentrum plasserte de det de har gravd fram om 
menneskene som hadde bodd på plassene vi passerte. På Løvhøiden har det nok vært trange kår og et tøft familieliv 

http://www.histlag.pair.com/
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med høy barnedødlighet. Vi gikk fra Olav Nygards veg ved Løvhøiden, fortsetta forbi en rekke andre småplasser og 
endte opp på Rustadsaga. Der benka vi oss med kaffe og bakst. 
 

Rundt 40 deltakere fulgte med rundt. Engasjementet til søstrene og den gode formidlingsevna prega turen. 
 

17. oktober på Nordre Skøyen gård 
Petter B. Molaug: Oslo i middelalderen –middelalderbyen i fremtiden 
 
Petter er pensjonert arkeolog og nestleder i foreningen Middelalder-Oslo. Han er også aktivt med i en rekke verv 
nært knytta til Oslos historie. Han fortalte engasjert fra det vi vet om Oslo i middelalderen.  Vi fikk også innblikk i 
foreningens forslag knytta til det vi nede i Gamlebyen har av spor fra den gangen. Et eksempel er at foreningen 
ønsker å gjøre mer ut av Oslo torg. 
 
Rundt 30 deltakere fikk lære masse. Det var mange engasjerte og mange spørsmål. 
 

19. november julemøte på Nordre Skøyen gård 
Even Saugstad: Byoriginaler 
 
Even Saugstad har kommet med en ny og utvida utgave av boka om byoriginaler.  Han måtte velge i stoffet og fortalte 
inngående om de to lokale Snipp-Møller og advokat Hermansen i tillegg til at de andre også ble nevnt.  
 
11. desember på Deichman Bøler 
Historielagskveld med tid for lokalhistorie, kaffe, kaker og god prat 
 
Om programmet: 
 
Sara og Katja Pihl:  
PÅ JAKT ETTER MORSOM OG INTERESSANT HISTORIE: RAPPORT OG FORTELLING FRA LOKALHISTORIKERNE OG 
BLOGGERNE SØSTRENE PIHL 
Søstrene Katja og Sara Pihl delte fra sin lange erfaring med graving i distriktets historie. Denne kvelden ga de oss lite 
innblikk i hvordan de jobber, og de avslørte historien om det eldste huset på Sarabråten - husmannsstua. 
 
Roger Pihl:  
Var det en danske som ga Thomas Heftye inspirasjon til å bygge hjulbåten Sara? 
En Pihl til, denne gangen forfatteren Roger Pihl kom også, han vil fortelle om hva som inspirerte Thomas Heftye. 
Fortellinga underbygde han med en rekke indisier! 
 
Bjørn Lilleeng:  
En vandring fra Østre Strete til Skøyen i året 1250 
Lokalhistorie ble formidla knytta til en tenkt tur tidlig i middelalderen. Turen starta Bjørn I Østre Strete i hjertet av 
Middelalder-Oslo, han passerte Nordre Skøyen og endte så på Bøler bibliotek. Bjørn Lilleeng er lokalhistorie-nerd og 
var leder av Østensjø historielag i ti år. Han demonstrerte igjen sitt engasjement og fortellerglede. 
 
Even Saugstad:  
En vandring videre fra Bøler bibliotek til Sarabråten 
Gjennom ord, bilder og filmkutt tok vi sammen med Even turen fra Bøler bibliotek og inn i Østmarka til den en gang 
så fasjonable plassen Sarabråten. Det var lokalbokforfatter og medlem av Sarabråtens venner, Even Saugstad, som 
har satt sammen et miniforedrag og loste oss mellom historiske personer og kuriøse hendelser i vårt nærområde. 
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Stikkord var advokat Hermansen, Khrusjtsjov, Pettersen-banen, gamle 50-lapper, Kanutten og en dampbåt uten 
motor.  
 
Det var mer nærmere 50 frammøte,  engasjement og stor stemning som understøtta med kaffe og bakst. 
 
 

 
 

Søstrene Sara og Katja Pihl. Foto: privat 
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