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Fløysbonn Gård 

 

Tegning av Olav Skogseth 

 

Fløisbonn, Fløgspann, Flogspaan, Fløgspaaen (1723), gnr 49. Moderne skrivemå-

ter: Fløilsbund, Fløysbonn. Regnes som en urgård og eide i sin tid alt land øst for 

Gjersjøen. Lå i Aker Herred inntil 1947. Første gang omtalt ca. 1650, tilhørte da 

Kronen. Postgård fra 1689. Hovedbygningen fra ca. 1750. Framstår i dag omtrent 

som da den ble bygget. 

Fra ca. 1670 var gården eid av samme slekten som Hvitebjørngodset (senere Ljans-

godset), unntatt en periode midt på 1700-tallet. 

Siden 1950-tallet har familien Sundt vært eiere. Forpaktet av Reidar Berg 1946-96. 
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Oppegård Historielags styre: 
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     Egil Wenger     

    

   Tlf.: 66 80 27 89 / 97 74 90 02 

   E-mail: egil@wenger.no 

     Sekretær 

           Stein Guldbakke 

     Kasserer 

            Thea Sundt 

    Styremedlemmer 

Egil Bakke, Bjørn Engebretsen, Kari Hattestad, Marita Huseby,  
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Lederen har ordet.      

 

Hei igjen. 

 

Et halvt år er gått siden styret har gitt  melding om arbeidet som pågår i laget. 

Stort sett er det de samme temaene vi jobber med, som de vi snakket om på årsmøtet i mars, 

bare at sakene er dratt noen skritt videre, eller for den saks skyld – har utviklet seg videre 

uavhengig av styrets og Historielagets innsats. 

Den aktive innsatsen fra styrets side foregår mest i arbeidsgruppene. Samarbeidet med bl.a. 

kommunen om skilting av gårdstun, og om forberedelser til kommunejubileet om 7-8 år, har 

nok stoppet litt opp av ulike årsaker, men vi forventer å kunne komme godt i gang igjen om 

ikke altfor lenge. 

 

Ellers er det først og fremst Veigruppa som er i kontinuerlig arbeid med vedlikehold av Old-

tidsveiene, og nå også med forberedelse av skilting av veitraseen på langs av Svartskog. Vi 

har fått støttemidler på kr 35.000 fra Sparebankstiftelsen DnB Nor til å gjøre denne jobben. 

Så arbeidsledige blir vi ikke på en stund!  Gjengroing av veifarene og vedlikehold av skilt er 

imidlertid et årvisst tilbakevendende problem.  Det er et klart behov for å inngå avtaler med 

lokale Velforeninger o.a med henblikk på rodeansvar.  Innspill i denne forbindelse mottas 

med takk!    

 

Ellers har vi etablert et samarbeid med kommunen om å få systematisert informasjon om 

lokalhistorien inn i klasseværelsene. Vi samarbeider om dette med kommunen og andre in-

teressenter, i en arbeidsgruppe. 

Ny kommuneplan er nylig vedtatt, denne gang med et tydelig innslag i tekstdelen med mål 

og ønskede tiltak for å fremme kulturminnevernet. Teksten er ambisiøs, og blir nok utford-

rende for Historielagets rolle som ”vaktbikkje” for at ting skjer etter målsettingene. Som ved-

legg til planen finnes hele tre temakart for kulturminnevernet. Det blir også en utfordring for 

oss at disse kartene blir tatt hensyn til i rimelig grad i den kommunale saksbehandlingen.  

Vaktbikkje-rollen vil være påkrevet også i forhold til temakartene. 

Ellers føler vi at vi har truffet bra med aktivitetene våre denne vinteren og våren.   

20-30 deltakere på arrangementene synes jeg faktisk er bra. At vi har noen ”Tordenskiolds 

soldater” her, er til å leve godt med. En spesiell takk til dere, for støtten dere dermed gir til 

arbeidet vårt. 

Det mest spennende enkeltfunnet i det siste, er nok stokkebåten i Gjersjøen. Selv om vi ikke 

er kommet så mye lengre med dette, må vi være klar over at slike ting tar tid. Fylkeskommu-

nale og statlige institusjoner er selvsagt inne i  bildet, og vi har grunn til å tro at  noe vil skje 

om ikke så lenge, selv om vi lokalt føler ting går sakte. 

 

Vel møtt til ny sesong. 

 

Egil Wenger 

 

 

 



 

4  PROTOKOLL 
FRA ÅRSMØTE I OPPGÅRD HISTORIELAG 

på Østlikollen onsdag 7. mars 2007, kl. 19.00  

 

Til stede: 21 medlemmer. 

 

Leder ønsket velkommen og skisserte plan for gjennomføring av møtet. Først orienterte 

han om planlagt aktivitet i laget de nærmeste månedene. Han ga deretter ordet til invitert 

foredragsholder fra Follo Museum, Hans Olav Moen. Etter ca. en times interessante ori-

enteringer og diskusjoner (se eget referat), inkludert kaffepause, åpnet leder for årsmø-

tets formelle del. 

 

Konstituering 

Styreleder Egil Wenger viste til at årsmøtet var riktig innkalt med annonse i Øst-

landets Blad og Lokalavisen Oppgård for over fem uker siden. Dokumentasjonen 

utsendt ved  medlemsblad nr.1/2007 2 uker før møtet. Møtet vedtaksført med 

minst 15 medlemmer til stede. 

Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen 

Egil Wenger ble valgt til møteleder. 

Stein Guldbakke ble valgt til referent. 

Kjell Dybdal og Tom Syvertsen ble valgt til å undertegne protokollen. 

Godkjenning av årsberetningen 

Møteleder viste til utsendt årsberetning punkt for punkt, og ga noen tilleggskom-

mentarer. Årsberetningen godkjent.. 

Godkjenning av regnskap 

Revidert regnskap, mer utfyllende enn det som var distribuert i medlemsbladet, 

ble utdelt, bl.a. eget regnskapsoppsett for kalenderen 2007. Etter noen spørsmål, 

spesielt knyttet til større avvik mellom regnskap 2006 og 2005, noe som skyldes 
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manglende utgivelse av kalender for 2006, og økte møtekostnader, ble regnskapet 

godkjent. 

Fastsettelse av kontingent for 2008: 

Styret innstilte på å beholde nåværende kontingent også for 2008. Godkjent. 

 

 

Budsjett for 2007 

Kasserer Thea Sundt redegjorde for budsjettforslaget, spesielt i forhold til de opp-

satte ”Investeringer” på tilsammen 26000 kroner, noe som medfører et under-

skuddsbudsjett på 12900 kroner. Investeringene tenkes utnyttet til arbeidsmaterialer 

for styret i kartleggings- påvisnings- og skiltingsarbeid på gamle veifar m.v. Bud-

sjettet ble deretter godkjent. I tillegg er det søkt om ekstern støtte til skilting av 

Oldtidsveien på Svartskog. 

Fremsatte forslag: 

Ingen  forslag framsatt. 

Valg av leder, styremedlemmer, revisor og valgkomité: 

Leder for valgkomiteen (i år benevnt som diskusjonsgruppe), Eivind Barca, 

gjorde rede for diskusjonene i gruppa, som hadde konkludert med at det anses be-

hov for å sette opp en ressursgruppe, som tilbys opplæring, og som på sikt blir mu-

lig rekrutteringsgruppe for styret. 

Ad årets valg: 

Fire av styremedlemmene var på valg.  Samtlige, Egil Wenger, Kari Hattestad, 

Egil Bakke og Karsten Høy foreslått gjenvalgt. 

Alle gjenvalgt med akklamasjon, for 2 år. 

Egil Wenger ble foreslått gjenvalgt som leder for ett år. Valgt med akklamasjon. 

Revisor Elisabeth Storløkken ble gjenvalgt for ett år. 

Styret framsatte forslag til valg av ny valgkomite:  Eivind Barca (leder), Gunnar 

Bjørland og Jon Sjødal. Enstemmig valgt. 
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Rusletur Sandvad – Gjersjøbruåsen 

 

Bli kjent i egen kommune. 

 

Høsten 2006 hadde Historielaget en av sine rus-

leturer i dette området. Ca. 20 deltakere ble ledet 

av Ole Rojahn, som har registrert mulige kultur-

minner i området i 1990-årene. 

Denne oppsummeringen fra turen er basert på 

notater fra en av deltagerne, Kirsten Saasen, og 

framstillingen er kvalitetssikret av Ole. 

 

Hvor er vi. 

Området er ikke helt lett tilgjengelig. Skråningen 

ned mot Gjersjøen er bratt, og Gamle Mossevei 

er ikke en helt ufarlig vei å gå på. Det er 2 parke-

ringsmuligheter, begge på Mosseveien, ved 

Gjersjø Bru og ved Sandvadet. Området vi snak-

ker om er begrenset av Gjersjøelva mot nord, 

Gjersjøen mot øst, Roald Amundsensvei mot sør, 

og E18 mot vest. 

 

Nyere tiders kulturminner 
På Sandvad sto det på 18-og 1900 tallet en svær 

isbinge, til bruk ved isskjæring i Gjersjøen. As-

faltflaten mellom veien og vannet viser stedet 

den sto. Ole Rojahn orienterte om byggingen av 

Mosseveien, eller ”Mossechausseen”, som den 

ble kalt den gang, som ble ferdig ca. 1860. Opp 

den svingete Sandvadbakken ser vi rester etter to 

veifar. Det eldste går rett opp mot toppen av bakken, det yngre veifaret går i svinger. End-

ringen skjedde da det ble vanlig med hest og kjerre, på midten av 1800-tallet.. Da måtte vei-

en lages slakere. Da det ble vanligere med bil, måtte veien utbedres ytterligere. Traseen opp 

Sandvadbakken ble for øvrig valgt framfor å legge veien opp fra Tyrigrava, over Dal gård, 

og opp mot kirken derfra. 

 

Ole ledet an opp Sandvadbakken, og på toppen kom vi inn på Hvitebjørnveien mot nord, 

som er en fredet middelaldervei herfra og nordvestover til Hvitebjørn. Den var fredet allere-

de da E18 ble bygget i 1970-årene. Like fullt ble veien brutt av E18 uten at det ble laget over

- eller undergang. Dette sier at kulturminnevernet den gang var vesentlig svakere enn i dag. 

Middelalderveien følger for øvrig i grove trekk Roald Amundsensvei sørover forbi Østre og 

Søndre Oppegård og Sjødal, men er ikke fredet på denne strekningen. 

Rusleturen gikk nord- og vestover ca. 300m på middeladerveien, en godt opparbeidet og 

tydelig kjørevei.  I skogbunnen på begge sider av veien bærer terrenget stedvis spor etter 
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inn i skogen mot nord. Også her er det tydelige spor etter tidligere dyrkninger, kan-

skje det har vært boplass her?  Terreng og beliggenhet kan tyde på det. 

 

Eldre tiders kulturminner 
 

Middelalderveien har trolig vært veifar også i oldtiden, men kanskje mer av lokal 

karakter. Kanskje har dyrkningene hatt sammenheng med det samfunnet som er på-

vist ved terrassene i Sandbuktskogen ca. 2km lenger vest, for ca. 2000 år siden? 

 

 

Det er tatt jordprøver (pollenprøver) flere steder i området, spesielt nord for 

veien, og over mot Hvitebjørn. Prøvene er tatt med sylinderbor, og forteller oss 

så å si hele vegetasjonshistorien på Svartskog, fra tiden da platået stakk opp fra 

havet (ikke lenge etter siste istid), og fram til i dag. Blant vekster som naturlig 

har vekslet med klimaforandringer gjennom tidene, finnes det også pollen fra 

planter som forteller om menneskelig aktivitet. Det kan for eksempel være pol-

len fra såkalte beiteindikatorer – planter som gror der husdyr har beitet (for 

eksempel groblad og smalkjempe). Eller det kan ha vært såkalte jordbruksindi-

katorer, som pollen fra ulike kornsorter. I tillegg var det sjikt med sot og aske 

fra svedjebruk og bålbrenning. Pollenkorn og trekull i spesifikke sjikt av jord-

prøvene er C-14-datert og kan fortelle oss når vi har de første klare spor etter 

menneskelig aktivitet i et område. Mengden av fosfater i prøvene kan si oss 

noe om folk har vært på stedet over kortere eller lengre tid, og dybden der fos-

fatverdiene er høyest indikerer om aktiviteten har foregått i nyere eller eldre 

tider. Særlig i myr bevares pollenkornet lenge. Det har vært jordbruksaktivite-

ter i området allerede for 3 – 4000 år siden. 
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orienterte, tydelig sto fram for oss alle som en kullmile, med oppbygde si-

der, og forsenkning for uttapping av tjære. Uttak av tjære i en slik mile, an-

ses for å ha vært et biprodukt av den egentlige hensikten med milen, nemlig 

brenning av kull. Når en tok ut tjære, var veden som ble brukt av furu eller 

bjørk.  Det er påvist ca. 30 kullmiler i området herfra og over mot 

Gjersjøelvdalen.  ”Vår” kullmile har vært såkalt kaldslukket, dvs at den ble 

slukket uten at man tok ut kullet. Det er fortsatt kull igjen i denne haugen. 

 

 
 

I denne milen er kullaget påvist like under overflaten. Datering av dette 

kullet, viser at milen var i bruk på 1200-tallet, altså et automatisk fredet 

kulturminne, som ingen har lov å røre ved når alderen først er påvist. 

 

Ferden gikk videre nordover i terrenget, her og der over tidligere dyrka 

mark, og med flere steinrøyser, tydelig lagt der av menneskehender, enten 

ved rydding av jorda, som forvarsverk, eller som skjul for jegeren under 

jakt. Ole påviste et overheng i fjellet – en ”heller” - som kan ha vært bruk til 

skjulested i tidligere tider. Like ved finnes tydelig spor etter to steialderlo-

kaliteter. Et ”bågastelle” lenger vest, plasseringen og måten steinen er sam-

let, viser at akkurat denne plassen var en jaktplass. På en annen åskam litt 

lenger fram mot Gjersjøen, finnes tilsvarende, men den kan også ha vært et 

forsvars- eller vaktanlegg. Det er i det hele tatt påfallende hvor mye stein-

settinger som finnes i denne skråningen ned mot Gjersjøen (åsen nord- og 

vestover mot E18 kalles ”Brudestiholen”). 

Og litt lenger nord, finnes endatil tydelige rester etter store steinmurer i 

skråningen opp mot Gjersjøbruåsen. Anlegget øverst på åsen er tolket til å 

ha vært en bygdeborg. C14-dateringer i dette området viser at steinen har 

vært håndtert i løpet av de første 5-600 årene e Kr. Forkullet treverk i grun-

nen er datert til ca. samme tid. Igjen - dette faller sammen med første bruk 

av terrassene i Sandbuktskogen lenger vest. Denne tiden er også kalt Folke-

vandringstiden, en periode preget av at folk rømte unna ufred, eller beskyt-

tet seg mot uønsket inntrenging. 

 

C-14-datering viser at kullgropene på Svartskog viser at de har vært 

benyttet fra ca. 950 e.Kr. til omkring slutten av 1500-tallet. Dette 

samsvarer med bruk av kullmiler andre steder i landet. Etter denne 

tiden laget man kull i reismiler, stående over bakken. 

Kullmilen ble bygget opp med vedkubber tett i tett i en haug over-

dekket med torv.  Ulmebrannen i haugen omdannet veden til kull, 

og tjæren ble altså tatt ut som biprodukt. Kullbrenneren hadde dette 

som yrke – et farlig yrke. Kom brenningen ut av kontroll, kunne 

milen eksplodere (en ”utblåsning”?). 
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I dalsøkket mellom Brudestiholen og Gjersjøbruåsen passerer en gammel vintervei fra 

Gjersjøen og innover mot Hvitebjørn. For denne veien, eller stien som det nå er, er det 

bygget undergang under E18 3-400meter lenger vest, deretter passerer den opp en 

skråning hvor den vises som en hulvei et kort stykke. Denne veien var ikke en del av 

vår rusletur. Kanskje kommer vi tilbake til den ved en senere anledning. 

 

På veg tilbake til bilene på Sandvad benyttet noen av oss anledningen til å se nærmere 

på noen av støttemurene som Mosseveien hviler på ut mot Gjersjøen. Imponerende 

byggearbeider fra midten av 1800-tallet.  Det er ikke vanskelig å forestille seg at 

vannivået i Gjersjøen ble senket et par meter i sin tid, for at fundamenteringen ikke 

skulle bli undergravet i flomtider. 

 

 

           

           Gjersjøelva og Gjersjødalen 
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Bilde forrige side: Langbygningen sett fra Gamle Mossevei  (eller 

Ljansbruksveien som den heter nå). 
 

Medlemsmøte 18. april 2007.  

 
Møtet ble avholdt i Tredje etasje i Kolben; i underkant av 30 hadde møtt frem.  I leder 

Egil Wengers fravær ønsket undertegnede de fremmøtte hjertelig velkommen.   

 

Tema for kvelden var Gjersjøelv-prosjektet v/dets primus motor Harald Lundstedt.  

Han fortalte levende og detaljert om historikk, utført arbeid så langt, status og frem-

driftsplaner.  Initiativtager i 1991 var Oppegård Jeger- og Fiskerforening (OJFF) og 

sammen med grunneiere, kommunen, Historielaget, båtforeningen, Kulturutvalget 

(HUK) og HTM (Teknikk og Miljø) kunne man enes om formålet ”å utvikle 

Gjersjøelvdalen til et område for kulturminnevern, rekreasjon og friluftsliv (herunder 

fritidsfiske)”.  Prosjektets finansiering er i hovedsak basert på dugnadsinnsats og med 

tilskudd fra kommune, stat og grunneierne; hertil kommer inntekter man måtte få i 

forbindelse med demonstrasjoner o.a.  Etter utallige dugnadstimer har man lykkes i å 

gjøre elven svært fiskerik, men det er nødvendig med stadig oppfølging og vedlike-

hold.  Det er bygget fisketrapp, flere av de gamle dammene er reparert/restaurert, stier 

og veier i området er ryddet og merket, fiskebrygge for bevegelseshemmede er bygget 

og mye registreringsarbeide er utført.  Oppgangssagen stod ferdig i 2002 og det er 

kanskje denne som i særlig grad forbindes med Gjersjøelv-prosjektet.  I Langbygning-

en har det i et par år pågått arbeider med å tilbakeføre fire av leilighetene til slik de 

fremsto som arbeiderboliger i ca 1880. Follo Museum bidrar med fagekspertise un-

derveis og når den tid kommer, med manglende tidsriktig utstyr/møbler.  Også lokale 

forretninger bidrar med fagkunnskap og konsulenttjenester.  Restaureringsarbeidet er 

forhåpentligvis ferdig våren 2008.  Tanken er å kombinere ”åpent museum” med de-

monstrasjon av oppgangssagen.  Oppføring av en mølle er det neste store prosjektet 

langs elven, og man samtaler om en gang i fremtiden å få tilbakeført kraftverket ved 

Øvre fall til fordums formål.  Når alt dette en gang i fremtiden måtte være på plass, 

har området fortsatt stort potensial for videreutvikling. 

 

Orienteringen var svært informativ og interessant, og etter kaffepausen ble det så 

mange spørsmål og kommentarer at møtet ble avsluttet langt på overtid. Takk til Ha-

rald Lundstedt - som oppfordret de fremmøtte (og for øvrig lesere av dette referatet) 

til å delta i dugnadsarbeidet i Langbygningen.  Ta kontakt!  

 

 

Marita Huseby 
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HISTORIELAGETS AKTIVITETER HØSTEN 2007 
 

 
 

Dag/dato Beskrivelser 

Søndag 2 september  

Møtested: Mega parkering, 

Kolbotn,  

kl. 1200. Ta med lunsj. 

Rusletur fra Kolbotn sentrum, 

over  Kantoråsen, jernskjerpet 

på Eisted, opp til Myrvolltoppen. 

Retur mer vestlig eller østlig sti,, alt 

etter værforholdene. 

Bjørn Lunder leder an. 

Søndag 23.september  

Oppmøte parkeringsplassen på 

Oppegård kirke kl. 12.00. Ta 

med lunsj. 
  

Rusletur ned Kirkeveien til 

Kirkeleet, på hulvei opp til 

lerduebanen, videre mot Dal gård. 

Vi ser på spor etter gamle 

bosettinger, steingjerder og lignende. 

Retur på ”Kindsetveien” øst for E18 

hvis vær og føre tillater det. 

Kjentmenn Bjørn Lunder og 

Karsten Høy. 

Onsdag 17. oktober  

kl. 19.00,  Østlikollen,  

Frydenberg   

Pause med servering. 

Foredrag om Oppegårds historie, 

 fra siste istid og opp til nyere tid. 

 Forholdsvis ”grovkornet” pga. tiden. 

Foredragsholder Erik Ballangrud, 

 tidligere formann i Historielaget. 

Onsdag 21. november  

 
kl. 19.00  på  Idrettshuset, 

Østre Greverud. 

Pause med servering. 

Kultur- og historiekveld. 
Samarbeid Nordre Greverud Vel 

og Historielaget. Foredrag med 

historiske tema i Greverud-området, 

bildeframvisning, visesang ved 

Tone Holte. 
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Avsender: Oppegård Historielag, Postboks 12, 1411 Kolbotn 

 

Kalender 2008 
 

Arbeidet med kalenderen for 2008 er godt i gang og vil komme i 

salg i god tid før årsskiftet. 

Tema for neste års kalender  er gårdene som kommunen er  

tuftet på. Man regner med at det som nå er Oppegård er utmark/

allmenningen til to urgårder. Disse to gårdene var  Fåle  ved Pol-

lenvannet ved Nesset, Fløysbonn som nå ligger i Oppegård.  

Derfor er det sannsynlig at den eldste gården i dagens Oppegård 

er Fløysbonn, selv om gården ikke lå i Oppegård før noen år etter 

2.verdenskrig. De andre gårdene i kommunen er så på ulike tids-

punkt i historien utskilt først fra urgårdene, og så fra andre gårder 

igjen. Gårdene på østsiden av Gjersjøen har opprinnelig hørt inn 

under Fløysbonn, mens arealet på vestsiden av Gjersjøen har hørt 

til urgården Fåle. 

Ansvarlige for kalenderarbeidet er Egil Bakke, Marita Huseby og 

Egil Wenger. 


