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Oppegård kirke 
Tegning av Olav Skogstad 
 

Oppegård kirke. Gierdarud kirke.. Opprinnelig stavkirke bygget mellom 1150 - 
1250. Denne ble revet i 1722 og erstattet med en tømmerkirke. Nåværende ble inn-
viet i 1876. På 1500-tallet annekskirke under Nesodden frem til 1937. I 1751 får kir-
ken i gave fra Mogens Oppegård på Søndre en kobber lysekrone. Opprinnelig er 
kronen fra Tenol kirke i Østfold. Denne og et kirkeskip er flyttet til Norsk Folkemuse-
um. Kirken fikk en åttekantet døpefont i marmor, laget i Frankrike i 1876. Dåpsfatet i 
messing, som ble skjenket til kirken i 1681, er sannsynligvis eldre. Rokokkoaltertav-
le utført av brødrene Jaspersen fra Ås ca 1760.  
I 1722 ble kirken solgt til sogneprest Ruge. Skiftende eiere fram til almuen kjøpte 
den i 1847. Kirken av 1876 er bygget av byggmester Andreas Keitel som også er 
gravlagt der 1888.  
I 1965 gjennomgår kirken en omfattende restaurering. Alterkalken og disken er fra 
1400-tallet og brukes fortsatt. Eiken innenfor kirkeporten er over 200 år gammel. 
Eldste gravsted er sogneprest Poul Quist 1814. Like etter krigen ble det reist et bå-
rehus i naturstein. Nytt kirkeskip, en modell av Fram, ble gitt kirken i 1971, av gård-
bruker Harald Tjærnæs og frue. Skipet er laget av Erling Holthe. Oppslagstavlen 
utenfor er tegnet av arkitekt Kjell Kvernaas.  
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Lederen har ordet   
       
 
 
                                                                  
Vi er nå for lengst godt inne i 2012, men 
først et lite tilbakeblikk på 2011. Aktivi-
tetsnivået i 2011 må anses som høyt, at vi 
ikke behøver å gremmes over hva vi fikk 
til.  
 
Året ble avsluttet året med en jubileums-
middag i anledning vårt 25-års jubileum. 
Et jubileum som også ble viet stor  
oppmerksomhet fra våre lokalaviser. Se 
også oppslag annet sted i bladet.  
Lansering av ny hjemmeside 8. august ble også viet stor oppmerksomhet fra 
våre lokalaviser. Videre, flittig bruk av elektronisk kommunikasjon (e-post) for 
påminning om aktiviteter og medlemsmøter. Til sist, vi har utgitt ny kalender 
samt to medlemsblader hvor vi har utvidet stoffet.  Og dette selv om redak-
sjonskapasiteten ikke er stor. 
 
Vårt ”nye” store prosjekter blir å innrede vårt nye arkivrom. Takket være  
Oppegård bibliotek har vi nå fått vårt eget arkivrom i kjelleren på Kolben. Vi 
har nå et glimrende rom for å lagre våre dokumentsamlinger, de første  
dokumentene er mottatt fra Eivind Barcas etterlatte hvor vi har fått overlevert 
en del av den omfattende dokumentsamlingen. I tilegg har vi fått en verdifull 
samling av Willy Østberg, fra hans år som leder av Historielaget.      
Men å etablere eget arkiv stiller nye krav til innsats. Først innredning av rom-
met, med hyller og en arbeidsplass. Deretter å etablere en god arkivnøkkel, slik 
at det blir lett å arkivere, samt at det blir lett å finne det man vil lete etter. Og 
ikke minst, å etablere gode vaner, at vi benytter arkivnøkkelen! 
Selv finner jeg de gamle kartene fra 1700- og 1800-tallet som viser datidens 
veifar og stedsnavn som det mest interessante. Men som tidligere orienterings-
løper er det neppe overraskende med slik interesse for gamle kart.  
 
Som vanlig for årets første medlemsblad, sender vi også ut innkalling til årsmø-
tet. Årsmøtet vil bli holdt onsdag 7. mars, kl. 19:00 - VELKOMMEN! 
 
Bjørn Egil Jensen 
 



ÅRSBERETNING 2011 
 
Styrets sammensetning: 
Styret har bestått av 7 personer. Leder Bjørn Egil Jensen ble valgt direkte for et 
år. Det valgte styret har etter årsmøtet konstituert seg slik: 
Bjørn Egil Jensen, leder 
Geir Bagge-Skarheim, nestleder,  
Siri Iversen, kasserer 
Randi Skjerven, sekretær 
Lars Christian Nordby, styremedlem 
Einar Skillebekk, styremedlem 
Egil Wenger, styremedlem 
 
Revisor: Elisabeth Storløkken ble gjenvalgt av årsmøtet. 
Valgkomite: Marita Huseby, Karsten Høy og Bjørn Engebretsen ble valgt av 
årsmøtet. 
Redaksjonskomite for Medlemsbladet: Odd Ståle Indreeide, Randi Skjerven 
og Egil Wenger 
Som tidligere er noen av de vesentligste og rutinemessige arbeidsområdene 
vært organisert i arbeidsgrupper, med sentrale personer i organisasjonen invol-
vert. 
Det ble opprettet grupper med følgende utpekte ansvarlige: 
Aktivitetsgruppe, v/Egil Wenger 
Infogruppe, v/Randi Skjerven  
Kalenderen 2011, v/Egil Wenger 
Kulturminner i utmark, v/Egil Wenger 
Økonomi, v/Siri Iversen 
Historielagets medlemskap: 
Vi er medlem av Follo Historielag (Siri Iversen er styrerepresentant, og Egil 
Wenger er vara), og i Landslaget for lokalhistorie (LLH).  Vi har f.t. styreverv i 
Follo Museum (med Siri Iversen (f.t.) som varamedlem og Egil Wenger som 
representantskapsmedlem).  



Styrets medlemmer har deltatt i møter og arrangementer i regi av Follo Histo-
rielag og Follo Museum – og andre kulturminneorganisasjoner. Siri Iversen er 
vår representant i det kommunale Lokalhistorisk fond (ingen møter avholdt i 
2011). Vi er også med i en uformell Follo-avdeling av Fortidsminneforeningen 
(ingen møter avholdt i 2011). 
 
Styrets aktiviteter: 
I perioden har det vært avholdt 10 styremøter. Det har i hovedsak vært trofast 
fremmøte til styremøtene, og samarbeidet har vært godt. Under sommermøtet 
og julemøtet ble det servert et måltid ved siden av møtet. Til sommermøtet ble 
også noen aktive medlemmer invitert.  
 
Styrets arbeid dette året har vært sterkt preget av følgende tre aktiviteter: 
- Lansering av ny hjemmeside, 8. august, hvor vi foretok en større 

”ansiktsløfting”. 
- 25-års jubileumsmiddag, 5. november. 
- Å få vårt eget arkivrom. Takket være Oppegård bibliotek har vi nå fått vårt   
eget arkivrom i kjelleren på Kolben. Vi har nå et glimrende rom for å lagre våre 
dokumenter, de første dokumentene som vil lagres er dokumenter  
mottatt fra Eivind Barcas dødsbo og fra Willy Østberg.      
De to førstnevnte aktivitetene fikk svært god oppmerksomhet, både i Østlandet 
Blad og i Lokalavisen Oppegård. 
 
Laget er involvert i friluftsorganisasjonenes felles forum i Oppegård (FNF - Fo-
rum for Natur- og Friluftsliv), og derigjennom Gjersjøelva Natur- og Kultur-
park. Historielaget har vært spesielt aktiv i forbindelse med de lokalhistoriske 
utstillingene i Langbygningen hvor Marita Huseby har vært særs aktiv. Gjen-
nom forumet er vi også engasjert i Friluftslivets Dag og Eventyrstien med  
planleggings- og stands-ressurser. I 2011 ble turopplegget ” Til Fots i  
Oppegård” lansert, kart og turbeskrivelser ble delt ut til hver husstand i  
kommunen. Historielaget har vært aktiv deltaker i initiativet, inkludert merking 
og oppsetting av informasjonstavler langs turstiene. 
 
Landslaget for lokalhistorielag (LLH) hadde landsmøte på Jessheim 27. – 29. 
mai, arrangert i fellesskap av Romerike og Follo Historielag. Siri Iversen deltok 
på vegne av arrangøren (Follo Historielag), mens Egil Wenger og Bjørn Egil 
Jensen deltok på vegne av Oppegård Historielag. 



Siri Iversen er Historielagets representant i bokkomitéen for utgivelse av jubi-
leumsboka ved Oppegård kommunes 100 års-jubileum i 2015. Sammen med 
Oppegård bibliotek har historielaget arrangert flere fotoinnsamlingskvelder  
gjennom hele året i anledning bokprosjektet. De fleste av de innsamlede bilde-
ne vil bli å finne søkbart i bibliotekets katalog på internett etter hvert, og en del 
vil bli brukt i boka som kommer i slutten av 2014. Fotoinnsamlingen fortsetter. 
 
Historielaget er forutsatt å være aktiv i generell innsamling av historisk materi-
ale, og skrive artikler på www.lokalhistoriewiki.no. Alle kan være bidragsytere 
på Lokalhistoriewiki. 
 
Akershusmuseet oppfordret historielagene i Follo om å hjelpe til med å identifi-
sere flyfoto fra Folloområdet. Oppegård historielag har også deltatt i arbeidet 
og dette arbeidet er i stor grad avsluttet.  Alle bildene ligger på 
www.digitaltmuseum.no.   
 
Arbeidet med å identifisere billedmateriale fra Oppegård, i Akershus Kultur-
netts database Primusweb er ikke ferdig, restarbeidet går tregt pga. kapasiteten 
både hos oss og hos netteier. 
 
Historielaget har uttalt seg i følgende reguleringssaker: 
Planarbeidet for "Lienga 4", et ubebygd område regulert til næringsforhold.  
Områderegulering Myrvoll-Ekornrud 
Vi har også bistått fylkekulturadministrasjonen med lokal kunnskap ifm. inn-
ledningen til et par kulturminneundersøkelser. 
 
Arbeidsgruppene 
Som nevnt, mye av Historielagets aktiviteter har vært ivaretatt av arbeidsgrup-
pene. Nedenfor beskrives kort hva gruppene har arbeidet med. 
 
Aktivitetsgruppa: 
Vi har hatt følgende aktiviteter i løpet av året: 
Årsmøte 9. mars. Etter at den formelle delen av møtet ga Bjørn Lunder et svært 

interessant foredrag om ”Vestre Skipsreite”. I tilegg fikk vi en oppdatering 
om Gjersjøbåten (stokkbåten). 

Medlemsmøte 6. april: ”Gjennom Norge med dampskip og karjol” – en reise i 
Norge på slutten av 1800-tallet”, foredrag v/Morten Harang. 



8. mai: Rusletur på Oldtidsveien fra Fløysbonn til Tårnåsen. Dette er en 
”klassiker” av en tur for Historielaget. Terje Fredriksen, tidligere formann, 
guidet oss i lagets 25- års jubileumsår. 

Orientering/omvisning 5. juni: Historien om Oppegård kirke, Svartskog, med 
gravlunden. Svein Harald Tjærnes var guide. 

Topptur til Varden på Håøya 20. august: Tur til den høyeste toppen i Frogn 
kommune, med orientering om Håøyas militære historie. Turen ble arrangert 
av Frognmarkas Venner og Bærekraftig Follo, hvor vi ble invitert til å delta. 
Torstein Aamodt og Bjørn Egil Jensen var turledere.  

10. september: Busstur til Østfold som har en av Europas største samling av 
helleristninger. Vår guide: Terje Fredriksen.  

2. oktober: Omvisning på Vår Frelsers gravlund og i Gamle Aker kirke som 
begge er full av historie om personer, graver og geologi. Guide: Claus 
Christiansen. 

2. november: Status jubileumsboka og kommunens planlegging av 100-
årsfeiringen, orientering ved Tore Haugen og Torunn Hjorthol. 

5. november: Historielaget arrangerer 25 års jubileumsmiddag. 
8. november: En musikalsk radiodokumentar i anledning Amundsen-året: 

Roald Amundsen, mannen og myten. Arrangør: Tone Holte. Forestilling 
med økonomisk støtte fra bl.a. Historielaget. 

 
I tilegg var Historielaget aktiv med på 2 andre arrangementer: 
Friluftslivets dag for 2011 som ble arrangert på Østre Greverud gård 1. mai, 

med åpning av Skautraver’n og andre friluftsrelaterte tiltak for året. Histo-
rielaget hadde som vanlig egen stand på ”skauen”. 

Eventyrfestivalen 22. – 25. september på Kolbotn: 
Fredag 23/9: Eventyrstien på Ingierodden v/Gjersjøen hvor Historielaget 

har egen post v/Egil Wenger og Einar Skillebekk. 
Lørdag 24/9: Markedsdag på Kolbotn Torg hvor Erik Ballangrud, Egil 

Wenger og Einar Skillebekk betjener vår salgsbod. 
Søndag 25/9: Familieprogram ved Gjersjøelva natur- og kulturpark med 

Historielagets støtte til arrangementene.  
 
INFO-gruppa: 
Til Eventyrfestivalen ble det laget en ny vervebrosjyre med tittel ”Oppegård 
Historielag  –  Slår ring om kulturminnene i Oppegård, samler inn og formidler 
vår historie”.  



Medlemsbladet er utgitt med 2 nummer i løpet av året, med merkbare forbed-
ringer, bedre papirkvalitet som egner seg for gjengivelse av fargefotografier, og 
med større skrift. Og ikke minst, vi har utvidet stoffet en del. 
 
Kalendergruppa: 
Historielaget har også for 2012 utgitt en kalender med tema ”Møteplasser i Op-
pegård”. Dette er den 21. i rekken og har blitt godt mottatt. I likhet med de fo-
regående år, har kalenderen for 2012 vært en økonomisk suksess. Tekstbidrag 
og utgivelse har i hovedsak vært ivaretatt av Tom Ullsgård (redaktør) og Egil 
Wenger (Kalendergruppa). Flere forhold tilsier en fastere organisering av Ka-
lendergruppa. 
 
Kulturminner i utmark: 
Gruppa har ikke hatt kapasitet til nye undersøkelser av veitraseer i 2012. Litt 
spredt vedlikehold av oldtidsveiene – skilting og rydding – er utført. Etter initi-
ativ fra grunneier har gruppa deltatt i rydding av Hjortbakken (gammel hopp-
bakke) i Skjærvika/Gjersjøen. I regi av tiltakene “Skautraver’n”  og “Til fots i 
Oppegård” er 5 – 10 kulturminner merket med info-skilter.  
 
Økonomigruppa: 
Økonomien i laget må betegnes som meget bra. Lagets økonomi er så vidt 
romslig at utfordringen blir å benytte våre midler der de trengs mest, men i 
kontrollerte former. Dette har vært mønsteret noen år nå.  
Styret viser ellers til regnskapet. 
Det er behov for oversikt over prosjektmidler som del av beholdningen, og 
midler som framstår som utestående, lån og lignende.  
Pr. 31.12.11 har vi 344 medlemmer. 
 
Diverse 
Styret mener det er grunn til å se tilbake på et godt arbeidsår, og takker de 
mange hjelperne som har trådt til i løpet av året. Det anses som utvilsomt at nye 
krefter i lagets ledelse har medført ny giv og nye tiltak i organisasjonen. 
 
 
Styret i Oppegård Historielag 
 
 
 



25-års jubileumet 5.november 2011. 
 
To hyggelige hilsninger til en 25-års jubilant    
Oppegård Historielag fylte som kjent 25 år i fjor (1986 – 2011), en vellykket 
jubileumsmiddag ble arrangert lørdag 5. november 2011, med 41 deltakere. 
Jubileet fikk svært bred omtale i både ØB og i Lokalavisen Oppegård.  To 
hyggelige hilsninger ble overlevert i løpet av kvelden, fra Kolbotn Rotary-
klubb og fra Ski Historielag. Hele 6 tidligere ledere var samlet under midda-
gen, og man benyttet anledningen til å ta følgende svært sjeldne og spesielle 
bilde.  

 
Bilde: Seks tidligere ledere samt dagens leder samlet til Jubileumsfest. 
 
1) Hilsning fra Kolbotn Rotaryklubb v/ Past President Bjørn Kihl Bødt-
ker 
Kolbotn Rotaryklubb overleverte "Certificate of Appreciation" som hilsen til 
Oppegård Historielag.  Bjørn Kihl Bødtker som var president i klubben 
2010/2011, sto for overleveringen.  
Rotary International er verdens største humanitære yrkesorganisasjon med 
over 1,2 millioner medlemmer i mer enn 110 land.  I de senere år har organi-
sasjonen gjort en stor innsats for å utrydde sykdommen poliomyelitt for godt. 
 
Rotary har to internasjonale utmerkelser som kan gis til personer og lag/
foreninger som har utmerket seg spesielt i nærmiljøet.  Det er "Paul Harris 
Fellow" som gis til personer og "Certificate of Appreciation" som kan gis til 
foreninger.  I Norge henger disse utmerkelsene høyt, og selv om alle klubber 
har muligheten til det, blir de relativt sjelden utdelt.  Det er faktisk første gang 
i Kolbotn Rotaryklubbs 30-årige historie at klubben deler ut "Certificate of 
Appreciation". 



 
 
2) Hilsning fra Ski Historielag v/leder Knut Falla. 
Diplom med gratulasjon og bilde av Ski Historielags hus (Ustvedt-gården) ble 
overlevert. Dette var opprinnelig hovedbygningen på gården Vestre Ustvedt i 
Ski. Huset er bygget i laftet tømmer, og den eldste delen – sørfløyen – skriver 
seg antakelig fra ca. 1740. Dermed er Utsvedt-bygningen det eldste huset i 
Ski kommune. Nordfløyen ble påbygd til nåværende utseende i begynnelsen 
av 1800 tallet.  Huset var bebodd og i bruk frem til ca. 1970, men var etter 
hvert blitt svært forfallent.  
Ski Historielag fikk overlatt bygningen 
for riving og flytting, men oppgaven 
ble for stor for en frivilling organisa-
sjon. Follo museum måtte også takke 
nei til huset, og Ski kommune vedtok 
til slutt å gjenreise Utsvedt-bygningen 
på Waldemarhøy som en del av bygde- 
og kultursenteret. Bygningen gir nå 
rom for flere frivillige organisasjoner 
og fritidsaktiviteter. 
Gården Vestre Ustvedt ligger øst for 
industriområdet i Ski. Syd for  
Kjeppestadveien, i enden av  
Industriveien.  
 
 
 
Bjørn Egil Jensen 

 



Kristofer Uppdal, poet og arbeiderdikter – og som bodde 
flere år i Oppegård. 
 
Arild Bye har nettopp skrevet en biografi om 
Kristofer Uppdal (Aschehoug 2010) med titte-
len ”Kristofer Uppdal, ein mot alle”. Biografien 
er på hele 575 sider, men lettlest. Kristofer 
Uppdal bodde på Solbråtan ved to anledninger, 
første gang fra 1913. 
Et foreløpig ubesvart spørsmål: I hvilken grad 
kan Oppegård spores i Uppdal's litteratur, og 
påvirket han lokalsamfunnet på noen måte?  
I tillegg til å være en stor arbeiderdikter, poet i 
toppklasse og aktiv samfunnsdebattant, så had-
de han en sterk og spesiell livshistorie, på kant 
med de fleste. Hovedverket hans var ”Dansen 
gjennom skuggeheimen” som også er navnet på 
hans 10-binds romanverk. 
Ytterligere informasjon finnes også på http://www.uppdal.no/ 
 
Noen utdrag fra biografien: 
 Født 1878, og innledningsvis beskrives oppveksten i Steinkjer, i et klasse-

delt samfunn som virker fremmed for oss i dag. Videre beskrives blant an-
net livet som rallar og fagforeningsleder. 

 I oktober 1910 bryter han tvert med rallarlivet, flytter til Kristiania for å 
bli forfatter på heltid. (side 105). 1911 møter han Oskar Braaten som også 
prøver å etablere seg som forfatter. De blir svært gode venner. (side 112). 

 Kunstnermiljøet i Kristiania hadde også sin egen vesle kunstnerkoloni i 
Hølen. Der hadde kunstmaleren Karl Haldorsen leid et lite småbruk, Mug-
gestad gård. Festene på Muggestad var kjent av alle i Hølen, og Uppdal 
var ofte der. Miljøet er også beskrevet av lokalhistorikere i Vestby. 

 Januar 1913 gifter han seg med sin Bergljot og 2 uker etter seremonien har 
de nygifte bosatt seg på Kolbotn (Solbråtan), der de leide andre etasje i et 
hus som gikk under navnet Villa Strandli. (Side 144). Til eiendommen hø-
rer også en stor hage med strandlinje til Kolbotntjernet. 

 Høsten 1914 blir det ledig plass i Villa Strandli, og kollega Oskar Braaten 
flytter nå inn med sin familie. Her bor de to vennene og arbeiderdikterne i 
hver sin etasje. (Side 173) 

 1915 får Kristofer Uppdal et litterært reisestipend, og for å forberede neste 
utenlandsreise tas det farvel til samboerskapet med Braatens og ekteparet 
Uppdal flytter inn på den nedlagte husmannsplassen Engelsbraat i lia bak 
Villa Strandli. (Side 183). Ekteparet Uppdal bor i Stockholm ut året. 



 Våren 1916 kjøper ekteparet en liten husmannsplass ved Landøya i Asker, 
kalt Stugu. Første periode med bopel i Kolbotn var over. 

 September 1929 spaserer Kristofer Uppdal ut porten på Gaustad etter nær 
3 år på mentalinstitusjon. Han flytter da tilbake til Solbråtan 
(Midtoddveien) hvor han bor en kort tid før han flytter videre til Oslo. 
(Side 375).  

 Om Kristofer Uppdal noensinne besøkte Oppegård igjen er ikke beskrevet.    
 
Som allerede nevnt, et foreløpig ubesvart spørsmål er i hvilken grad kan  
Oppegård spores i Uppdal's litteratur, og påvirket han lokalsamfunnet på noen 
måte?  Hans forfattervenn Oskar Braaten satte imidlertid betydelige spor etter 
seg.  Styret i Historielaget arbeider nå med å arrangere et medlemsmøte hvor 
Arild Bye orienterer.   
 
Bjørn Egil Jensen 
 
 
 
Vise til Oppegaard” – fremført første gang 22. november 
1919, for 92 år siden, er gjenfunnet!   
 
Under vår 25-års jubileumsmiddag 5. november leste Torbjørn Kjærnsmo teks-
ten til ”Vise til Oppegaard”, en vise som han nettopp har funnet i de gamle pro-
tokollene til Oppegård Mandskor. Visen ble funnet som del av en kantate skre-
vet for anledningen til innvielsen av Oppegaards Vels Forsamlingslokale  
22. november 1919, nå kjent som Grendehuset. Og for hele 92 år siden!  

                          Oppegårdsvise, Oppegård mannskor tilegnet  
 
Teksten ble skrevet av O.T. Hansen, den første stasjonsmester på Oppgård sta-
sjon. T. Bratland sto for musikken.   



1. 
Jeg vet et litet vakkert land 
med villahus og gaard i gaard; 
det ligger rundt om Gjersjøvand, 
Og navnet det er ”Oppegaard”! 
jeg elsker dette sted, 
kom la os være med, 
vi drikke vil en taar: 
Hurra for ”Oppegaard”! 

2. 
Her er man gla’ og lystelig, 
det vet jo alle og enhver 
for her har ingen no’ at si, 
vi klar os nok hver især! 
Jeg elsker o.s.v. 

3. 
Og ”bygda” ligger høit og frit 
med skog og jord og fjeld og sjø; 
og dette her er mit og dit, 
her vil jeg bo, her vil jeg dø! 
Jeg elsker o.s.v. 
 
                                                                                                                                                  
Det planlegges nå at koriO (Koret i Oppegård) skal prøvesynge visen.  
 
Østlandet Blad skrev 25-11-1919:  (Se bildet ovenfor) 
Oppegards Vel – En vakker indvielsesfest. Lørdag ble en merkedag i Oppe-

gaards Vels historie. Ved 8-tiden lørdag aften der i det nyreiste hus samlet 
over 100 festklædte damer og herrer. Paa begge sider av veien foran ind-
gangen var ophængt kulørte papirlykter hvori det var installert elektrisk lys. 
Selve lokalet var vakkert dekorert med flag. Til sist fremførte Oppegards 
mandskor en ny vise om Oppegaard. Den overmaade vellykkede fest blev 
avsluttet i de tidlige morgentimer.  

 
Til sist, en stor takk til Torbjørn Kjærnsmo, lokalhistoriker og aktiv sanger 
gjennom 43 år, og som nå synger 1. bass i Drøbak Mannskor.  
Torbjørn har søkt gjennom de gamle protokollene til Oppegaards mandskor 
hvor det finnes massevis av bilder, plakater, og referater limt inn fra de mange 
arrangementene fra de gamle dager i sangens verden.    
Oppegård Mandskor ble etablert i 1917 som det første koret stiftet i Oppegård 
kommune, og levde videre frem til oppløsning i 1978.  
 
Bjørn Egil Jensen 



HISTORIELAGET PÅ UTFLUKT TIL ØSTFOLD. 
 
En av våre ”gamle” travere, Terje Fredriksen, har nok av og til ymtet frampå 
om at Historielaget burde spandere på seg en tur til ett av våre nære naboskap – 
med masse historie.  Noen av oss kunnskapsløse har nok undret, hva har Øst-
fold å vise fram, utover Fredrikshald og en bygdeborg eller to….?   Vi var jo i 
Gamlebyen i Fredrikstad i 2010.  Meget interessant det, selvsagt. 
 
Så, etter at Terje viste eminente kunnskaper under rusleturen vår i Grønliåsen i 
vår, bestemte vi oss altså for å se nærmere på en del fenomener som Terje men-
te var helt spesielle – ”…en dominerende del av helleristningsfeltene mv i Øst-
fold og Bohuslän”, sa han.  Ja vel, vi har jo hørt om Tanumshede og Strømstad, 
men mer enn det ? 
 
Den annonserte bussturen lørdag 10. september ble gjennomført, til tross for 
forbausende (?) lite deltagelse. 14 interesserte personer møtte opp til avreise. 
Det borget riktignok for manglende inndekning av kostnadene, men skitt au, - 
vi har jo jubileum i år, og bevilger oss vel en aldri så lite ekstraordinær gave. 
 
Allerede i bussen ga Terje til kjenne omfattende allmenn historiekunnskap. Vi 
ble behørig brifet om både dette og hint underveis.  Og så -  jeg ikke bare tror, 
men jeg vet, at mange av oss fikk hakeslepp allerede på første stopp ved et kul-
turminne, rett sør for Sarpsborg. Europas  største skips-helleristning -  i Norge 
– i vårt nabolag.  En 4 m lang ristning på en flott renskurt bergside - 
Bjørnstadskipet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Bjørnstadskipet, i all sin lengde. 



Igjen ga Terje til kjenne solide om omfattende kunnskaper om dette, og andre 
sammenlignbare forekomster. Ja, kunnskapene var så grundige at vi allerede nå 
innså at turen nok ble lenger enn vi hadde planlagt. 
 
Så gikk ferden videre til Solberg-feltet, et område med dyre-ristninger, som er 
påvist å være det eldste av ristningene i Østfold.  Og så til området ved  
Hornnes gård, med ytterligere ristninger, nå med vekt på skip igjen. Ikke langt 
unna kom det enda et hakeslepp på oss vantro, som altså ikke har visst hva  
Østfold har å by på.  ”Hunn steinringer”  -  ”IMPONERENDE”, står det i refe-
rentens notater. 3-4  tydelige steinsettinger i sirkel, om ikke steinene er så store 
som ”Stonehenge”, så er de mange, oppover en svak skråning i terrenget, brukt 
som offersteder og gravplasser.  Kjell D. mente å få dette bekreftet ved pende-
len sin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Området var truet av sanduttak i sin tid, men ble reddet ved lokal kunnskap hos 
interesserte historikere og inngår nå som et soleklart element i områdets kultur-
minnefelter. Ifølge Terje er det også gravfelter/gravrøyser ikke langt unna.   
Enda et felt – Begby-feltet – et helleristnings- og gravfelt på linje med Solberg- 
og Hornnes-feltene fikk vi med oss før nesen ble vendt mot Oppegård og Kol-
botn igjen. 
 
Og så påstår Terje at det finne mange flere interessante kulturminner i Østfold, 
utover de vi kjenner til.  Så blir det kanskje flere turer med Terje, da kanskje 
med flere deltakere ? 
 
Egil Wenger 



Litt Oppegård-relatert historie. 
 
Fra istid til biltid av Bjørn G. Lunder 
 
Lokalhistorisk fortelling i kortversjon. 
Del 1- til middelalderen. 
 

 ”Vår tid på denne jord er bare en mikro-del av dens eksistens-tid og av men-
neskers tilstedeværelse her. Det vi ser rundt oss av natur, har mennesker i flere 
årtusener sett og tatt i bruk før oss, men med andre forutsettinger, behov  og til-
nærminger, La oss derfor ikke tro at vi har oppdaget noe nytt. Vi har i dag bare 
en større mulighet til å ”gjøre noe med det”. Stille spørsmål om fremtiden er 
vel og bra, men vi må ikke glemme vår fortid. Det ligger mange svar i den.”  
 
Vårt nærområde ble tatt i bruk av mennesker så fort isen forsvant etter siste is-
tid. Den menneskelige aktivitet fulgte med nedover i områder som ble gjort til-
gjengelige ettersom landet steg og havet sank. 

Illustrasjonen er laget av Trygve Vik- Med forfatterens tillegg etter opplysning-
er fra Rolf Sørensen UMB  



”Stunner-funnene” gjort ved boplassen ved Stunner i Ski, viste at det bodde 
folk der for 11000 år siden. (ref. Geolog Rolf Sørensen UMB) Funnene indi-
kerte daværende havhøyde til å være ca.160m over dagens nivå. 
 

”Stunnerkulturen” tegnet av Karl-Fredrik Keller. Copyright; Jonny Bunæs. 
Tillatt brukt her. 
 
 
Menneskene som holdt til her var omstreifere og dro ut på stadig oppdagel-
sesferder i området for å jakte, fiske og sanke mat. De padlet rundt i sine 
stokkbåter og satte spor etter seg langs den daværende kysten, der de gjorde 
strandhugg. Landhevingen den gangen var mye raskere enn i senere tider, så 
den umiddelbare tilgjengelighet fra strandsonen flyttet seg  merkbart for hver 
generasjon. 
Når vi så kommer ned til Nøstvedt-tid mer enn 2500 år senere, viser funnene 
at hav-høyden var sunket til 55-60 m over nåværende nivå. Dette innebar at 
havet sto ca.20m høyere enn  vannstanden er i Gjersjøen i dag. Det vi nå kal-
ler Svartskog var en øy i havet og Gjersjøen var da del av en gjennomgående 
fjordarm, som strakte seg langt innover i 20 meter-beltet på  begge sider.  
(Se illustrasjon på neste side utarbeidet av  arkeolog Øistein Amundssen -
Akershus Fylkeskommune). 
 
Nøstvedt-folket kom padlende inn i denne fjordarmen og gjorde strandhugg 
på plasser som egnet seg for dette, langs den daværende kyst. 
Bl.a. finner vi steinalderfunn ved Kurud gård i høyder som samsvarer med 
denne tiden. Men vi kan vente å finne flere menneskeskapte spor i de tidligere 
hav-høyder på begge sider av den daværende fjordarmen. 



Kilde: Arkeolog Øistein Amundssen, Akershus Fylkeskommune. 



Nøstvedt-boplassen ved Sjøskogen. Illustrasjon tegnet av: Karl-Fredrik Keller. 
Tillat brukt her. 
 
Noen av folkene tok i bruk landet mot øst, og tok hevd på et område med natur-
lige grenser, som de utviklet til et revir (egentlig biologisk uttrykk for  
leveområde) betegnet som urgård under et høvdinghierarki. 
Denne urgården fikk navnet Fløgspon (derav det nåværende navnet Fløysbonn) 
Reviret strakk seg mot øst til Langen-vassdraget. Mot nord fulgte grensen  
Ljanselvdalen til utløpet mot fjorden. Så sydover til utløpet av Gjersjøelvdalen, 
der den fulgte denne langs vannlinjen mot vest og  
videre sørover til grensen mot urgården Boger i syd.      
Øya mot vest, Gjerdarudin (Svartskog), ble tatt i bruk av en annen gruppe av 
folkene, og utviklet  seg under et annet høvdingstyre, til reviret og urgården 
Foli senere kalt Fåle. Dennes grenser fulgte den daværende naturlige hav-
linjen, som stadig utvidet seg nedover og sydover, ettersom landet steg og havet 
sank.                       
 Se urgårdskart av Trygve Vik på neste side. 



Urgårdene i Follo -Tegnet av Trygve Vik. 
 
Da det først og fremst var havet/fjorden som var kommunikasjonsåren ble na-
turlig nok området ved den gjeldende havhøyde tatt i bruk, men da havet sank 
fortere enn det folk ville flytte, ble det utviklet veifar på høyderyggen gjen-
nom Urgårdene og vi fikk de såkalte Oldtidsveiene gjennom disse. 
Fløgspon fikk utviklet hovedvei fra Grønnliåsen og sydover og Foli fikk  
utviklet hovedveien fra Gjersjøelv-dalens utløp og sydover til Fåle ved  
ur-gårdens sydende, der høvdinggården etter hvert ble anlagt. Dette var  
viktige kommunikasjonsårer, som i det videre utviklet områdene på godt og 
ondt. 



 
Menneskene her levde av naturalhusholdning som foruten jakt og fiske, innebar 
sanking av sopp, røtter, bær, frukt og nøtter. 
Med den hurtige landhevingen som fant sted i steinalderen, må vi regne med at 
Gjersjøen ble innsjø så tidlig som for ca 5.500 år siden. 
 
Da hadde også kunnskapen og teknikken med korndyrking kommet hit til om-
rådet. Det foregikk først som et såkalt mobilt jordbruk, der folket reiste rundt å 
sådde og høstet korn med flintsigd på små åkerlapper i solfylte skråninger som 
ellers var lett å dyrke. For å skjerme åkrene for avrenning eller uttørking ble 
åkerlappene kranslagt med passende steinsetting. (Disse åkerlapper er det fort-
satt mulig å se rester av langs Oldtidsveien på Svartskog i dag). 
 
Senere i bronsealderen, dyrket man mer systematisk i et mer samlet jordbruks-
land, og lagde åkre ved hjelp av såkalt svedjebruk. Der trær og vegetasjon ble 
svidd av og dannet gjødsel som man sådde i. 
 
I vikingtid ser det ut som urgården Fløgspon går i oppløsning. Den stadige og 
tiltagende trafikken gjennom området forårsaker at urgårdshøvdingens  
Herserens makt her, stadig blir utsatt for press. Dette fører etter hvert til at om-
rådet her blir kongens allmenning. Områdets sydlige del, Vevelstad blir utskilt 
som egen gård. Antakelig som en gest til en i kongens hird. 
 
For å sikre kontroll, bygslet også kongen bort gårdsområder for å få disse besatt 
med folk han kunne stole på. 
 
Et eksempel på dette ser vi i et av våre eldste bevarte skinnbrev datert den 3. 
oktober 1289. Her ble Greivarud (Greverud)  i Follo) bygslet fra hertug( senere 
konge) Haakon Magnus til en bruker ved navn Arne Gasse. Skinnbrevet forut-
setter at kongen selv skulle få igjen halve gården etter at denne var ryddet.  
(Ref .: Skinnbrev gjengitt i Diplomatarium Norwegicum bind 2 side 25. Se nes-
te side) 



Dette bygselbrevet fra 1289 er det eldste norske bygselbrev som er bevart. Da 
det er av særlig interesse for oss i Oppegård, er det her gjengitt på moderne 
norsk: 
 
« Håkon med guds miskunn Norges hertug, sønn til kong Magnus den 
kronte, sender alle menn dem som ser eller hører  dette brev, Guds og sin 
hilsen. 
   Vi vil at dere skal vite at vi har bygslet til den mann som har vårt brev og 
heter Arne Gasse, 2 ørebol i den eiendom som heter Greifarud  på Follo,  
med den landskyld og abot som våre ombudsmenn bestemmer. Han skal ha 
denne vår eiendom og bo der så lenge han makter å gjøre skjell for seg. 
Det har vi også lovet ham at han kan rydde så mye han vil utenfor gården, i 
den delen som hører oss til, halvparten til nytte for seg, og halvparten for 
oss, og da skal vår del bli pålagt leie, slik vi og våre ombudsmenn bestem-
mer. Hans del kan også bli tilsalgs; da skal han ikke by den til noen mann 
før oss. 
   Og til vitnesbyrd om denne vår godvilje så ga vi ham dette vårt  åpne brev 
og segl på det.. Dette brev ble gjort i Oslo mandag etter mikkelsmessedag 
(3.okt) i det 10. året av vårt hertugdømme (1289). Herr Erlend, vår kansler, 
beseglet, Alv Hallvardsson skrev.»  



Kongen (Håkon V) valgte sannsynligvis ut den Østre del av gården ,da denne 
var mest grøderik og lå inntil den daværende ”Gamle Kongevei” (Nå  
Oldtidsveien). Han sikret seg derved også kontrollen med denne. 
Arne Gasse fikk da selv  Vestre del av gården, som var mer skrinn, men som 
hadde sundtoll- og fiskerettigheter i Gjersjøen.* 

I motsetning til Fløgspon, utviklet urgården Foli seg positivt under en sterk 
høvding (herse) og ledelse. Foruten en omfattende oppdyrking, drev de utvin-
ning av myrjernmalm til  produksjon av jern til redskap, våpen og barrer 
for salg. Det ble ellers satt i gang dekkende saltproduksjon ved Sjødalsstrand 
(Sioda-dals-strand). Det var skog nok til den brensel som trengtes og   
materialer nok til å bygge skip både til handels- og krigsfartøyer. 
Høvdingen her drev også omfattende eksport til andre land av disse produkter 
og kom hjem igjen med varer som var tilbyttet eller erobret ved sjørøveri. En, 
den gang lovlig og etterspurt vare var slaver. Disse ble i førkristen tid benyttet 
som arbeidskraft i stor stil. Det var ikke uvanlig at en større gård kunne ha 
opptil 30 treller (I det videre benevnt slaver). 
Som regel ble det ikke bare importert slaver til eget bruk, men også for salg. 
Da de mannlige slavene, av fare for motstand, ikke kunne gå fritt rundt, måtte 
disse holdes i forvaring i aktuelle leire. 
(I det området som ble avdekket som bosettingsområde fra førkristen tid i 
Sandbuktskogen på Svartskog, ble det bare funnet mannsrelaterte gjenstander, 
men ikke våpen. Dette kan innebære at det var slaver som ble plassert her for 
arbeide eller videresalg til Opsloe-området). 
Oppdyrking av jord foregikk i stor stil og det var for det meste slaver som her 
tok den tyngste børen ved rydding av stein og røtter . Avsviing og oppdyrking 
av større åkerland- og ved bygging av murer der det var behov. Selv om man 
etter hvert tok i bruk okser med ard -og hester med plog, var dette et blodslit 
som tok mange liv. I prinsippet var trellen og trellkvinnen et ”ikke-meneske” 
som ble eid av herren som ei ku eller et stykke land.   En slave ble behandlet 
verre enn et husdyr. En trellkvinne kunne fritt benyttes seksuelt etter herrens  

*Merk: 
Noen historieskrivere  har sett  at det er 2 Greverudgårder i nåværende 
Follo. De har dessverre tolket og tillagt skinnbrevet, til den andre Greve-
rudgården som ligger på østsiden av grensen ved Langenvannet i nåværen-
de Ski. Dette er en tolkningsfeil. 
Området der denne gården ligger tilhørte på 1200-tallet Enebakk 
(Ignarbakke) som da igjen lå under Nedre Romerike, og altså ikke i Follo. 
Da det ikke var mer enn en ”Greifarud” gård i Follo den gang, behøvde 
ikke Kongen å spesifisere dens nærmere beliggenhet. 
Se grensebeskrivelsen i kart over Østre Follo skipreide lenger bak i artikkelen. 



ønske. Eieren hadde full rett til å drepe sin trell straffefritt, dersom han etterpå 
lyste drapet på seg. Da var han ”ikke ansvarlig for noen utenom for Gud”, - 
Bare dersom han ikke lyste på seg drapet, ble han regnet som morder står det i 
Gulatingsloven (ref. ellers Eddadiktet ”Rigstula”, som forteller om de tre sten-
dene: trell, bonde og jarl). 
Handelen med utlandet og derav behovet for å respektere Kristendommen førte 
nok til  en tidlig blandingsreligion der ”Kvitekrist” var vel kjent. De kristne sla-
vene praktiserte denne. Det samme gjorde danskene, som den gang hadde over-
herredømme i Viken,   Men ennå var den Nordiske mytologien rådende. Haug-
legging som gravskikk, var fortsatt rådende og gikk til ”Hovet”, tilba Odin og 
Tor. 
Da kristendommen ble innført med kongemakt ble det forbudt å hauglegge 
folk. De skulle begraves i vigslet jord. Det ble bygget kirke  og prestegård på 
Gjerdarud og ansatt prest. Dette var en enkel stavkirke som også fikk sine like 
over det ganske land.  

1100-talls stavkirke som på Gjerdarud. Motiv fra Sverresborg Trøndelag  
Folkemuseum. Foto: B. G. Lunder 
Kristendommen satte begrensninger for slaveriet. De mange frigivninger av 
slaver krevde en ny økonomisk oppdeling av jorden og vi fikk de mange Rud-
gårdene som selvstendige enheter (rundt 1050). Opphopingen av mennesker i 
vårt havnære område, førte til en stadig mangel på jord her. Dette førte bl.a. til 
at mange unge menn her fra, la ut på tokt med handelsskip og eller krigsskip. 
Høvdingen (Hersen) på Fåle var en rik og mektig mann og det var derfor ikke 
en tilfeldighet at den første organiserte skatteordningen i Norge,  



”leidangen” (Innført på 900-tallet av Magnus den gode) førte til at det ble an-
lagt Leidang-naust for Østre Skipreide i Follo, nettopp i fjordarmen Nordre 
Bonn. (Nå Pollevann  innenfor  Fålekongens tun, på Nausttveits grunn.) 
 
Leidang-skatten innebar at gårdene i skipreidet måtte avgi en voksen mann for 
hver 7.mannsperson over 7 år. Den gang var en gutt på 12 år regnet som  
voksen. De måtte stille til krigstjeneste om bord i Leidang-skipet. Gården ble 
også pålagt å holde vedkommende med «måneds mat» for to - tre måneder og 
utstyre ham med godkjente og foreskrevne våpen. 
 
Skipreidet skulle ellers bygge og holde et krigsskip  og et Leidang-naust og 
holde dette vedlike. På disse kanter måtte dette i det minste være en 20-sesser 
Det betyr et skip med 20 par årer. Det vil si 40 mann til å ro på skift  Men ved 
behov for hurtig fremferd var det plass til 2 mann på hver åre. 20 mann kunne 
da passe seil og ror, så det ble i alt 100 mann på et leidang-skip av denne stør-
relse. Dette var store skip. Til sammenligning var Gokstadskipet på 16 sesser. 
Vetevakt og bygging av seilesperrer hørte også med til leidangens sysler. 
 

 
 
 
Leidang-naustene måtte være på ca 35 x 10 meter, så det var mye å vedlikehol-
de og ta vare på. Leidang-naustene var, i tom stand, også benyttet som  
gildehaller og tinghus. Som eksempel kan nevnes at kong Håkon Håkonson ble 
signet i  et Leidang-naust. Dette var nok litt for alminnelig for en Konge, så 
kanskje var det nettopp derfor han oppførte den gilde Håkonshallen i Bergen og 
lot bl.a. sin sønn Magnus Lagabøter gifte seg der? 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

”Klar til kamp” Illustrasjon ved Anders Kvåle Rue -Tillatt brukt her. 
 

Østre skipreide i Follo fulgte grensen for urgården. ”Fløgspon” mot øst og 
nord ,men strakk seg helt ned til Garder og  Hobbøl i syd. Naustplassen måtte 
anlegges der det var tilgang til rennende vann og en god veiforbindelse. I det 
flate området innerst i Pollenfjorden, lå alt tilrette for dette. 

 
 



Vestre Skipreide i Follo hadde sannsynligvis sitt Leidang-naust i Husvika ved 
Drøbak. og grenset innover land som vist på overstående kart .Nesodden kom 
ikke med i Follo østre skipreide før i 1314. Fra samme år bestemte kongen at 
prosten ved Mariakirken for alltid skulle være rikets kansler. Da prosten også 
samtidig var Sysselmann i Follo og rådde for skipreidene og leidang hæren, 
fikk vi en mektig øvrighetsperson her. De unge menn fra gårdene i vårt områ-
de, som deltok i leidang-flåten, måtte komme seg ned til naustet i Pollen på de 
hærveier som førte hit. Dette bidro nok til en økt bruk og bedring av disse vei-
forbindelsene. 
Fra nordøst gikk trafikken med skyss over Gjersjøen mellom Flåtestad og  
Kurud og videre på Oldtidsvei-forbindelsene ned til Pollen.  Fra Øst gikk   
veien over Nøstvedt og Vinterdalen  via Sjøskogen. Fra syd gikk veien ned 
omtrent der Askehaugbakken gikk til Nesset, over en bro og videre nordover 
mot Fåle på den andre siden av Pollens  utløp. (Her er det nå rørlagt, fylt over 
og asfaltert.) Mye av den aktuelle  trafikken hit, sydfra og nordfra langs kys-
ten, gikk ellers med båt på fjorden. 
 
I borgerkrigstiden var det stor aktivitet i vårt område. Kong Sverre hadde på-
dratt seg bøndenes vrede ved en aggressiv skattlegging. Hans mor og søster 
bodde for øvrig, fra 1189 til 1190 , på Frogn storgård like ved kirken. Kong 
Sverre var derfor sikkert ingen ukjent person i området. Bagler-partiet, som 
ble opprettet i år 1196 og styrt av Oslo-biskopen Nicolas Arneson, fikk mange 
tilhengere her. I år 1200 bestemte de seg for ta kong Sverre i Oslo. Flere tusen 
mann dro av gårde her fra vårt område, (den gang ”Vingulmork” og fra Ran-
riket (Østfold). De var overlegne med hensyn til tallrikhet men de ble slått, og 
meid ned i hopetall, grunnet dårligere organisering og våpen. 
 
I 1205 bygde bagler-høvdingen Asbjørn Kop på Follo, et skip som bidrag til 
opprustingen av Bagler-flåten for slaget i Bergen året etter. Kopåsen og  
haugen der har sikkert noe med denne høvdingen  å gjøre? Skipet ble  
sannsynligvis bygd nede ved Bunnefjorden og sikkert  var det  at unge menn 
fra området vårt måtte ha vært med for å bygge og bemannet det. 
(Se illustrasjon på neste side). 
 
I 1217 fikk Follo en ny sysselmann, Ragnvald Halkellsønn.  Han hadde tidli-
gere holdt til på Romerike og var kjent for å være hard i sysla. Dvs. hard til å 
drive inn skatter. Da han tiltrådte og skulle holde informasjonsmøte på Naust-
plassen til Follos vestre skipreide i Husvika, stormet Follo-bøndene podiet og 
slo ham i hjel. De jagde deretter hans menn ombord i deres båter og lot de dra 
inn til Oslo med liket av Halkellsønn. Det er nok sikkert at folk herfra tok stil-
ling til denne saken og var berørt av den på den en eller annen måte.  



 

Illustrasjonen er laget av Anders Kvåle Rue og tillatt brukt her.  
 
I 1221 holdt Håkon Håkonsson og Skule jarl, hirdmannstevne på Husvika. Da 
fikk Follo-bøndene bokstavelig talt svi for sin fremferd mot kongemaktens  
representant fire år før. Gårdene deres ble nemlig brent av Skules menn. Frogn 
kirke ble også brent ned. Det ryktes også at Skules menn dro inn i Pollen til  
Naustplassen i Østre Skipreide og brant to langskip der. Spanterester av dette 
skal visstnok fortsatt være å finne på bunnen her. Dette rammet med sikkerhet 
folkene i vårt område som måtte erstatte skipene og det som ellers gikk tapt. 
De stokkbåtene som er funnet  i Gjersjøen i sundtraseen ved Flåtestad, er fra 
denne tiden, og har kanskje vært involvert i noe av dette?  

”Gjersjøbåt 1” C-14 datert til mellom 1160 og 1290,er hevet og ligger nå i  
impregneringskar ved Follo Museum.   Foto:   B.G. Lunder                                                                                                                                                                                                             



Sikkert er det at folkene som levde her før svartedauden bodde i et område 
som ved sin kystnærhet, var rikt på hendelser som preget deres hverdag. 
Da svartedauden kom i 1349-50, regnes det med at så mange som to av tre 
mennesker her omkom. Men de som overlevde fortsatte å fungere her. Selv 
om perioden frem til industrialiseringen av gruve- og skogdriften på 1500-
tallet er lite beskrevet vet vi at mange gårdsbruk ble liggende øde og noen  
forsvant for godt. Men det var sikkert mange av plassene her som var  i aktivt 
bruk av de menneskene som bodde der og slitet for å overleve preget sikkert 
deres hverdag. Kirken var nok fortsatt deres sosiale samlingspunkt i lokalsam-
funnet her, selv om presten måtte komme fra Nesodden og bare kunne ha 
gudstjeneste her annenhver søndag. 
 
Det er ellers greit å vite at det ikke er dyrket opp en eneste gård i Oppegård 
etter Svartedauden . Det vi ser av dyrket mark i dag er bare ca. 20-30% av det 
som var oppdyrket her før Svartedauden. I Hvitebjørn og Ingiergodsets drifts-
tid, var man mest opptatt av skogdriften. Folk fikk gjerne bo og drive de gjen-
værende jordstykker, men noe rydding og nydyrking ble ikke satt i gang.  
 
 

Kartet Ljansbrukets eiendom er utlånt til forfatteren, fra Fred Hallager Juul. 
 

Vi er nå kommet frem til nyere tid, da skriftlige kilder kan fortelle oss hvem 
som bodde i vårt område og hva de drev med her. Kirkebøkene fra midten av 
1700-tallet og folketellingene fra år 1801 til 1900, er det vi har å holde oss til. 
Dessverre er det 100 års sperre på folketellingene, så tellingen som viser  
bosettingen i Oppegård fra 1910 ble først tilgjengelig i januar 1911.  
Kirkebøker har en klausulert sperrefrist på 60 år. 
 



Men heldigvis så kan man oppleve kirkekontorer som er mer liberale, særlig 
ved søk etter familie. Kirkebøker og frigitte folketellinger finnes nå på nettet og 
kan ses av menigmann her. Det  vi mangler mest av er nyere historie fra 1900 
og frem til i dag. Dvs. våre besteforeldres og foreldres tid. Det er noe å tenke 
på, for de fleste av oss, for hvor flinke er vi til å gi vår historie til våre barn og 
barnebarn! 
I neste del av denne historien skal jeg ta for meg 3 plasser i Oppegård og skal 
fortelle om det man vet om disse.  
Følg med!!!   
 
Bjørn G. Lunder 
 

 

Kilder: 
 «Det norske folks historie» (frem til 1217) av P. A. Munch 
« Norges Kongesagaer» av Snorre Sturluson 
«Fagerskinna» samlet av Tormod Torfæus og gjengitt av  Torgrim Titlestad 
«Ås Gårdshistorie, Bosettingshistorien:«Heim og Heid« og artikler i  «Follo-minne» 
skrevet av Trygve Vik 
«Oppegårds Historie», av Eivind Barca 
«Trelldommen - norsk slaveri i middelalderen» av Tore Iversen,  
«Den norske Leidangen» av  Oberst G. P. Harbitz,  og Kommandør S. Oppegård. 
Samtaler og korrespondanse med arkeologene Perry Rolfsen og Lasse Jaksland 
NKHM 
Samtaler og korrespondanse med geolog Rolf Sørensen UMB 
Samtaler og korrespondanse med illustratørene; Anders Kvåle Rue og Karl -
Fredrik Keller. 
Samtale og korrespondanse med fotograf og tegner Jørn Olav Løset. 
Samtaler og befaringer med Eivind Barca 
Samtaler og befaringer med Karsten Høy 
Arkeologiske undersøkelser i Oppegård ved Ole Rojahn og Øyvind Myrvold 
Egne befaringer, observasjoner og undersøkelser i nærområdet og i «Nett -og Bok-
verdenen». 

Ny hjemmeside for Gjersjøelva Natur- og miljøpark. 
Gjersjøelva Natur- og miljøpark har som kjent ikke sin egen hjemmeside, men 
har basert seg på Oppegård kommune, OJFF og Historielagets hjemmesider. 
Oppegård Historielag tar nå sikte på å utvide sin hjemmeside til også å omfatte 
Gjersjøelva Natur og miljøpark, å samle all informasjon på et sted om anlegge-
ne der og om aktivitetene som elvevandring, demonstrasjon av oppgangsaga, 
omvisning i museet, osv. 
Dette er også i tråd med strategien for Historielagets hjemmeside hvor målet er 
at dette blir en viktig portal for de som søker i lokalhistorien om Oppegård, at 
vår hjemmeside er det naturlige førstevalg for de som vil vite mer. Lett å søke 
og finne oppdatert informasjon. 



Stedsnavn i Oppegård  
 
”Stedsnavn i Oppegård” er en ”Menyknapp” på vår hjemmeside. På hjemmesi-
den samles en oversikt over stedsnavn i Oppegård, som for eksempel hva er 
bakgrunn for navnet? Når ble navnet første gang brukt, osv. 
Til sammen 31 ulike stedsnavn finnes allerede. De siste navn som er lagt inn er 
Mastemyren og Fjellveien. Medlemmer og andre interesserte inviteres til å sen-
de inn bidrag eller forslag til navn som ønskes undersøkt.  
 

Mastemyra, hva er opprinnelsen til navnet? 
 
Følgende beskrivelse finnes på vå hjemmeside: I myra ble mastetømmer, som 
var rå stokker beregnet til master og rær på seilskip, lagt ned for å gjennomgå 
samme prosess som synktømmer, kanskje også hurtigere, og ble derved konser-
vert mot råte og derfor godt egnet til mastevirke. Vi vet lite om betydningen av 
dette, men alle skip hadde da master og rær, tømmer fantes det godt med, og 
Hvervenbukta var i tidligere i tider en viktig båthavn med skipsverft.  
Spørsmål: Er dette rett, at mastetømmer ble begravet i myra? Er prosessen da 
rett beskrevet? Vi ber om kommentarer. 
 
 
 
Metodistkirken i Follo fyller 75 år.  
Vi etterlyser informasjon om de første år. 
 
Metodistkirken i Follo som nå holder hus i Øståsen kirke på Hellerasten fyller 
75 år i år.  
Metodistkirken etablerte seg på Kolbotn i 1937, på eiendommen Steinor (Gnr. 
40/160) som ligger nær krysset Bekkeliveien/Skiveien. Eiendommen ble fra da 
hetende Westly kapell. Metodistkirken holdt til her frem til 1969. Vi antar at 
mange i Historielaget har minner fra de tidligste årene, fra søndagsskole, eller 
fra speiderarbeidet som ble drevet i 1944-45 i ly av ”Ynglingen”, et arbeid som 
var forbudt av okkupasjonsmakten.  
Metodistkirken samler nå informasjon fra sin tidligste historie, vennlig send ditt 
bidrag enten til Historielaget eller direkte til Metodistkirken v/Birgit Bjønness 
(66 80 25 86).  
Steinor er også omtalt i Historielagets Kalender 2003 (Husene som forsvant). 



Avdeling for spennende tilbakemeldinger. 
 
Vi oppfordrer stadig om tilbakemeldinger på stoff som vi presenterer, fra dere 
som vet annerledes, og dere som vet mer.  Vi får av og til kommentarer, og  
prøver å gjøre noe matnyttig utav dem. Det setter jo store krav til arkivsystemer 
og sånt, for at ettertiden skal kunne oppfatte det rette helhetsbildet. 
Etter artikkelen vi hadde i forrige medlemsblad (2-2012) om Karl Thingstads 
erindringer (Æres den som æres bør), fikk vi innspill fra  Ole Odd Fjeld, med 
ytterligere informasjon om en del av Thingstads erindringer omkring etablering 
og drift av den bygningsmassen som etter hvert ble til Odlo Fabrikker. Vi kom-
mer tilbake til helheten i denne informasjonen i et senere nummer av bladet, 
men gjengir her en liten smakebit, med et illustrasjonsbilde. 
Ole Odd Fjeld skriver: 
”På side 15 står Odlo omtalt. Det er sikkert ikke av stor betydning , men det  
 riktige er at Odd Lofterød kjøpte Union Farge og Renseri i slutten av 30-  
årene (38/39). Grunnen til at jeg vet dette, er at vi bodde på Odlo. Min mor 
Tonny Fjeld ble Odlo`s første ansatte og hjalp Lofterød med å pusse den første  
maskinen. Senere ble hun bestyrerinne på systuen frem til hun gikk i pensjon  
70 år gammel. Selv var jeg ansatt på Odlo som symaskin-, og strikkemaskin-
reparatør fra jeg var 17 til jeg var 23 , da jeg utdannet meg til maskiningeniør i 
Sverige. 3 familier bodde på Odlo under hele krigen. Familiene Myhrene,  
Todahl og Fjeld. Det var i perioder en stor  arbeidsplass med ca 120 ansatte. 
Navnet Odlo fikk et godt rykte, og har  fremdeles et godt rykte for sin kvalitet, 
først i barneklær og senere for sportsklær. Det var en fin arbeidsplass”. 
 
Fjeld har lagt ved ytterligere informasjon, som det ikke er plass til her. 

 

 

 

  Dette bildet (fra Akershusmuseet/  
  Digitalt museum) er beskrevet slik:  
   ”Oppegård trevarefabrikk, eier  
   Anton Hokholt, 1921”. 

Kanskje får vi flere tilbakemeldinger etter dette?  Vi tenker oss en artikkel om 
”Odlo” senere. Kanskje vi får et ytterligere utfyllende bilde etter hvert. 

Egil Wenger  (egil@wenger.no  - 66802789 – 97749002). 



Kalenderen 2012  - av og til bommer vi litt. 
 
Når dette kommer på trykk er nok kalenderen for 2012 – Møteplasser i  
Oppegård - ferdig solgt. Alt tyder på at det er blitt solgt om lag så mange  
eksemplarer som tidligere år.  Vi takker våre kunder for trofast kjøp av vårt  
årlige produkt.  Vår økonomi er i dag meget god, primært som følge av  
regelmessig godt salg av kalenderen. 
Det er dessverre ikke alltid at vi greier å lage et helt perfekt produkt, det vil si 
et produkt helt uten feil.  Slik er det også i år.  I ettertid er det påpekt et par  
steder vi kunne ha vært mer nøyaktige.  Vi får trøste oss med at ingen er perfek-
te, selvsagt heller ikke vi i Historielaget. 
Den mest synlige feilen er bruk av bildet av Slåbråtbakken i Oppegård syd un-
der januar måned.  Dessverre er det ved en inkurie tatt inn et bilde av en av de 
andre skibakkene i området, Busterudbakken. Vi setter inn riktig bilde av 
Såbråtbakken her.   

 

Slåbråtbakken , den lille bak-
ken ble bygget først, på 1920 -
tallet , og den store på 1930-
tallet.  Allerede på 1950-tallet 
fikk Slåbråtbakken flomlys. 

 

 

Begge skibakkene er avbildet i 
Oppegård Idrettslags 100 års jubileumsbok. Vi kan sikkert formidle salg av 
den, om noen er interessert. 
I teksten om Fjelltun, Myrvoll (april), er det tatt inn en liten omtale av kino-
framvisning på 1950-og 60-tallet. Vi hevder i teksten at kinoen på Myrvoll in-
troduserte  Cinemascope i 1969. Dette er feil, siden kinoen ble lagt ned i 1965. 
Rett år er 10 år før, dvs. 1959.  Da er det god grunn til å regne med at Fjelltun 
var først med Cinemascope i Oppegård. 
For november er for øvrig Vellet viet en egen artikkel. I 3. avsnitt står det at 
Trygve Bratland var forfatter av sangen ”Sang til Oppegård”. Det var i realite-
ten hans far, stasjonsmester O.T. Hansen som var forfatteren. Sangen er for øv-
rig viet egen plass i dette bladet. Kinoen på Vellet ble startet opp tidlig i 1920 
(ikke 1921 som beskrevet i kalenderen). 



NÆRMERE OMTALE AV NOEN AKTIVITETER VINTER - VÅR 2012. 
    
Vi knytter oss litt opp mot naboen vår i nord denne gangen. Både rusleturen i 
mai,  langs Ljanselva, og særlig foredraget midt i april, er samarbeidsprosjekt 
med krefter fra Søndre Aker Historielag. 
 

Foredrag Sarabråten, mandag 16.april. 
Sarabråten ligger i Østmarka, rett øst for Oppsal. Stedet er i dag bare ruiner et-
ter tidligere storhet, ved familien Heftye. Vi får et kåseri med bilder ved Tho-
mas Heftye’s oldebarn, Christine Cappelen Heftye, i Søndre Aker Historielags 
”hjemmebase”,  Nordstrandhuset, Nordstrandveien 30. (se kartet under) 
 
 
 
                                          
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kartet anbefaler å kjøre til Seterkrysset, og ned Nordstrandveien. 
Etter å ha hørt foredraget, vil det sikkert bli interessant å gå tur rundt Nøkle-
vann, med utgangspunkt i Østmarksetra eller Rustadsaga, bl.a. forbi ruinene 
etter Sarabråten. 

Kalenderen 2012  fortsatt 
 
Og så – artikkelen om Fløysbonn gård side 2 – 6:  
 
En observant leser som kanskje endatil levde i gårdsmiljø på 1950-tallet, vil 
nok se at traktoren som er avbildet på side 4 neppe gikk på sine hjul i 1950-
årene.  Men 10-20 år senere var den nok på plass i aktiv tjeneste. Men,  
Fløysbonn hadde traktor allerede på 1950-tallet, en Nuffield eller en  
Case Brown, ifølge Otto Olsson. Den avbildede traktoren utførte for øvrig sitt 
siste oppdrag på gården i 1986. 
 
Hilsen en av kalenderforfatterne, Egil Wenger. 



 
  Aktiviteter  vinter/vår 2012 i Oppegård Historielag 
 

 

Dato/tid Aktivitet Tema Sted 
Onsdag  
15. februar 
Kl. 19.00 
 

  
Foredrag 

Bilde-  og video- 
framvisning 

Peisestua, 3. etasje  Kol-
ben 

Onsdag 
7. mars 
Kl.  19.00 

Årsmøtet, 
med fore-
drag 

Forsvar av Oslo i tid-
ligere tider, 
v/Nils B. Olsen 

Østlikollen, 
Marens vei, v/Østli sko-
le. 
Se egen innkalling. 
 

Mandag 
16. april 
kl. 19.00 
 

  
Foredrag 

Om Sarabråten og 
familien Heftye,  
Østmarka 

Nordstrandhuset, 
Nordstandvn. 30, Oslo.       
Se egen omtale. 

Lørdag 
5. mai 
kl. 12.00 
 

  
Rusletur 

Ljanselva 
Ljabru -
Skulleruddumpa 

P-plassen på Hauketo. 
Ta med lunsjmat mv.      
Se egen omtale. 

Lørdag 
9. juni 
Kl. 12.00 

  
Rusletur 

  
Svartskog-runde 

P-plassen v/Oppegård 
kirke, 
Varighet: 2-3 timer. 
Ta med lunsjmat m.v. 

 
 
Rusletur Ljanselva, Ljabru - Skulleruddompa, lørdag 5.mai. 
 
En fortsettelse av de to tidligere turene vi har hatt med Arne Sunde (Søndre 
Aker Historielag) langs Ljanselva. Nå går vi oppover fra  Ljabru til Dompa         
(2-3 km).  Vi går tilbake, eller arrangerer kjøring?   
 
Se hva Arne Sunde lover oss om denne turen:  ”Fra Hauketo kan jeg fortelle 
om Ljabru hovedgård med kjeglebanen, Hauketo gård og brua fra tidlig 
1800-tall, tysk forsvarsstilling fra 1943, Munkerudsaga, Tangen og videre 
forbi Engebråten gjennom partiet Urskogen til Leirskallbråten og vestre 
Leirskallen og Ødegårde og Lurhølet og Neridalen”.  
 
Vel møtt til arrangementene! 



02.2012. 400 (15231) Kolbtn trykkeri as

INNKALLING TIL ÅRSMØTET 2012 
 
Sted: Østlikollen onsdag 7. mars 2012, kl. 19:00.    
 
Dagsorden: 

 Godkjenning av innkallingen 
 Konstituering. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til 

å undertegne protokollen. 
 Godkjenning av årsberetning 
 Godkjenning av regnskap for 2011 
 Fastsettelse av neste års kontingent, for 2013 
 Budsjett for 2012 
 Innkomne forslag 
 Valg av leder, styremedlemmer, revisor og valgkomite. 

 
Styrets årsberetning finnes på sidene 4 - 9  i dette medlemsbladet. 
Regnskap og budsjett blir lagt fram på årsmøtet 
  
Enkel servering etter behandling av årsmøtesakene.  
 
Deretter foredrag ved Nils B. Olsen. 
 
Om forsvar av Oslo i tidligere tider. 
 
Vel møtt!                                                                    Styret. 
 

Avsender: Oppegård Historielag, Postboks 12, 1411 Kolbotn 


