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Ingieråsen skole 60 år 
I år fyller Ingieråsen skole 60 år. Den ble bygd i 1959 som en av Norges første ungdoms-
skoler. Skolen har blitt ombygd flere ganger og er i dag en av fire ungdomskoler i  
kommunen med rundt 350 elever fra Kolbotn og Vassbonn. Oppegård kommune var en  
av landets første som innførte 9-årig skole og bygningen ble tatt i bruk som realskole  
høsten 1959 og som linjedelt ungdomsskole året etter.  
Huset tilhørte Tor Kristiansen. Han var den siste eieren og sloss for eiendommen helt til 
for noen få år siden, da kommunen la slik press på at han måtte selge. Han valgte og flytte 
ut av kommunen, slik mange andre av de gamle innbyggerne gjorde, når kommunen  
omregulerte tomtene deres. Det var Tors far, Petter Kristiansen som var murer og flink 
håndverker som bygde huset sammen med sin bror Karl. Huset sto ferdig i 1929. 
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Etter årsmøtet 8. mars 2018 konstituerte styret seg slik: 
Steinar Karlsrud, leder, tlf 95 87 99 36, epost steinar.karlsrud@gmail.com 
Han er også formelt valgt til kasserer, men funksjonen ivaretas i praksis av  
Gustav Fredrik Huseby, e-post: fredrik.huseby@gmail.com  
Severin Breivik, nestleder,  tlf 92 88 84 87 cevrin@live.no 
Marianne Bonde Hansen, styremedlem 90 97 60 78 marianneboha@hotmail.com 
Siri Iversen, styremedlem: tlf 93431105 siri.iversen@gmail.com 
Nils B Olsen, sekretær, 41 56 08 85, joru-we@online.no 
Einar Skillebekk, styremedlem, tlf 92 05 05 95, skillebekk.einar@gmail.com 

Web redaktør: Siri Iversen: siri.iversen@gmail.com 
Hjemmeside: www.oppegard-historielag.org 
E–post adresse: oppegard.historielag@gmail.com 
Postadresse: Oppegård Historielag, Postboks 12, 1411 Kolbotn 
Revisor: Elisabeth Storløkken 
Valgkomite: Bjørn Egil Jensen (leder), Finn E. Edvardsen og Egil Wenger 
Redaksjonskomite for medlemsbladet: Nils B. Olsen, Siri Iversen og Odd-Ståle  
Indreeide. 
———————————————————————————————————- 

 

Svein Antonsen, styremedlem, tlf  45 96 97 80, post@alt-mann.no 

Leder historielagets medlemsblad nr. 1- 2019 

Nok et år er gått og det føles som vi allerede er langt inne i 2019. Dette er det siste året 
med Oppegård kommune. Vi klarte å feire 100 år på egne ben i 2015, men vi ble vist for 
små til å klare oss selv etter 2020. For snart et år siden var jeg i en jordskiftesak for jobben 
i Hol. Retten ble satt i kommunehuset i Hovet. Der skjønte de ikke noe om hva de hadde 
med «Viken» å gjøre. De lurte også på hvilke «synergifordeler» de kunne få ved å slå seg 
sammen med Hvaler kommune i samme fylke. For å komme dit, må de kjøre igjennom 
Oslo som av en eller annen grunn ikke ligger i Viken Fylke, selv om det nettopp var Oslo 
som fra gammelt av lå innerst i Viken. Vi får tro på Sanner når han sier at vi blir mer 
«robuste» på alle måter etter dette. 

Kommunesammenslåing og fylkessammenslåing har også gitt Historielaget store  
utfordringer og deltagelse i masse offentlige møter, samt en mengde høringsfrister som  
vi nesten ikke klarer å følge med på. I mange tilfeller med Ski historielag som vi alltid har 
hatt godt samarbeid med. Frivilligheten skal ha en viktig rolle i den nye organiseringen av  
Kommuner og Fylker hører vi. Som eksempel på dette kan jeg nevne at Ski og Oppegård 
historielag ble invitert av Ski og Oppegård kommune til fellesmøte i forbindelse med  
utkast til nytt kommunevåpen for Nordre Follo kommune. Vi møtte kvinnesterke og  
mannsterke. Mandatet var å finne frem til felles historiske steder og begivenheter også  
sett i et fremtidig perspektiv. Vi enes om flere forslag som ble fremmet, men det stoppet  
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           Steinar Karlsrud og Arno M Daastøl på tur med kopien av stokkbåten. 

vist med det, så mer interessant var det nok ikke for Nordre Follo kommune. Sikkert noen 
konsulenter som fant ut noe annet.  
Ofte når man har lagt ned mye arbeid, sitter man igjen med en følelse av å bli tatt til gissel 
for at kommunen har hatt saken ute på en bred høring, men aner at politikerne allerede 
har tatt sin beslutning på forhånd. 
Får håpe at så ikke er tilfelle med områdereguleringen av Kolbotn Sentrum som så vidt  
jeg forstår, er til politisk behandling nå. Der sendte Historielaget et godt begrunnende 
innspill. Det samme gjelder Kommuneplanen for 2019-2030 hvor vi presenterte 8 sider. 
Frist for innspill var satt til 31. januar i år. 
Heldigvis har Historielaget fått jobbet med andre ting også. Samarbeidet med Biblioteket 
og Historielaget er nyttig og inspirerende for styret og arrangementene samler masse 
mennesker. Jeg vil særlig nevne fortellerstund med Bjørn Ousland om Roald Amundsen, 
hvor vi annonserte barn ned til seks år. Enda kom det også yngre barn med foreldre og 
besteforeldre og det ble fullt hus. Bjørn fikk alle tilhørerne med seg. Han tegnet på to  
tavler, viste bilder og pratet om Roald Amundsens luftferder så små og store var stumme 
av beundring. 
Vi har også holdt 2 lysbildeforedrag om Oppegård før og nå. Ett i høst og ett nå etter  
nyttår med fullt bibliotekgalleri. På grunn av brannsikkerhet hadde flere dessverre ikke 
fått billetter da lokalet var fullt. Vi har lovet å arrangere et nytt foredrag til høsten igjen. 
Med rivning av boligområder, tett med anlegg og bygging over alt, er det mange som  
tenker tilbake på de gode tidene som var med skog, natur, rent vann og hyggelige  
bomiljøer. Mange som har flyttet hit ønsker også å få bedre innsikt i Oppegårds historie 
ved foredrag og bilder. 
Historielaget har vært så heldige å få gitt ut Willy Østbergs bok «Gårdene i Oppegård og 
menneskene som bodde der». Den ble lagt ut for salg hos Tanum og i Biblioteket på  
Kolbotn like før jul. Dette er den eneste komplette Gårdshistorien som er utgitt i  
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Oppegård kommune noen sinne. Willy har brukt uendelig mange timer av sin fritid for å 
ferdigstille gårdshistorien. Det er også et unikt oppslagsverk for de som ønsker å få et  
innblikk i hvordan forholdene har vært Oppegård, samt hvordan det var for hver enkelt 
familie. Historielaget har fått masse gode tilbakemeldinger om boka, så hvis du ikke har 
den – løp og kjøp.  
Kalendere for 2019 har som vanlig vært en stor arbeidsoppgave for Historielaget, og er 
kjempegodt mottatt. Kalenderkomiteen har jobbet iherdig med innsamling av bilder, 
tekst og med Severin Breivik i forsetet. Dronebilder er noe nytt og gjør kalenderen meget 
«oversiktlig».  
Nå får jeg ikke lov av vår utmerkede redaktør Nils Olsen å skrive mer på grunn av plassen. 
Likevel benytter jeg anledningen til å takke styre for et riktig godt samarbeid i året som er 
godt. Og ønsker alle våre medlemmer et godt nytt år. Jeg håper selvsagt å se dere på våre 
kommende arrangementer. 
Steinar Karlsrud 
Styreleder 
________________________________________________________________________ 

 

  

ÅRSBERETNING FOR  2018         
Styret 

Årsmøtet 8. mars 2018 valgte følgende styre, som i første styremøte konstituerte seg slik: 
Leder:         Steinar Karlsrud 
Nestleder:        Severin Breivik  
Sekretær:        Nils B. Olsen 
Styremedlemmer: Einar Skillebekk, Marianne Bonde Hansen, Siri Iversen og  

Svein Antonsen 
Kasserer: Steinar Karlsrud ble formelt valgt, men Gustav F. Huseby er fortsatt 

engasjert som regnskapsfører, i likhet med foregående år. 
Revisor: Elisabeth Storløkken 
Valgkomite: Bjørn Egil Jensen, Finn E. Edvardsen og Egil Wenger 
Oppmøte til styremøtene, og engasjementet, har vært meget tilfredsstillende Styret har i  
alle møter vært beslutningsdyktig. Som tidligere er de tradisjonelle og rutinemessige  
arbeidsområdene vært organisert i arbeidsgrupper, med sentrale personer i organisasjon 
involvert. 
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Vi har, som før, hatt arbeidsgrupper i virksomhet, med følgende sentrale deltakere: 
-  Aktivitetsgruppa: Einar Skillebekk, Egil Wenger, Siri Iversen, Nils B Olsen og Steinar 
Karlsrud  
-  Infogruppa: Nils B. Olsen, Odd-Ståle Indreeide, Siri Iversen. 
-  Kulturminner i utmark: Egil Wenger, Thea Sundt, Bjørn Lunder, Steinar Karlsrud,                          
   Einar Skillebekk, Karsten Høy. Per Wæhler og Svein Antonsen 
-  Kalendergruppa (2019-kalenderen):  Marianne Bonde Hansen, Tom Dahle Andersen 
Siri Iversen, Egil Wenger, Ragnfrid Kirkeberg Pedersen, Finn E. Edvardsen, Ann Lisbeth 
Morris og Severin Breivik. 

I tillegg er det plassert ut spesielle arbeidsoppdrag slik: Bjørn Lunder er lagets ansvar-
lige for aktiviteter og drift ifm Gjersjøbåten (Stokkbåten) og tegningene av Gjersjøen. 
Bjørn Lunder har også fått laget en seilbar kopi av den stokkbåten som ligger i Kolben.  
Marita Huseby, Einar Skillebekk og Egil Wenger er sentrale aktører i fm etablering og 
utvikling av utstillingene i Gjersjøelva natur og kulturpark, spesielt i Langbygningen  
lokalhistoriske museum, sammen med” primus motor” Harald Lundstedt. Siri Iversen  
er administrator av vår web-side, og har etablert både gruppe og side på Facebook.   
Lagets medlemskap 
Vi er medlem av Follo Historielag, hvor Einar Skillebekk er styrerepresentant og Steinar 
Karlsrud er vara. Bjørn Egil Jensen er tilsluttet styret i egenskap av rollen som redaktør 
for Follominne. Vi er også medlem av Landslaget for lokalhistorie (LLH).  
Siri Iversen er vår representant i det kommunale Lokalhistorisk fond. Vi er også med i 
en uformell Follo-avdeling av Fortidsminneforeningen, v/Steinar Karlsrud.  Vi deltar i 
Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) i Oppegård v/styreleder, sammen med 5 andre  
organisasjoner, og i Gjersjøelva natur- og kulturpark. 
Årets aktiviteter 
Møter og foredrag: 
Torsdag 8. februar Foredrag om slektsforsking med rådgiver Chris Nyborg fra Norsk  
lokalhistorisk institutt, Nasjonalbiblioteket. 
Torsdag 8. mars på Aktivitetssenteret Tårnåsen, Årsmøte. Etter at årsmøtesakene var be-
handlet fortalte Egil Wenger om kulturminneregistrering langs Gamle Mossevei og Wil-
ly Østberg orienterte om arbeidet med boken om gårdshistorien i Oppegård. 
Torsdag 5. april i Biblioteksgalleriet. Willy Østberg foredro om arbeidet med boken 
«Gårdene i Oppegård og menneskene som bodde der». Det møtte så mange mennesker 
at noen måtte snu i døren og det ble arrangert et tilsvarende møte ca. 1. måned senere. 
Torsdag 18. oktober Lysbildekåseri i Biblioteksgalleriet av Steinar Karlsrud om Oppe-
gård før og nå. Det ble full sal igjen og arrangementet ble satt opp igjen 24. januar. 
Lørdag 10. november i Biblioteksgalleriet forfatter, tegneserieskaper og illustratør Bjørn 
Ousland fortalte spennende historier om Amundsens luftferder for barn og voksne i full 
sal. 
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Rusleturer: 
Søndag 6. mai: Rusletur på Oldtidsveien nordover forbi Vestre Oppegård og Torbjørnsrud 
med Thea Sundt og Egil Wenger. 
Omvisninger og turer: 
Lørdag 9. juni Tur til Hobølelva Fra Mjær og sørover. Oppgangssag, møller og annen in-
dustrihistorie. Få deltakere 
Torsdag 6. sept. Tur til visningssenteret i Bjørvika for Follobanen. Få deltakere. 
Lørdag 15. sept. Busstur til Oslofjordmuseet, Vollen i Asker. Turen ble avlyst på grunn av 
for få påmeldte. 
Virksomheten for øvrig: 
Styret har hatt 6 møter, på sommermøtet og møtet i januar har medlemmer med ekstra stor 
innsats for Historielaget vært invitert som gjester, med et måltid ved siden av møtet. Laget 
er involvert i friluftsarbeid, bl.a. gjennom FNF. Gjennom dette forumet er vi også enga-
sjert i Friluftslivets dag og Eventyrstien med planleggings- og gjennomføringsressurser, 
og med egne stands. Som tidligere definerer vi hvert år 8 historiske poster i Skautraver’n, 
plassert ved kulturminner i utmarka, og med info-tavle som forteller om kulturminnet.  
Dette skjer i samarbeid med Ski Historielag. Her har Egil Wenger og Per Wähler stått for 
gjennomføringen.  Plasseringen av Politiets Beredskapssenter på Taraldrud har opptatt  
lagets styre og medlemmer. Selv om anlegget ligger utenfor ”vårt område” – i Ski  
kommune, har vi interesser her. Midt i det definerte området står det en bauta ved potet-
kjelleren som var våpenlager for Milorg i Oppegård. Historielaget føler et spesielt ansvar  
i å ivareta interessen for dette minnesmerket fremover mot etableringen av beredskaps-
senteret. I løpet av 2018 er det besluttet at dette minnesmerket skal flyttes til plassen foran 
Kolben. Egil Bakke som var aktiv i Heimevernsforeningen, som fikk det satt opp, er vår 
kontaktmann i denne saken. 
I 201ble boken «Gårdene i Oppegård og menneskene som bodde der». utgitt. Den er  
skrevet av Willy Østberg. Boka er til salgs i Oppegård bibliotek og Tanum på Kolbotn 
torg. Det har vært stor interesse for boken. 
Historielaget har gitt høringsuttalelser i de saker hvor kulturhistoriske interesser er  
involvert. Spesielt har vi vært opptatt av at området ved og rundt Stabburet i Kolbotn  
sentrum ivaretas og blir bevart i sin nåværende form da det er knyttet blant annet et  
gammelt veifar til dette området. Ekornrud, og alle andre store byggeprosjekter og  
reguleringsplaner. Veinavn. Kystkultursti.  
Steinar Karlsrud, har vært aktør i historiske foredrag og lysbildeframvisning fra tidligere 
tider, på Bjørkås, Høyås og Greverud v/Folkeakademiet/Demensforeningen. Vi har  
fortsatt arbeidet med oldtidsveier, i samarbeid med fylkesarkeolog Reidun Aasheim, for 
opplæring i registrering av kulturminner, samt dager i terrenget. Medlemsbladet er, som 
vanlig, utgitt med to nummer i løpet av året. Papir- og trykkvaliteten er forbedret,  
mengden innhold gir bud om muligheter for å opprettholde et omfang på 16 - 20 sider. 
Vi har fått svært gode tilbakemeldinger på årets kalender ”Oppegård før og nå”.  
Informasjon om alle sider ved kommunens utvikling er av stor interesse.  
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Økonomi  
Økonomien i laget er god, selv om regnskapet viser et underskudd på ca. 140.000 kroner. 
Dette skyldes blant annet finansieringen av bokprosjektet «Gårdene i Oppegård og  
menneskene som bodde der». Lagets kostnader har vært større enn den støtten som ble 
gitt. Laget holder også på med opprydding i medlemsmassen, noe som har bidratt til det 
nevnte beløp. 
Sluttord: 
Styret er tilfreds med arbeidsåret, Dog hadde vi ønsket større deltakelse på flere av våre 
utendørs arrangementer. Flere arrangement har skjedd i samarbeid med Biblioteket, et 
samarbeid som fungerer meget godt og hvor det har vært meget god oppslutning.  På flere 
arbeidsområder er det behov for innsats, f.eks. står arbeidet med kulturminner i utmark 
noe tilbake. Det er arbeidet på området, men det gjenstår vedlikeholdsarbeider både på 
veistrekninger og kulturminnesteder. Dessuten er det ønskelig å få etablert formelt vern av 
flere av Oldtidsvei-strekningene. Arbeidet med bevaringsplan for Oppegård kirkegård har 
fortsatt gjennom 2018 med Willy Østberg og Steinar Karlsrud fra Historielaget og Ellen 
Berger fra Kirkevergen. Arbeidet er nå terminert. Bevaringsplan for Kolbotn kirkegård er 
påbegynt etter pålegg fra myndighetene. 
Det arbeides fortsatt med å kartlegge/spesifisere oldtidsveitraseene på Svartskog ved hjelp 
av frivillig innsats fra en av fylkesarkeologene. Kurset i registrering av kulturminner var 
et positivet innslag. Det arbeides med å organisere arkivene i Bibliotek-kjelleren og på 
Kantor. Det er behov for tid/arbeidskraft og ”know-how”.  
 
Oppegård 25 januar 2019 
Hilsen styret 
———————————————————————————————————— 

 

Å RSMØTEPROTOKOLL FOR OPPEGÅ RD HISTORIELÅG                                               
8. MÅRS 2018, I ÅKTIVITETSSENTERET TÅ RNÅ SEN
Leder Steinar Karlsrud ønsket de 23 fremmøtte medlemmene velkommen.   
Dagsorden: 
Sak 1:  Godkjenning av innkallingen:                                                                                             
Innkallingen var kunngjort i henhold til vedtektene. Enstemmig godkjent. 
Sak 2: Konstituering, valg av møteleder, referent og to medlemmer til å undertegne 
protokollen: Steinar Karlsrud ble valgt til møteleder, Nils B Olsen til referent, og til å 
undertegne årsmøteprotokollen ble Kirsten Føyen og Halldis K. Torgersen valgt. 
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Sak 3: Godkjenning av årsberetningen:                                                                                      
Møtelederen gjennomgikk årsberetningen (gjengitt i Historielagets medlemsblad nr 
1/2018),  punkt for punkt, og kommenterte enkelte punkter. Willy Østberg utdypet  
orienteringen om Albert Raaens arkiv. Egil Wenger oppfordret styret til å nedsette en 
«arkivgruppe» for å få orden og oversikt over skriftlige materialet som er avlevert til  
laget. Årsberetningen enstemmig vedtatt. 

Sak 4: Godkjenning av regnskapet for 2017:                                                                                            
Regnskapet ble presentert av regnskapsfører Gustav Fr. Huseby. Selv om driftsåret 2017 
gikk med underskudd har Historielaget god økonomi, og kan møte økonomiske  
utfordringer. Det kom noen kommentarer om markedsføring og presentasjon av lagets 
kalender. Revisors beretning ble lest opp.   Regnskapet ble enstemmig vedtatt. 

Sak 5: Fastsettelse av kontingent for 2019:                                                                                               
Styrets forslag var å beholde kontingenten uendret, kr 350,- pr år. Medlemskapet  
inkluderer ett eksemplar av Follominne og lagets kalender. Dette ble enstemmig vedtatt. 

Sak 6: Budsjett for 2018:                                                                                                           
Budsjettet for 2018 var øket med kr. 10.000 i forhold til det som var presentert tidligere i 
medlemsbladet. Inntektene økte dermed til kr 210.000 og overskuddet til kr 19.800.  
Budsjettet ble enstemmig vedtatt. 

Sak 7: Innkomne forslag:                                                                                                                    
Det var ingen innkomne forslag. 

Sak 8: Valg: Valgkomiteen har bestått av Bjørn Egil Jensen, Bjørn Engebretsen og Egil 
Wenger.  
Valg av styre:  
  

Følgende sto på valg i 2018:   
Leder Steinar Karlsrud, på valg som leder for ett år og tar gjenvalg, valgt med  
akklamasjon. 
Marianne Bonde Hansen, Einar Skillebekk og Severin Breivik sto på valg for 2 år, de 
hadde sagt ja til gjenvalg, og ble valgt med akklamasjon.  
Etter årsmøtet består styret av: 
Leder Steinar Karlsrud           Valgt  for 1 år 
Styremedlem Einar Skillebekk  Valgt for 2 år i 2018 
Styremedlem Severin Breivik   Valgt for 2 år i 2018 
Styremedlem Marianne Bonde Hansen Valgt for 2 år i 2018 
Styremedlem Siri R. Iversen   Valgt for 2 år i 2017 
Styremedlem Svein Antonsen   Valgt for 2 år i 2017 
Styremedlem Nils B Olsen   Valgt for 2 år i 2017 
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Valg av revisor: Elisabeth Rollem Storløkken ble gjenvalgt for ett år. 
Valg av ny valgkomite: Bjørn Egil Jensen, Finn E. Edvardsen og Egil Wenger hadde sagt 
ja til gjenvalg. Valgkomiteen ble valg med akklamasjon. 
Det nye styret konstituerer seg på første møte. 
Årsmøtet ble med dette formelt avsluttet. I pausen fikk deltakerne anledning til å innta en 
kopp kaffe og frukt.       
Etter pausen ble det holdt to orienteringer 
• Willy Østberg orienterte om sin bok «Gårdene i Oppegård og menneskene som bodde 
der». Boken ventes ferdig sommer/høst 2018. 
• Egil Wenger orienterte om kulturminner i Oppegård, herunder hoppbakker,  

kulturminneposter i «Skautravern» og kulturminnene langs Gamle Mossevei. 
 

Nils B Olsen, referent 

Kirsten Føyen (sign)      Halldis K. Torgersen (sign) 
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GÅRDENE I OPPEGÅRD OG MENNESKENE SOM BODDE DER – EN 
LOKALHISTORISK BOK BLIR TIL- OG HVORDAN TREKKE OVER 200 
MENNESKER TIL INFORMASJON OM DENNE 

Etter at Willy Østberg hadde skrevet om  
middelaldergårdene i Oppegård i kommunens 
jubileumsbok i 2015 – «Oppegård blir til», 
hvor det ble en kort omtale av hver gård, så 
Oppegård Historielag behovet for en mer  
omfattende gårdshistorie. Laget tok kontakt 
med Willy med spørsmål om han var villig til 
å skrive denne boken. Joda, han var mer enn 
villig, men vi måtte stille oss i køen, for han 
skrev da på et annet bokprosjekt om  
lokal historie, jubileumsboken til  
Landstormen.  

Willy har jo en omfattende bakgrunn som  
lokalhistoriker, da han så at nesten alle  
kommunene i Akershus fylke hadde sin 
gårdshistorier begynte han å skrive lokal-
historiske skrifter om 5 av våre middelalder-
gårder fordelt på 4 hefter, det første om 
Sjødal. Gårdene er jo grunnlaget for Oppe-
gård, og de er gjengitt i kommunevåpenet. Nå 
har han skrevet den komplette gårdshistorien. 

I april 2018 var bokverket nesten helt ferdig 
og Oppegård Historielag sammen med  
Oppegård Bibliotek ville gjerne presentere  
arbeidet for det brede publikum, gjennom et 
møte på biblioteket. Som vanlig ble det lagt  
ut billetter til møtet – noe ikke alle hadde  
oppfattet. Da Willy startet på sitt foredrag 
torsdag 5 april var 110 tilhørere presset inn  
i Biblioteksgalleriet. Mange var avvist i  
døren da det ikke var plass. Imidlertid tok  
biblioteksjefen og lederen i historielaget en 
rask beslutning om at det skulle avholdes  
ett nytt møte 26 april med samme innhold.  
Til dette siste møtet kom det 100 tilhørere  
og dermed har mer enn 200 personer fått  
orienteringen om gårdshistorien. Det tyder             
          Willy Østberg og Steinar Karlsrud 
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på at det er en omfattende interesse for vår gårdshistorie generelt og Willys bok spesielt.  

På møtene ga han en bakgrunn for arbeidet med beskrivelse av hva han hadde utført av 
slikt arbeid tidligere, slik det er beskrevet ovenfor. Han beskrev kildene fra den første 
«Diplomatorium Norwegensis» som kom sent på 1200 tallet via de første kirkebøker på 
1700 tallet, vår første folketelling i 1801 og frem til vår siste offentliggjorte folketelling fra 
1910. Tidlige kilder omtaler flere av våre gårder, Bålerud, Greverud og Skjærviken, samt 
Gjerdarudin kirke. Kirkebøkene var spesielle, de nevnte ikke kvinner ved navn, når et barn 
ble døpt står det i kirkeboken at «Gårdbruker Hans Hanssen og hustrus sønn ble døpt». 
Willy betrakter de tidlige kirkebøkene som tvilsomme kilder, men det er jo det enste vi har 
sier han.  
2/3 av de som er omtalt i kirkebøkene er fra Svartskog. Etter hvert oppdaget forfatteren at 
mange fra gårdene øst for Gjersjøen brukte kirkene i Aker, Ski og Ås. Grunnen til dette var 
at isen på Bunnefjorden og Gjersjøen var usikker. I sitt arbeid med boken fant han et 
gårdsregnskap for Vassbonn gård hvor det var angitt at eieren eide tre prammer. Dette kan 
tyde på at menneskene nord i Oppegård brukte båtskyss fra Vassbonn til Tyrigrava for å 
komme til kirke. 

Som en del av grunnlags-materialet fikk forfatteren, mens han holdt på med  
arbeidet, tilgang til «Albert 
Råens arkiv». Dette er et  
arkiv som Nesodden  
Historielag disponerte, og 
som også dekker vår  
kommune som tidligere 
sogn i Nesodden. I dette  
arkivet har han funnet ny 
informasjon, og også              
informasjon om tre hus-
mannsplasser hvorav en var 
ny for Willy – Smedstuen. 
       Stort frammøte ved presentasjonen av boka 

Willy er klar på at hans tidlige interesse for lokalhistorie gjorde at han fikk informasjon fra 
en tidligere generasjon gårdeiere. Dette har gitt god bakgrunn for å skrive denne boken. Vi 
i Oppegård Historielag er dypt takknemlig for det arbeid han har nedlagt for å dokumente-
re Oppegård tidlige historie. Vi oppfordrer alle til å kjøpe boken. Den er til salgs på Oppe-
gård Bibliotek i Kolben og hos Tanum på Kolbotntorget. 

Boken ble presentert på et møte i Biblioteksgalleriet 15 november 2018. Dessverre kunne 
ikke Willy være til stede ved presentasjonen. Historielagets formann orienterte om  
arbeidet. 
 
Skrevet av Nils B Olsen 
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Oppegårdvotten  
I disse tider hvor det er mye snakk om kommunesammenslåing og nytt kommunevåpen 
vil vi her slå et slag for Oppegårdvotten som i framtida vil være et varmende minne om 
tida Oppegård var egen kommune.  

Oppegård husflidslag lanserte Oppegårdvotten i 2013 i anledning kommunens 100-
årsjubileum i 2015, den gang var det så vidt snakk om mulige endringer for kommune-
strukturen og Nordre Follo kommune var knapt påtenkt.  

Det er Anneliese Jantzen som har  
designet Oppegårdvotten hvor  
mønsteret bygger på kommune-
våpenet for Oppegård kommune. 
Fargekombinasjonene varierer,  
det er stort mangfold. Vottene ble 
raskt populære og til tider kan det 
være venteliste for å utstyre  
familien med disse flotte vottene. 
 Oppegård husflidslag har sitt  
årlige vottesalg utenfor Oppegård  
bibliotek like før jul og med fortsatt 
etterspørsel på vottene strikkes de 
på  
bestilling, dersom man har spesielle ønsker for farger eller størrelse ordnes det. En  
gruppe står for strikking av vottene og inntektene av salget går til inntekt for husflids-
laget. Vottene er håndstrikket i norsk ull og det er tydelig at kundene setter pris på det  
solide håndarbeidet. Det er strikket flere hundre par Oppegårdvotter etter disse årene og 
strikkerne står fortsatt på!    

Til kommunejubileet ble det også designet et sitteunderlag i grønt, blått og hvitt slik som 
i kommunenes jubileumslogo. Kommunens bestilte en mengde votter og sitteunderlag  
fra husflidslaget og disse ble gitt i gave til foredragsholdere i kommunen og prominente 
gjester som kom på besøk til Oppegård – blant annet fikk kronprinsparet overrakt votter 
og sitteunderlag da de kom på  
offisielt besøk en regnværsdag 
høsten 2015. 

Selve kommunevåpenet for  
Oppegård ble i sin tid designet  
av Harald Hallstensen og  
godkjent ved kongelig resolusjon 
i 1976. De 17 trekantene i gult 
eller gull på svart bunn  
symboliserer tuntrær – et tre for  
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hver middelaldergård. Trærne kan også ses på som symbol for skogen som har vært en  
betydelig næringsvei for mange folk i vårt område.  

Oppegård husflidslag har i godt og vel 25 år holdt til i den gamle realskolebygningen i 
Kapellveien på Kolbotn hvor også Kolbotn fotoklubb har lokaler i naborommet. I 2018 
fylte laget 40 år og markerte jubileet med en stor utstilling på Oppegård bibliotek på  
begynnelsen av året. Laget har godt og vel 100 medlemmer (og plass til flere!) og det er 
livlig aktivitet i Kapellveien 7 hele uka med en rekke ringer og kurs for alle, unge som 
gamle. Vi skal ikke se bort fra at de to husflidslagene i det kommende Nordre Follo, Ski 
og Oppegård, finner på noe rundt det nye kommunevåpenet – havreaks – med tid og  
stunder.  

Siri Iversen 
———————————————————————————————————- 

Barneår på Solbråtan for 75 år siden. 

Harry Morgan Wullf (80 i år) er både født, oppvokst og blitt boende i Bekkeliveien på  
Solbråtan.  Familienavnet hans kommer fra innvandring fra Tyskland på 1700 tallet, via 
Vestfold. 

Far til Harry var tollbetjent og mora var syerske/hjemmeværende.  Harry er nr. 4 i rekken 
av 8 søsken. Alle 8 vokste opp. Harry født 1939, fikk barneåra med krigen. Fra krigsårene 
husker han spesielt godt en episode at det i skumringen en kveld kom en tysker til huset og 
gav beskjed om at lysskinnet fra hønsehuset måtte tildekkes/blendes helt. Familien Wullf 
hadde som alle andre med villahage under krigsåra; villagris, høns og kaniner. I tillegg 
fikk de tildelt åkerparseller for potetdyrking på Ekornrud og Ødegården. Det var mange 
barn i gata i oppveksten.  De slo ball eller kasta på «stikka» både på skolen  og i gata. 

Det var mange munner å mette - med 10 rundt bordet hjemme hos Wullf. Så august 1945 
ble Harry sendt med en «hushjelp» på toget over Kornsjø til Sverige, til et sted på  
østkysten sør for Stockholm ved Tyres Ø.  Han husker de måtte ha «Svenskepass».   
Reisefølget «hushjelpa» forsvant dagen etter, og henne så han aldri mer igjen! Først ble 
dette fortalt ham å være et sommerferie/opphold, slik 6-åringen forsto det.  Men Harry  
ble boende på dette svenskegodset i nesten 1 år – helt til mai 1946! Da fikk han reise  
hjem igjen tidsnok for å feire søstera sin konfirmasjonsdag.   

Sverige oppholdet var – etter det Harry forsto, mest for å være lekekamerat til en jevn-
aldrende gutt - enebarnet på storgodset.  Vertsfamilien var meget velstående, og Harry fikk 
sitt eget store soverom! Familien var del av dynastiet Bonnier og var film- og teaterfolk.  
De satte blant annet opp Ibsens Villanden i Oslo! Det var mye skuespillere på besøk og  
ofte fest.  Ja, til og med ball var det på Godset han bodde. Harry husker de kjempestore  
hager og at de hadde en egen gartner for å stelle parken.  
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Av 6 åringens inntrykk fra Sverige var de mange kinobesøkene, fisking og det å få se på 
glassblåsing.  Men noe besøk hjemmefra, nei, det fikk han aldri. Moren fortalte senere 
heller aldri noen gang om grunnen til at Harry fikk et 10 måneder opphold i Sverige borte 
fra hjem, foreldre og søsken på Solbråtan. Han antar at moren kanskje hadde litt dårlig 
samvittighet, men dette var aldri noe tema. Med trange kår og vansker med å skaffe nok 
mat på bordet freds sommeren, så var nok dette gjort i en god mening for at gutten kunne 
få seg ernæringsrike måneder på dette svenske Storgodset. Kanskje var det er tilbud fra 
Sverige gitt norske «krigsbarn» for å få oppleve en «fetende» sommer i Sverige?  Det vet 
vi eller Harry ikke noe om. 
På Kolbotn skole startet Harry 2 måneder senere i 1.klasse med mange svenske ord i  
vokabularet. Kontakten med lekekameraten og Godseierne ble ikke opprettholdt, men 50 
år senere fant Harry likevel igjen stedet han hadde bodd på i 10 måneder - et vakkert 
Svenskegods ut mot Østersjøen.   
Kolbotnvannet eller Kolbotntjernet som barna kalte det, ble brukt så vel sommer som  
vinter. Sommerstid var det mest med bading på Nordenga og vannhenting, klesvask og 
fisking. Vinterstid når  isen var lagt; for å gå på skøyter, spille bandy eller isfiske. 
I gata kunne det rett så ofte komme kuflokker fra Ekornrud øst.  Der hadde også eieren 
Alvim  hest som ble brukt til daglig levering av melk levert til butikken.  Men lastebiler 
kom av og til i gata, da med leveranse av øl eller sildetønner til butikken. Sildetønnene 
ble hentet fra Kolbotn st. som da hadde et dobbel så stort pakkhus som i dag. RV 152 ble 
brosteinlagt sydover fra Kolbotn kirke utpå 30-tallet frem til 1949/50.  

Harry startet på Kolbotn skole 1946 og gikk alle 7 årene der. 6 dager i uka og 20 elever i 
klassen. De hadde samme læreren alle 3 første årene, og de hadde stor respekt for læreren 
sin. Lekser måtte de gjøre, og de hadde engelsk fra 6. kl. av. Men de hadde skolekjøkken!  
Alle var de ellers redde for skoletannlegen og boringen!  

Fra 1949 – 1955 var Harry med i Guttemusikken på Kolbotn.  Etter det fortsatte han i 
Ungdoms-korpset (i dag Kolbotn Konsertorkester). Harry var ellers i mange år instruktør 
for Sofiemyr skolekorps - nesten helt til den suksessrike dirigenten Idar Torskangerpoll 
startet med Sofiemyr. 

Av Severin Breivik 7.februar 2019. 
_______________________________________________________________________ 

Bokmelding.  Aldri meir. Av Sigurd Birkelund. Snøfugl forlag 2018. 
Rett før jul 2018 kom boka til Sigurd Birkelund (f. 1930) Oppegård, i salg. Den fortel om 
Verdskrigen 1945 – 45 med krigssåra i Norge og tanker kring rettsoppgjøret. Forordet er 
skreve av barnebarnet Nora. Boka på vel 100 sider spekka med historiske fakta. Viktige 
datoar og sentrale sitat er med.  På slutten også tankar om den lærdom vi bør ta med oss 
slik at historia ikkje gjentek seg.  Birkelund slutter seg til det Castbergske samfunnssyn; 
«For meg står det så at det dypeste etiske grunnlag for et demokratisk styre, er respekten  
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for den enkeltes menneskeverd.»  Alle har eit menneskeverd!  

Birkelund var berre 10 år då krigen kom til Norge 9.april 1940. Med oppvekst i Sævareid, 
Hardanger - ei veglaus industribygd med 500 ib., så kom nok nyheten om landet i krig til 
Sigurd enten via NRK radio eller i avisene. Heile 2/3 deler av boka omtalar krigs-
utbruddet med kaos og forhandlingar.  Om norske vedtak mot den tyske okkupanten. Alt 
som skjedde natt til 9.april og dei dramatiske timane og dagane etterpå for Regjering,  
Stortinget med president Hambro og kong Haakon i spissen, er svært godt skildra.  
Statsmaktas raske evakuering frå Oslo med tog til Hamar og videre til Elverum og  
Nybergsund hadde hellet med seg i å halda okkupanten på stor nok avstand, men tyske fly 
kom lågt og bomba i Elverum. Kongens nei, til Hitlers krav om å utnevne Quisling til 
statsminister 10.april, gjorde eit stort inntrykk. Kong Haakon ville heller abdisere enn å gå 
med på slikt krav. Regjeringa hadde allereie og sagt NEI! «Då vert det krig», svara den 
tyske sendemannen. «Krigen er alt i gang», svara regjeringa Nygaardsvold og drog i eksil 
til London.  

Ein del av boka skildrar kvardagslivet i Norge under krigen. På bygda der Sigurd vaks 
opp, var det heller lite med «krigshandlingar» utover ein del bombefly på himmelen i april
-dagane i 1940. Ellers var det lite soldatar å sjå. Bygder med allsidig jordbruksdrift hadde 
som oftast nok mat på bordet. Luksusvarer som tobakk og kaffe feilte sjølvsagt, men med 
stor kreativitet kom substitutter i handel.                                                                                                     
Det var i krigsåra lite mat, og sysken måtte ofte dele på skoa.  Det løyste dei for eksempel 
med å gå kvar 2. dagen på skolen. Det var og stor kreativitet for matauk i alle bakgårder i  
byene. Alt vart gjort for matauk; til skogs for å hente bær og sopp utover det rasjonerings-
kortet opna for i butikken.  

Boka har og litt om tvangsevakueringa av sivile frå Finnmark okt. 44, til bygd og byar  
sørpå. Dette vart ein vond vinter for mange 10.000 evakuerte Finnmarkinger. Boka gir 
mange nyttige tankar om menneskeverd, folkerett og krigens rett. Men og ismene 
(kommunisme og nazisme) opp mot vårt demokrati, vert drøfta. Ofte er mange fakta i rein 
«telegramstil», men leserane finn mykje kunnskap på temaene på få sider. Forfatteren,  
politikeren og juristen Birkelund også nylig sjølv tatt en Master i historie i 2014 som 84 
åring. Bra gjort!!                                                 
Oppsummert: Mykje kunnskap å henta i den vesle lettleste boka til Sigurd Birkelund, 
«ALDRI MEIR».  

Nyttig bok både for lærere og elever på U-skolen/på vgs. når pensum er 2. Verdenskrigen 
i Norge. 

Solbråtan, 6.februar 2019 

Severin Breivik 
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VÅRE LOKALE ARKIVER 

For personer som ønsker å søke informasjon om saker fra «forgagne tider» har vi to  
arkiver som er plassert i kommunen. Det er lokalhistorisk arkiv og Follo-arkivet. I  
tillegg har Historielaget en del materiale, men med unntak av kartene (se medlemsblad 
nr. 2 2018) er dette ikke sortert. Imidlertid har styret besluttet å opprette en arkivgruppe 
som skal ordne opp i dette.  

Nedenfor finner du informasjon om arkivene: 

LOKALHISTORISK ARKIV 

Lokalhistorisk arkiv er ubetjent og inneholder materiale fra privatpersoner, lag og  
foreninger. Du kan få oversikt over innholdet og tilgang til arkivmaterialet ved å  
henvende deg til biblioteket. 

Arkivet kan gi hjelp til slektsgranskere, lærere, elever, forfattere og andre, som er  
interessert i Oppegårds historie. Du kan også benytte arkivet hvis du for eksempel jobber 
med fremtidige bygdebøker og jubileumsskrift. 

FOLLOARKIVET 

Folloarkivet er et interkommunalt arkiv for Oppegård og Frogn  
kommuner og ligger i Kolben kulturhus i tilknytning til Oppegård  
bibliotek. Arkivet ble vedtatt i 2002 og startet opp i 2006. 10-års  
jubileet i 2016 ble markert sammen med resten av Kolben kulturhus. 
Folloarkivet har to hovedformål, det ene dreier seg om forvaltning av 
kommunenes eldre og avsluttede arkiver, det andre gjelder arbeid 
rettet mot arkivskapere og arkivdanning, dokumentasjonsforvalt-
ningen. Folloarkivet er en av landets 24 kommunale arkivinstitusjoner 
(KAI). I Folloarkivet finner du først og fremst kommunal administra-
sjonshistorie og saksgang, skoleprotokoller og arkiver  
vedrørende formannskap og bystyre (Drøbak).  

Dokumentasjonsforvaltning. 

Arbeidet mot arkivskaperne (kommunene) skal sikre at det som skjer i dag blir  
dokumentert og bevart for ettertiden. Folloarkivet er kommunenes arkivfaglige  
kompetanseinstitusjon og gir kommunene råd og veiledning i dokumentasjonforvaltning  
i Oppegård og Frogn kommuner.  
Digitaliseringen i offentlig sektor innebærer både at dagens dokumenter skapes digitalt 
og at de eldre analoge arkivene blir digitalisert. Folloarkivet arbeider innenfor begge  
områdene og tilbyr faglig råd og veiledning til kommunene i forbindelse med overganger  
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til, og anskaffelser av, elektroniske arkivsystemer.  

Eldre arkiver i Folloarkivet. 

Forvaltningen av de eldre og avsluttede arkivene innebærer bevaring, tilgjengeliggjøring og 
formidling av disse. Langtidsbevaring av arkiver stiller spesifikke krav til lagringsforhold, og 
mediene de er lagret på har ulike krav. Folloarkivet katalogiserer de ordnede arkivene og 
gjør dem tilgjengelige gjennom kataloger, informasjon og formidling slik at de kan brukes 
på våre lesesalsplasser eller digitalt.  

Formidling og veiledning. 

Katalogene finnes på den landsomfattende søketjenesten Arkivportalen og digital formid-
ling finner du på Facebooksida Folloarkivet, bloggen Oppegård i arkivene eller på Folloarki-
vets interaktive skjerm i biblioteket. Leder for Folloarkivet er Iselin B. Nerland, epostadres-
se er postmottak@folloarkivet.no, telefon 66815050. 

FOTOSAMLINGER i OPPEGÅRD 

Permer med fotografier fra Akershusbasen. 

På biblioteket finnes ca. 1.500 fotografier fra gamle Oppegård. Disse oppbevares i permer 
og er tilgjengelig for publikum. Bildene ble samlet inn på midten av 1980-tallet av Akershus 
fylkesmuseum (navnet er i dag Museene i Akershus, MIA). Alle bildene er digitalisert og 
finnes søkbart i Akershusbasen på Digitaltmuseum.no. Kopier kan bestilles mot betaling fra 
MIA og brukes til å illustrere artikler, årbøker, historisk minnestoff ol.  

Oppegård biblioteks fotosamling. 

I forbindelse med utgivelsen av jubileumsboka Oppegård blir til i 2014 ble det samlet inn 
og digitalisert ca 1000 bilder fra Oppegård. Bildene kan kopieres rett fra skjerm, men oppgi 
Oppegård bibliotek som kilde, evt også fotografens navn hvis det er kjent. Disse bildene er 
gratis å bruke. Det foreligger ikke for tida planer om å samle inn flere bilder. 

Les mer:  

Lokalhistorisk arkiv: https://www.oppegard.folkebibl.no/lokalhistorisk-arkiv/ 
Folloarkivet: https://www.folloarkivet.no/for-publikum/ 
Akershusbasen, Digitalt museum: https://digitaltmuseum.no/owners/AFM 
Oppegård biblioteks fotobase: https://www.oppegard.folkebibl.no/bilder-fra-oppegard/ 
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OPPEGÅRD HISTORIELAG                                Aktivitetsplan vinter/vår 2019 

Bli kjent med naboen -  i den framtidige felleskommunen.      
Stunnerfunnet – første boplass fra steinalderen i vårt område.  Planen er parkering / 
fremmøte på gården Vestre Stunner kl 12, vi rusler deretter til Stunnerfunnet ca 8-900 
meter gjennom skogen på sti/vei frem til en minnetavle for Stunnerfunnet. Arkeolog  
Lil Gustafson, leder for historielagets Lokalhistorisk utvalg holder kåseri om Stunner-
funnet. Tilbake til Vestre  Stunner,  kaffe / kringle og vi rigger med stoler for trette ben.                                             
Påmelding innen 17. mai - av hensyn til evt. behov for å sitte på (?), og en enkel servering 
etter turen, til:  Egil Wenger, tlf. 97749002, e-post: egil@wenger.no, eller til:                                                          
Einar Skillebekk, tlf. 92050595, e-post: skillebekk.einar@gmail.com. 

Aktivitet/arrangement Tid og sted, kort beskrivelse 

Foredrag: 
Roald Amundsens siste dagbok 
- ”Skrivebordskalender 1928”. 
  
Samarbeid med Bibilioteket. 
  

Torsdag 28. februar kl. 19.00. 
På Biblioteksgalleriet. 
Amundsen-ekspert, og ansvarlig for Roald Amund-
sens hjem, Anders Bache, forteller om  notiser mv. i  
Amundsens kalender som gir en unik fortelling om 
den siste delen av hans liv. Sikre deg plass ved å hente 
gratisbillett på Biblioteket på forhånd. 

Årsmøtet 2019. 
Se egen innkalling på siste side i 
dette bladet. Foredrag etter 
møtet. 

På Aktivitetssenteret, Tårnåsen,                        
torsdag 7. mars kl. 19.00. 
Etter årsmøtet blir det foredrag med temaet:  
Øl fra vugge til grav, v/Gunnar Rogneflåten. 
Enkel servering. 

Foredrag: Vikingliv - fra  
fragment til drakt. 
Samarbeid med Husflidslaget og 
Biblioteket. 
  

Onsdag 20. mars kl. 19.00. På Biblioteksgalleriet. 
v/Astrid Bryde: Klær og tekstiler i vikingtiden.  
Draktskikker, typer, farger og fragmenter. 
Temaet passer nok best for voksne. 
Gratis, billetter hentes på Biblioteket på forhånd. 

Foredrag/kåseri: 
500 nordmenn i Japansk krigs-
fangenskap/slavearbeid 
1940/45. 
 

Onsdag 10. april kl. 19.00, på Biblioteksgalleriet. 
Tidsvitnet Ove Bugge (f. 1936) forteller oss sin  
historie om dette. Med faren i fangenskap, var  
familien også ”fanget”. Hør en spennende/personlig /
spesiell fortelling fra krigen langt borte… 

Bli kjent med naboen.                                         
Utflukt til Stunnerfunnet,  
steinalder-kulturminne i Ski. 

Lørdag 25. mai . Frammøte kl. 12.00 på Stunner Følg 
merket vei fra Ski middelalderkirke. 
Påmelding osv. se nedenfor tabellen. 

Fetsund lenser. Buss-utflukt. 
  
  

Lørdag 1. juni 2019, kl. 11.00 fra Greverud skole, via 
Kolbotn, Circle K (ca. kl. 11.15) og videre. 
Nærmere om turen og påmelding, se side 18. 
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Tur til Fetsund lenser:  Fetsund var en periode bl.a. landingssted for trevirke til  
Ljansbruket. Omvisning på lenser og museum ca. 1 time. Egenandel å betale 
(inngangspenger, guide og buss) kr. 300,- pr. deltager.  Det kan i tillegg avsettes tid for 
lunsj på kafe, ca. kr. 150,- pr. person (individuelt valg, evt. ha med niste og kaffe).  
Beregn 4-5 timer på turen.                                                                                                                                  
Påmelding:  Innen 20. april til: Egil Wenger, tlf 97749002, e-post: egil@wenger.no,                      
eller Einar Skillebekk, tlf. 92050595, e-post: skillebekk.einar@gmail.com.  
——————————————————————————————————————— 
Ellers - for interesserte, og som er i brukbar form . 

Vi har inngått samarbeid med Oppegård Turlag om disse vandre-turene til bl.a.  
middelaldergårdene i Oppegård ( jamfør kommunevåpenet).   
 
Arrangementer: Søndag 19. mai.  Åtte middelaldergårder på Svartskog.                                                         
Oppmøte: Oppegård kirke, Svartskog, hvor turen også avsluttes. Start: kl.10.30.                                    
Lengde: ca. 10 km. Stort sett lett terreng, men noen korte, bratte og litt kronglete  
partier. Vi går i vakker natur gjennom Svartskog, som var bygdesenteret i Oppegård i mid-
delalderen. Underveis besøker vi stedene hvor åtte av Oppegård kommunes  
middelaldergårder ligger (eller lå), Søndre Oppegård, Grønmo, Kurud, Dal, Østre  
Oppegård, Vestre Oppegård, Bålerud og Sjødal. Vi kommer også forbi Sjødal gruver og 
noen fine utsiktspunkter på en sti i åsen over Bunnefjorden. Det er mulig å bryte av  
turen midtveis.  Turen arrangeres i samarbeid med Oppegård historielag.  
Turledere: Harald Bøhn (tlf. 905 94 054) fra Turlaget og Egil Wenger (tlf. 977 49 002) fra 
Historielaget. 

Søndag 2.juni.  Hvilke nyttevekster brukte de på middelaldergården Hvitebjørn?
Eksisterer noen av nyttevekstene som ble brukt i middelalderen? Kan vi trygt finne og 
spise vekster – som er billig, sunne og kortreist?  Under kyndig veiledning skal vi på  
Hvitebjørn finne nyttevekster og høre om høsting, oppbevaring og tilbereding.  

Foruten Hvitebjørn, går også turen innom Li gård og der Vassbonn gård engang lå.   
Historielaget er med og kan fortelle mer om disse 3 middelaldergårdene. 
Turen arrangeres i samarbeid med Follo sopp - og nyttevekst forening og  Oppegård  
historielag. Oppmøte: Utenfor Kolben (nedenfor Kolbotn stasjon).  
Start: kl.10.00.  Lengde: ca. 8-10 km på vei, turstier og stier. Stort sett lett terreng men 
noen bratte stigninger/skrenter.                                   
Turledere: Johanne Torgersen (957 09 325) fra Turlaget, Ola Vestre fra Nyttevekstfore-
ningen (tlf. 993 87 226) og Egil Wenger (tlf. 977 49 002) fra Historielaget. 

Tilsvarende tur til middelalder gårdene øst for Gjersjøen, vil bli satt opp høsten 2019. 
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         Avsender: Oppegård Historielag, Postboks 12, 1411 Kolbotn 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2018 
Oppegård historielag innkaller med dette til årsmøte                                     
torsdag 8. mars kl. 19.00   
i  Aktivitetssenteret Tårnåsen, Valhallavegen 62A 
Dagsorden: 
1. Godkjenning av innkallingen. 
2. Konstituering,  valg av møteleder, referent, og 2 medlemmer til å undertegne 
    protokollen. 
3. Godkjenning av årsberetningen for 2017. 
4. Godkjenning av regnskap for 2017. 
5. Fastsettelse av kontingent for 2019. 
6. Budsjett for 2018. 
7. Innkomne forslag. 
8. Valg av styre, revisor, valgkomite og utsendinger til årsmøtet i Follo historielag. 
 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest en uke før  
årsmøtet. 

Etter årsmøtet vil vi orientere om Mosseveien i gamle dager ved Egil Wenger samt  
en kort orientering om arbeidet med «Gårds – og slektshistorie for Oppegård» ved  
Willy Østberg. 
 
Enkel servering. 
Vel møtt.   
      
Styret 
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         Avsender: Oppegård Historielag, Postboks 12, 1411 Kolbotn 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019 
 

Oppegård historielag innkaller med dette til årsmøte                                     
torsdag 7. mars kl. 19.00  i  Aktivitetssenteret Tårnåsen, Valhallavegen 62A 
Dagsorden: 

- Godkjenning av innkallingen. 
- Konstituering,  valg av møteleder, referent, og  

2 medlemmer til å undertegne protokollen. 
- Godkjenning av årsberetningen for 2018. 
- Godkjenning av regnskap for 2018. 
- Fastsettelse av kontingent for 2020. 
- Budsjett for 2019. 
- Innkomne forslag. 
- Valg av styre, revisor, valgkomite og utsendinger til  

årsmøtet i Follo historielag. 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest en  
uke før årsmøtet. 

Etter årsmøtet kåserer Gunnar Rogneflåten om norske øl-tradisjoner,  
«Øl fra vugge til grav». 
 
Enkel servering 
 
Vel møtt.        

Styret 

 


