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                                                                                                                                     Medlemsblad nr 2/2018 

 

Polarskuta Maud kom til Roald Amundsens hjem for første og eneste gang  

søndag 19. august 2018 og ble møtt av en folkefest. Mye folk hadde møtt opp for å ønske 

Maud og slepebåten Tandberg Polar velkommen. Prosjektet "Maud returns home", som 

har arbeidet med heving av Maud, få henne gjennom Nordvestpassasjen på en lekter og 

slepe helt hjem, har pågått i flere år. Prosjektleder Jan Wanggård hadde med en spissbolt 

fra Maud som ble lagt på Amundsens skrivebord. Etter et par timer dro ferden videre til 

Oslo og til slutt til Tofte hvor Maud blir liggende til en permanent plassering er bestemt. 

Mest trolig i Vollen i Asker der hun ble bygd i 1917. 
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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 

 

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 

Postadresse: Oppegård Historielag, Postboks 12, 1411 Kolbotn 

Lederen har ordet, høstsemesteret 2018. 

Den ekstremt varme sommeren i år har ført til at det har vært nesten uutholdelig å sitte 

på mitt «hjemmekontor» som ble ervervet etter ungene er blitt voksene og flyttet ut. Må 

man så må man.  

I skrivende stund har vi vært ute på sjøen og møtt Maud på vei inn til Roald Amundsens 

hjem. Utrolig at skroget var så intakt etter 85 år på sjøbunn i Canada. Det var et flott og 

historisk syn. Ved Bålrud brygge var det masse folk og flaggene blafret i det flotte væ-

ret. Den 15. september blir det tur med historielaget til Vollen i Asker hvor Maud skal gå 

i historiemodus. 

Ellers har styret hendene fulle med å prøve å holde tritt med Oppegård kommune og alle 

de mer eller mindre gjennomtenkte planene de setter ut i livet på kort varsel og som kan 

ha uheldige følger for befolkningen.  

De er i ferd med å starte så mange regulerings og byggeprosjekter, slik at det blir umulig 

å kjenne seg igjen mange steder. Sefrak registeret som ble utgitt av Oppegård kommune 

med støtte av Akershus fylkeskommune og miljødepartementet på 1990 tallet ser ut til å 

være ukjent for kommunen i dag. Den omhandler gamle hus i Oppegård og nyere tids  
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               Steinar Karlsrud og Arno M Daastøl på tur med kopien av stokkbåten. 

kulturminner i Oppegård. Formålet med dette er at det skal vektlegges i planprosesser og 

være et verktøy for rådmannens innstillinger til politikerne i bygge og reguleringssaker. I 

Kolbotn sentrum er de fleste eneboligene borte nå. Kirkebakken, Tangen, og resten av 

Kantorveien mm. Står nå for rivning.  

Hundremeterskoger og jordbærsteder skal bebygges på tross av at det i eksisterende kom-

muneplan står: «Det er vesentlig å bevare hundremeterskogene i kommunen og sørge for 

grønne årer og tilgjengelighet til natur og friluftsområder i og utenfor kommunen» Under-

tegnede har hatt flere møter med ordfører og skal i nytt møte med rådmannen bla om  

Nedre Ekornrud som kommunen visstnok allerede har solgt til utbygging. Dette er et  

område speidere, barnehager og befolkningen på Myrvoll har brukt flittig i mange år.  

Dette er kun eksempler på problemer som er oppstått den senere tid. En mengde brev og 

E-poster fra bla. Historielaget er sendt Oppegård kommune og kan finnes i postlistene der. 

Historielaget er ikke imot utbygging, men nå ser det ut til at eiendomsutviklere og  

meglere har fått et godt tak om kommunen og kjemper om det de kaller «indrefileten». 

Mange er vi som mener at boligutviklingen kommer skjevt ut, ved at dyre tett beliggende 

blokker med grøntområde på takene, får beliggenhet tett inntil jernbanen. Her er det nok 

ikke barnefamilier med arbeid i byen som ønsker å flytte inn, selv om det blir et flytende 

svømmebasseng i det forurensede tjernet. 

Så til hyggeligere ting. Willy Østberg har gjennom mange år lagt ned et formidabelt  

arbeid for å sikre vår gamle kultur og gårdshistorie i Oppegård. Oppegård historielag 

mente vi var en fattig kommune hvis vi ikke hadde kjennskap til den aktivitet innenfor 

skog og landbruk som også Oppegård var en del av for ikke så mange år siden. I den  

forbindelse ønsket vi å bistå med å få boka laget. Dette er også viktig i forbindelse med  

at vi nå skal inngå i Nordre Follo kommune. Ski har hatt gårdshistorien i bokform i 

mange år nå. Man må huske på enten man bor i blokk, rekkehus eller enebolig er disse  
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boenhetene skilt ut fra en av de 17 gårdene som fantes her i middelalderen og som senere 

er oppdelt slik vi kjenner dem i dag. Kommunevåpenet symboliserer disse gårdene. Boka 

til Willy «Gårdene i Oppegård og menneskene som bodde der», er levert til trykking nå, 

og kommer i handelen utpå høsten.  

En annen gladhistorie denne våren er at vi har fått en padlebar kopi av Stokkbåten som 

ligger i Kolben. I midten av juni fikk vi sjøsatt den ved Hjulet. Det var mange som var 

spente på hvordan en uthult tømmerstokk ville te seg i vannet. Selv fikk jeg mulighet til å 

padle den. Den var like stødig som glassfiberkanoer vi får kjøpt i dag. Jeg vil anbefale alle 

som har et passe stort tre i hagen å lage sin egen kano. En stor takk til Bjørn Lunder i  

historielaget som har jobbet for både original og to kopier i mange år. Selvsagt vil vi også 

takke Kim Andre` Haugen som jobbet nitidig med å få til en nøyaktig kopi av den 800 år 

gamle Stokkbåten med enkle håndverktøy. Til slutt - Tusen takk til Kjell Arne Bratli,  

Gjersjøen Golfklubb som har sagt seg villig til å oppbevare kopien for oss. 

Selv om alle ikke er like glade for sammenslåingen med Ski kommune, jobber historiela-

get for fullt i sammen med kommunene, historielaget i Ski og andre foreninger og lag for å 

få en best mulig smidig og forutsigbar prosess inn mot den nye kommunen. Det blir 

mange møter av slikt. Når det gjelder Historielagene har vi ingen planer om sammen-

slåing, men samarbeider som tidligere også med andre organisasjoner og frivillighet. 

I vårsemesteret hadde vi en flott tur til Hobølelva oppgangssag, møller og industrihistorie. 

Rusletur på Svartskog langs Oldtidsveien. Foredrag om slektshistorie. Dette emnet er så 

populært med fulle lokaler at vi vurderer å gå videre med dette emnet. Foredrag om  

Gårdshistorien i samarbeid med biblioteket, ble en kjempesuksess. Det kom så mye folk at 

vi måtte avvise mange på grunn av sikkerhetsmessige hensyn. Willy måtte nok en gang 

stille torsdagen etter med samme foredrag og for fulle hus. 

Høsten byr også på spennende arrangementer og vi håper å se så mange som mulig der. 

Kalendergruppa jobber for fullt slik at vi skal få ut en ny kalender i 2019 også. 

Dessverre har to styremedlemmer blitt langtidssykemeldte og det hemmer jo arbeidet vårt 

noe. Vi tenker veldig mye på dere og ønsker dere en riktig god bedring. Håper at dere er 

tilbake om ikke alt for lang tid. 

Så føler jeg at jeg må avslutte med en liten formaning.                                                                                                

Det er viktig for rådmannen og politikere å tenke på at man ikke må glemme fortiden når 

man skal bygge fremtiden. Det som er sprekt bort i våre nærmiljøer kommer aldri tilbake. 

Ukontrollert kloakk kan nok en gang innta vannkildene våre.       

Så ønsker jeg dere en flott høst, gjerne med litt regnvær.  

Hilsen Steinar                                                                                                         
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Oldtidsveien vest 

Forrige sommer  

gikk Historielaget 

vandretur på  

Oldtidsveien fra  

Solheim og sørover 

til Sjødal (nesten).  

I fjor ble den  

strekningen skiltet. 

I år tok vi turen 

andre veien, med 

samme utgangs-

punkt, men nå  

nordover til  

Bjørnsrud, med                                             Thea Sundt orienterer 

Thea Sundt og Egil Wenger som guider. 

Vi var ca. 15 interesserte som var samlet til avgang ved Oppegård kirke. Turen må anses 

som lang, så vi brukte ikke mye tid før vi var i gang. Men en ting ble presisert, vi befinner 

oss i et gedigent veikryss gjennom tidene.  Her har vi hatt oldtidsveier før og etter at  

kirken ble reist, det finnes kirkeveier som ble tatt i bruk så snart kirken kom, og  middel-

aldervei mot sør og 

nord.  

Vandringen startet 

med at vi passerte 

gjennom grinda ved 

kirken, på tilførsels-

veien fra nord, over 

beitemarka, og igjen 

gjennom grinda ved 

Bekkenstenveien 

(Kirkeveien fra 

Gjersjøen mot  

Bekkensten). Og,  

vi går virkelig på  

en kirkevei her.                         Gammel steinmur på Svartskog 

Trolig ble dette veifaret etablert for at folk nordenfor skulle kunne komme til kirke, sikket 

rett etter at den var bygd på 11-1200-tallet – altså en vaskekte kirkevei.  

Like nordenfor Bekkenstenveien, beså vi enden på en av de mest markante steinmurene  
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på Svartskog, bygget som såkalt «kistemur» og muligens ca. 1000 år gammel. Like etter 

kom vi ut på Oldtidsveien, som ble skiltet herfra og et par kilometer nordover for 8-10 år 

siden. Herfra kan vi lett forestille oss – og se – oldtidsveitraseen fra nord og mot Solheim, 

over et litt vått område.  Bare et par hundre meter mot nord kommer vi inn mot gården 

Vestre Oppegård, som 

ligger omtrent på høyeste 

sted for bebyggelsen på 

Svartskog. Her er det  

omtalt flere mulige tufter 

etter området 

«Yppigards» bosetninger. 

Ett av dem passerer vi  

ytterligere et par hundre 

meter mot nord, en rekke 

steinsettinger i skogen 

nord for Vestre Oppegård, 

påvist av Ole Rojahn på 

1990-tallet. 

Etter en halvtimes vandring på Oldtidsveien mot nord, befant vi oss på husmannsplassen 

Torbjørnsrud (Torbjørns rydning), en plass trolig fraflyttet for 30-40 år siden. I dag er det 

OBOS som eier stedet og skogstrekningene rundt, bl.a. ned til Vestre Oppegård. Dette er 

ettervirkninger av tidligere – og eksisterende – planer om utbygging av disse skogstrek-

ningene. I dette området er rett trase for Oldtidsveien usikker i 2-300 meter lengde  

nordover. Samarbeid med fylkesarkeologene er i gang for om mulig å få bekreftet den 

eldste traseen. Det ble lunsj/kaffe i trivelige naturomgivelser, før vi tok veien videre mot 

Bjørnsrud, ytterligere 3-400 meter mot nord.  

I dette området befinner spennende rester etter ytterligere en liten plass, kalt Nordre  

Torbjørnsrud seg.  Det gjenstår arbeid med påvisning av denne tuften i tilknytning til rett 

trase for Oldtidsveien i området.  Vi er nå så vidt kommet over en eiendomsgrense. Her er 

det etterkommere av Ljansbrukets slekter som eier skogstrekningene, nesten opp til  

Hvitebjørn. Eiendommen kalles ”Sameiet”. Over denne eiendommen er det ikke gitt  

tillatelse til å skilte Oldtidsveien, men det jobbes fortsatt med saken. Sameiet,  inkludert 

husmannsplassen Bjørnsrud, som vi har som endepunkt mot nord denne gangen, ligger 

plassert tett opp mot grensen til Delingsdalen naturreservat. Husene på Bjørnsrud består 

bl.av  en såkalt  ”Akershusisk stue”. Plassen er fortsatt  i bruk, men som fritidseiendom. 

Vi fikk en orientering om eiendommens nære historie, bl.a. av en av etterkommerne av  

beboerne for 80 – 100 år siden. 

Oldtidsveien, som vi har fulgt, ender opp i gårdsveien til Bjørnsrud like før den  
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kommer inn på  

tunet. Veien videre 

mot nord vil kunne 

finnes igjen i et lite 

dalføre rett nord-øst 

for tunet. Kanskje 

får vi inspirasjon til 

å prøve å få skiltet 

strekningen over 

sameiet også.  I  

tilfelle får vi  

sammenhengende 

skilting av Oldtids-

veien vest nesten i hele Oppegårds lengde, fra Gjersjøleva i nord til Sjødal grense i sør.   

Vi avsluttet vandringen på Oldtidsveien her, og fulgte gårdsveien mot øst, til vi kom ned 

på Middelalderveien/Roald Amundsens vei på toppen av Sandvad-bakkene.  Selv om det 

herfra er asfaltert vei å følge tilbake til Oppegård kirke, var det neppe tvil om at mange 

var godt slitne, etter en 3-4 timers tur. Noen av oss satte så visst pris på å bli tilbudt  

bilskyss tilbake. 

Men, uansett, en meget interessant og givende tur. Dess mer kunnskap om livet her i eldre 

tider, jo bedre.   

Takk for turen. 

Egil Wenger 

_______________________________________________________________________ 

Marit Bjørklund (født Knutsen) f. 8.august 1913 i Ares vei blir 105 år 2018!   

Marit er 2 år eldre enn Oppegård kommune.  I barneåra bodde de helt nord i kommunen.  

Av leker i barneåra, var det ballspill, sisten og gjemsel mest populært. I lag med søstera 

lekte de i dukkestua som en byggmester hadde laget. De gikk mye på ski og de gikk 

«alltid» - biler fantes ikke.    

1920 var det skolestart.  De 2 første skoleårene gikk Marit den lange veien gjennom sko-

gen til skolen. Skolen var i 2.etasje i en murbygning nederst i Sønsterudveien på Nord-

berg. Det var 2 klasserom, og skolegang 6 dager i uka.  Rett ofte drømte hun seg bort av 

alle vakre mark- og skogblomster på skoleveien. Og kom derfor ofte for sent til skolen, 

men med medbrakt blomsterbukett til lærer, ja, så var det likevel aldri skjenn å få. Da 

Kolbotn skole sto ferdig, fortsatte skolegangen der.   

Den brune lille Kofferten (se bildet), var fra 01. klasse av og mange år videre, Marit sin 

«skoleransel».  
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Merk at dagens fylkesvei/Skiveien den  

gang bare var en sti frem til Kullbunden 

gård. Far til Marit Bjørklund - Hans  

Knutsen, står på sokkel på Kolbotn Torg  

for sitt store musikalske arbeid.  Han  

jobbet på Telegrafen i Oslo og gikk da  

først til Kolbotn stasjon og toget til Oslo 

som arbeidsvei. 

Marits far kjøpte tomten med påstående 

hytte og bygde så huset i 1915 i dagens 

«Ares vei». Hans Knutsen, var ellers  

musiker på kveldstid og trakterte både  

tuba, fiolin og piano svært godt. Av alle 

hans spilleoppdrag, var også å være pianist 

på kinoforestillinger i stumfilmens dager. 

Det var faktisk Hans sitt heltidsyrke frem  

til 1929, da lydfilmene kom til kinoene. 

Mange slike kveldsjobber gjorde at han  

ofte ikke nådde siste tog til Kolbotn st. Da 

var alternativet å ta Ljabrutrikken til                                    Marit Bjørklund 

endestasjon Sæter stasjon (trikken kom til  

Ljabru først i 1942), for så å gå derfra og hjem til Ares vei. 

Det var Marits far som startet Kolbotn guttemusikk og ungdomskorpsene både på  

Kolbotn og på Ski. I skolekorpsene den gang var det ikke plass for jenter, så Marit lærte 

seg å spille piano.  Piano har hun hatt i huset og selv spilt på nesten i alle årene frem helt 

til det siste. Å spille piano, det måtte alle de 3 barna i hjemmet lære seg. Marit var ellers 

med i speideren som barn, tok sangtimer og var senere medlem i Kolbotn damekor.  

Fortsatt er hun med i Sy- og prateklubben «Optimisten».  

Med 2 søsken og en far som var ute på arbeid til sent på kveld- og nattetid, var mor  

hjemmets anker. I tillegg til egen familie, hadde moren «huset fullt» av gjøremål.  For i 

huset bodde også hennes svigerforeldre i ca. 10 år og Marits bestefar også en kortere tid – 

fra da han ble enkemann/syk. Men enda hadde huset «flere rom». For morens søster som 

ikke var «frisk», bodde også «hjemme» i huset i mange år. Alt dette toppet seg 10-året 

1915 -25. Så i Marit Bjørklund sitt barndomshjem var det mange rundt spisebordet.  

Moren hennes klarte med kløkt å ha nok mat på bordet til alle, men ofte var det og knapt 

om råvarer, erindrer Marit. Men dette var vanlig og datidens «eldreomsorg». Svært vanlig 

at flere generasjoner bodde i samme hus og hjalp hverandre etter behov fra vugge til grav 

– faktisk en vanlig greie til innpå 1950-tallet.  Alltid var det Marits far som «bestemte» 

middagsmenyen, og han var glad i kjøtt så det ble lite fiskemat.  
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De hadde både hund og katter. I nødsårene også kaniner og Villagris i hagen samt 100 

verpehøns! Marit har vært en aktiv, sporty jente; En nyttårsaften gikk hun og venninnen 

Åse på ski fra Ringkollen og helt til Oslo og så toget hjem til Kolbotn.  Festen på  

Skogsland nådde de selvsagt samme kvelden! 

En sommer dro Marit og 5 venninner på 14 dagers sykkeltur med telt og full oppakning 

over Vidda til Hardangerfjorden og langs kysten sørover til Kristiansand. Venninne-

gjengen badet ofte ved Vassbonn i Gjersjøen, eller de syklet også til nyåpnede  

Ingierstrand Bad – (fra 1933/34 av, for der var det mange aktiviteter lek og moro for de 

unge der ute).  

I 1929 ble Marit konfirmert i Oppegård kirke på Svartskog, men hun «leste for presten» 

på Kolbotn.  Konfirmasjonsgaven hennes var en gullklokke fra mor og far + en tante som 

jobbet hos en urmaker. Denne klokken tikker fortsatt på hennes arm like godt i dag, hele 

89 år senere! Dagen da Kolbotn kirke ble innviet i 1932, var Marit aktiv speider og sto 

espalier foran inngangen. Etter folkeskolen ble det middelskole/realskole og deretter  

handelsskole på Marit. 

Det var svært vanskelig med å få arbeid i depresjonsårene.  Det ble å gå fra bedrift til  

bedrift å spørre etter arbeid. Men Marit var heldig og fikk til slutt arbeid der faren jobbet; 

på Telegrafstasjonen i Oslo. Mange ulike oppgaver hadde hun, men satt og mye på 

«opplysningen» og hadde ofte sene vakter. Lønningsposen inneholdt i overkant av kr 

100,- erindrer hun (vel ca kr 200,-/mnd?).  Familien Knutsen var en av de første som fikk 

telefon i Oppegård. Nummeret var 22 (senere også 66 80 89 22). Med arbeid kom  

inntekter og forberedelse til ektestand: Marit sparte bl.a. til et middags service som hadde 

blitt bestilt på Glassmagasinet i Oslo!  De som alle andre, måtte ellers spare til alle ting! 

9.april 1940 var hun på jobb som vanlig sammen med faren i Oslo. Da krigen ble kjent i 

hovedstaden, brøt det ut panikk og hun husker at «alle» løp de opp Akersgata - uten noe 

mål på hvor de ville. Fra krigen husker hun også godt at togets rutetider ofte ble endret – 

så de måtte lære seg vente.   

På Telegrafen var hun i ca. 13 år fra 1932 til 1945 – da ble sønnen Knut Erik født.  

Deretter var hun hjemmeværende med sønnen til han startet på ungdomsskolen.  

Marit ble gift 24.juni 1944 med Aksel Bjørklund (hans far var fra Sverige). Bryllupet ble 

holdt hjemme på Brattberg og hovedretten var hjemmelaget svinesteik.  Aksel var maski-

nist i utenriksfart nesten hele tiden, de siste arbeidsår i Waages tankrederi, Oslo. Aksel og 

Marit ble kjent med hverandre på en danseforestilling på Skogsland 1935/1936. De had-

de også sammen med andre unge, møtesteder på skøyteisen på Kolbotnvannet og Skogs-

land samt andre steder.   

Da sønnen Knut Erik var knappe 2 år, reiste Marit med tog/buss/båt til Narvik for å besø-

ke sin mann mens skipet lå og lastet. Så ble Marit med mannen sin på 7 måneder jordom-

seiling!  Det var aldri ment å bli så lenge borte fra sønnen.  Men stykkgodsskipet som 

Marit skulle få reise med på en kort seilas over Nordsjøen, ble omdirigert og seilte rett 

over Atlanteren. Så det ble i stedet Amerika og videre helt til Australia hvor de var innom  
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alle de store byene.  Fordi i Australia ble det havnestreik og landligge en hel måned.  

Ekteparet Aksel og Marit fikk da reise og se store deler av det det Australske kontinentet.  

Det var en stor opplevelse, erindrer hun 70 år senere. Ekstra pesiell ble en lang reise inn i 

landet fra byen Perth! 

En hjemmeværende søster måtte passe sønnen Knut Erik. Det gikk så bra at da moren 

mønstret av i Antwerpen og kom hjem til Kolbotn 7 måneder senere, ja, da ville ikke  

sønnen gå til sin mor. Moren var blitt en fremmed for ham. Det som reddet situasjonen, 

var medbrakte gaven; en rød brannbil!   

Fra 1961 og frem til oppnådd aldersgrense i 1981 (hun  fikk jobbe til 68 år – et år ekstra 

som hun ønsket, fordi mannen nettopp da hadde dødd). Marit var da ansatt i Lignings-

etaten/folkeregisteret i Oppegård kommune.   

Marit bodde i Ares vei til 2002. Deretter til februar 2015 i Tonefaret DES-boligklubb sine 

boliger. I dag bor hun på Greverud sykehjem. Hun er fortsatt en sprek dame og klager litt 

over «alt hun har glemt». Marit på vel 105 år, er vital og leser daglig Aftenposten og  

Dagens Næringsliv. «Må følge med vet du»  

Severin Breivik 

_______________________________________________________________________ 

Bokmelding. 

 

Årungselva og Tjuvåsen: rekonstruksjon av et historisk landskap. 

Forfatter: Vidar Asheim, utgitt av Ås historielag og Frogn historielag, 2018. 71 s.  

ISBN 978-82-991832-7-7. 

Når man kjører på Nessetveien mellom Nesset innerst i Bunnefjorden og mot avkjøringa 

til E6, i området langs Årungselva, kan man se flere ruiner og noen gamle anlegg som 

sikkert mange har lurt på hva var. Hva slags industriminner finner man her? Og hva  

skjuler det seg i forlatte gruvegangene i Tjuvåsen like ved? I flere år har historielagene 

hatt rusleturer i området og fortalt om historiene knyttet til teglverket, mølla og  

sagbruket som lå her under navnet Froen bruk. Hele anlegget brant ned under  

dramatiske omstendigheter etter lynnedslag på 1930-tallet og ble ikke bygd opp igjen.  

Det ble etter hvert et sterkt ønske om å gå grundig gjennom hva man vet om både Froen 

bruk og hendelser i Tjuvåsen. Men man ønsket noe mer enn bare informasjonstavler. 

Forfatter Vidar Asheim har gått systematisk gjennom kildene, både skriftlige og kjente 

muntlige, studert bilder og er eller svært lokalkjent. Han kommer med sine refleksjoner 

og trekker fram referanser til skjønnlitteraturen, gamle sagn og historier som gjør boka 

svært informativ og man får veldig lyst til å undersøke området nærmere selv, ikke kjøre 

forbi. Boka er rikt illustrert med foto, tegninger og kart. 
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Boka er rykende fersk, utgitt i august 2018, og er et resultat av samarbeid mellom historie-

lagene i Ås og Frogn og kan kjøpes på Follo museum. 

Siri Rutledal Iversen 
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HISTORIELAGETS ARKIV – KOMMUNALE KART 

Her i medlemsbladet har vi tidligere skrevet om vårt arkiv som befinner seg i Kolben. 

Der har vi samlet en god del materiale som vi har fått fra våre medlemmer, både nåle-

vende og avdøde. I tillegg har vi ganske mange kart som er benyttet i saksbehandling 

og når vi har hatt arrangementer. 

Dessverre har vi ikke fått tatt en fullstendig gjennomgang av materialet, men nå har vi i 

hvert fall fått en oversikt over kartene. Vi har registrert dem med følgende data: 

Kartets navn alternativt beskrivelse av området de dekker 

Målestokk 

Utgivelsesår 

Eventuelle kommentarer 

Kartene er lagt i skuffer slik det fremgår av oversikten. 

Dersom du ønsker å få se på eller låne et kart må du henvende deg til lagets sekretær 

Nils B. Olsen telefon 414 60 885, epost joru-we@online.no. Vi håper etter hvert å få 

oversikt over det andre arkivmaterialet. 

KARTETS NAVN ALTERNATIVT  
OMRÅDE  SOM DEKKES 

MÅLE-
STOKK 

UTGIV-
ELSESÅR 

MERKNAD 

Oppegård kommune 1:8000 2003   

Detaljkart Oppegård Syd 1:1000 1948   

Detaljkart Svartskog ukjent ukjent   

Detaljkart Fageraas ukjent 1917 3 x Von Krogh 

Detaljkart Idrettsplassen Oppegård ukjent ukjent Von Krogh 

Detaljkart Durendal og Fageraas ukjent ukjent Inntegnet kirkevei gjennom 
nordre Fagerås 

Detaljkart Øvre Sætre ukjent ukjent   

Detaljkart Fjeldstad, Stenberg;Grane 1:1000 1951 E Sværen 

Sætre og Greverud Generalstabskart ukjent ukjent   

Oppegård og Ski 1:5000 1958 Kartblad M20 

Oppegård kommune - grunneiere 1:1000
0 

1984   

        

Fagerås - Sætre nedre ukjent 1917   

Flyfoto Oppegård nord   1964 3 eks 

Flyfoto Oslo Bekkelaget   1964   

Greverud/Myrvoll 1:1000 1981   

Greverud Øst 1:1000 1981 3 eks 

Greverud syd/øst 1:1000 1981   

Sætreskog 1:1000 1917 Navn på eiendommer 

mailto:joru-we@online.no
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KARTETS NAVN ALTERNATIVT OM-
RÅDE  SOM DEKKES 

MÅLE-
STOKK 

UTGIV-
ELSESÅR 

MERKNAD 

Sætre/Fageraas/Durendal 1:2000 ukjent   

Planleggingskart kloakk/avløp E - 18 
Dak - Vinterbro 

ukjent 1965 ca 20 tekniske tegninger av 
ledningsføring 

Oppegård kommune 1:1250
0 

1952 NGO 

Omyrvold området 1:2000 1958 Eiendomsnavn angitt, Nerd-
rums oppmåling 

Oldtidsveien - Slåbråten ca 20 kart i 
rull 

ukjent ukjent Utsnit av kart i skuff HØY-
ANGER 

Reguleringsplankart undergang ved 
Greverud Skole 

ukjent ukjent   

Oppegård Ax til Næsodden ukjent 1822 Ltn. Øvergaard 

Gjersjøen fra Katteskjæret til Slorene 1:10000 1884 Ltn. Lange 

Durendal Eiendomskart 1:1000 1917   

Durendal 1:1000 1917   

Parti av Sætre ukjent 1917   

Durendal 1:1000 1924   

Området vest Tussetjern ukjent ukjent   

Gjersjøren Holen - Kirkeveien ukjent 1948 Gunnar von Krogh 

Nedreskogen - reguleringskart 1:1000 1913   

Slaabraaten skog 1:1000 1915   

Sætrebekken 1:1000 2006 St. Bjørsvik 

Gjersjøren og Kurud 1:1000 ukjent   

Furua 1:1000 1971 Fjellanger Widerøe 

Nøstvedt 1:5000 1978/79 Økonomisk kartverk  
Akershus 

Kjærnes 1:5000 1978/79 Økonomisk kartverk  
Akershus 

Greverud 1:5000 1978/79 Økonomisk kartverk  
Akershus 

Bålerud 1:5000 1978/79 Økonomisk kartverk  
Akershus 

Kolbotn 1:5000 1978/79 Økonomisk kartverk  
Akershus 

Bjørnsrud 1:5000 1978/79 Økonomisk kartverk  
Akershus 

Ormerud 1:5000 1978/79 Økonomisk kartverk  
Akershus 

Kystlinje Bunnefjorden fra Rødsten til 
Kjærnesnebbet 

1:10000 1885 Stabssersjant Ween 
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KARTETS NAVN ALTERNATIVT 
OMRÅDE  SOM DEKKES 

MÅLE-
STOKK 

UTGIV-
ELSESÅR 

MERKNAD 

Utbyggingskart Oppegård 1:2000 1973 6 stk - to kart pr side 

Eiendomskart Oppegård øst og 
syd 

1:5000 ukjent   

Eiendomskart Oppegård kommu-
ne 

1:10000 1984   

Ormerud - reguleringskart 1:1000 1925 Merket:Fra JorunAanrud 
(Fjeldstad) 

Oppegård kommune - adresse-
kart 

1:5000 ukjent   

Oppegård kommune veikart øst-
re del 

1:5000 ukjent   

Oppegård og Nordby ukjent ca 1800 Merket: Hans Lemmich 
Juell 

Svartskog reguleringsplankart 1:1000 1965   

Oppegård østre og vestre utpar-
selleringskart 

1:2000 ukjent 2X 

Slåbråten - Sætreskogen - Tusse 1:2000 ukjent   

Sætrebråten _Slåbråten 1:2000 ukjent   

Sætregaard ukjent 1947 Inntegnet Østenstads 
kart fra 1918 

Svartskog Adressekart ukjent ukjent   

Kartkopi som dekker Omr Myr-
vold, Stallerud, Møllerstuen 
Bølerå 

ukjent ukjent   

Nøstvedt og Pollen 1:5000 1881 Ingeniør Næsser 

Kolbotn - Greverud 1:5000 1981 Økonomsk kartverk 

Ingierodden 1:1000 ukjent 2x 

Gjersjøren nord - Kjerringnebba 1:1000 1948 Ing Dahls oppmåling 

Ingieråsen 1:1000 1967   

Kartkopi dekker omr Svartskog, 
Oppegård S, Nordby, Pollen 

ukjent ukjent   

Oppegård syd / Greverud 1:2000 ukjent   

Slaabraten Eiendomskart 1:2000 1940   

        

Oldtidsvei GPS PA R kart ukjent ukjent   

Aggershus stift ukjent 1729   
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KARTETS NAVN ALTERNATIVT OM-
RÅDE  SOM DEKKES 

MÅLE-
STOKK 

UTGI-
VELSESÅ
R 

MERKNAD 

Slåbråten I og II 1:1000 1951 E sværen 

Nordby - Akershus 1:1000
0 

1884 Løytnant Dahl 

Kurud 1:1000
0 

ukjent   

Generalplankart Oppegård 1962 - 72 1:1000 ukjent Tilleggstegnet - 5 exemplar 

Svartskog ukjent ukjent Trykt på plast Ing dahls opp-
måling 

Forslag til plan for Svartskog 1:2000 1970 Trond Dancke 

Håndtegnet kart - Byggeplan for 
Svartskog 

1:1000 1965   

Oppegård ukjent 1884 Løytnant Lange 

Oppegård Svartskog Hvitebjørn 1:5000 1956   

Kurud Skog 1:2000 1954 Eiendomskart 

Fagerås - Durendal 1:1000 1948 Gunnar von Krogh 

Idrettsplassen 1:1000 1948 Gunnar von Krogh 

Sætre skog 1-2 og 3 1:1000 1912 3 kart 

Tusse 1:1000 1942 Farger 

Sætre skog 1-2 og 3 1:1000 1914   

Sætre/Tusse 1:1000 1947 -
1953 

Eiendomskart 

Oppegård kommune nordre del 
t.o.m. Kantoråsen 

1:1000
0 

1984 Grunneierkart 

Oppegård kommune midtre del  
Rikeåsen/Søndre Gjesøl/Stangåsen 

1:1000 1984 Grunneierkart 

Oppegård Syd, Nesodden,Årungen ukjent 1884 - 
87 

  

Nedre Sætre mot Holen 1:1000 1948   

        

Reg kart Bjerkeveien 17 og 19 ukjent 1974 Kart for endring av regule-
ringsplan 

reg kart Tjernsliveien ukjent 1988 2 eks 

Oppegård Idrettsplass ukjent ukjent   

Oppegård Syd 1:1000 1981 5 kart i rull 

Vestre Greverud 1:1000 1962 2eks 

Oppegård kommune 1:1000 1984 Grunneierkart 2 eks 

Foto Gjersjøren, Faale, Kjærnes, 
Store Bru, Gardmannsbraaten 

    ligger i rull 



16 

KARTETS NAVN ALTERNATIVT 
OMRÅDE  SOM DEKKES 

MÅLE-
STOKK 

UTGIVELSES-
ÅR 

MERKNAD 

Fagerås sommeren 1917 ukjent ukjent   

Gjersjøslorene 1:1000 1960   

Gjersjøren Rytterkleiva Fergeste-
der Flaatestad og Kurud 

ukjent ukjent Løytnant Lange 1884 

Tusseaasen, Slaabraten, Union 
Farveri 

1:1000 1917/1918 ligger i rullrull 

Oppegård Syd 1:1000 og 
1:2000 

1961 ligger i rull 

Myrvoll vest 1:1000 1981   

Gradteigskart Oppegård syd og 
Ås 

1:10000 ukjent   

Frydenberg syd 1:2000 1940   

Oppegård jernbanestasjon og 
Tusse 

ukjent ukjent LT Lange 1883 - stier rød-
merket 

Ski, Oslo, Drøbak 1:50000 1951 ligger i rull 

Jernbanens grunn i Oppegård 1:1000 1935 Dobbeltsporanlegget 

Oppegård Kommune 1:10000 1956 Plankart 

Flåtestad/Kurud 1:1000 1971   

Oppegård ukjent 1800 Hans Lammich Jafell 

Sætre skog 1:2000 1940 Navn på eiendommer 

Oppegård 1:1000 ukjent   

Vestre greverud terrasse 1:1000 ukjent Lillebekken 

Durendal og hvite kors ukjent 1948   

Oppegård kommune øst Ski-
veien sentrum til Greverud 

ukjent ukjent Eiendomskart 

Oppegård syd Sætreskog 1:1000 1948   

Sætre Gård 1:1000 1918 2 eks 

Linnekastet - Stubberud ukjent ukjent   

Grønmo - Oppegård kirke 1:1000 ukjent   

Sætre området 1:1000 1948 Eiendomskart 

Sætrehus - Sætre gård ukjent ukjent   

Oppegård kommune 1:1000 ukjent   

Kartutsnitt Kurud - Rytterkleiva ukjent ukjent   

Kart Grønmo ukjent ukjent   

Kartutsnitt Sjødal- Oppegård Kir-
ke 

ukjent ukjent   

        

Diverse kartutsnitt og foto/
flyfoto 
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Historielagets tur til Hobølelva juni 2018 

Dette ble en spennende  

oppdagelsesreise for 6  

vitebegjærlige Oppe-gårdinger, 

lørdag 9.juni  

2018.  Vår kunnskapsrike  

og ivrige omviser for oss  

gjestene var Hans Kr. Jensen. 

Vi var ikke så mange, men  

mye spennende fikk vi lære 

om en svunnen industri- 

virksomhet langs øvre  

Hobølelva.  Vi startet ved 

Mjærsvann – som demmes 

opp av Monaryggen og  

Skitrinnet etter siste istid.   

På Mjærsvann var det stor 

tømmerfløting fra Enebakk-         Oppgangssaga i Hobølelva blir demonstrert.                  

skogene. Og via dammer og tømmerrenner nedover Hobøleva, endte tømmeret i Hølen-

elvas utløp og ble der lastet for eksport .  Elva har ikke særlig stor vannføring, men her 

var det så mange  

dammer med sager,  

klesstampe, flishøvler 

osv., at denne delen av 

elva i sin tid var det 

tetteste industriområdet 

i Norge. Tenk det! Her 

var det bakeri og skys-

stasjon.  Ski, sparker og 

kjelker, alle treskaft, orv 

og treemner ble laget for    

håndredskapene som ble 

produsert av Christiania 

Spigerverk ble dreiet/

laget i dette området. 

Her var stamperi, fargeri               

  og systue. Og selvsagt 

sager, møller, samt et               Fra dreieverkstedet på «Nordalsaga» i Hobøl                                                                                  

vannkraftdrevet dreieverksted hvor «det meste» ble laget ut fra dreiebenken som                                               
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bord- og stolbein, spadeskaft, kurongspill  samt syltepresser. Også kurvmakeri og  

kurvfletting for nyttebruk og ryggkiper til onnearbeid, laget de her. 

Den første saga kom i 1827.  Fra 1883 kom og oppgangssaga.  Den nyttes fortsatt i  

demobruk.  Denne sagen ble kjøpt brukt fra Trollhättan i Sverige. Saga har en kapasitet  

til å sage stokker på hele 40cm diameter! Karlsaga fikk navnet etter Kristian Karlsen som 

eide og drev saga. Fra 1910 av, kom  dreieverkstedet til i et sinnrikt tilbygg – her er det 

drivreimer og hjul med overføringer på «kryss og tvers» i verkstedet som gav arbeid til  

4 -5 dreiere.  

I dag kalles museet «Nordalssaga» og Hobøl kommune overtok denne saga med dreie-

verksted i 1973.  1900 ble det bygget 2 turbiner som drev et lite kraftverk som helt frem 

til 1917 gav strøm til Tomter St., til Vegger gård, til butikkene og posthuset.     

Dammene gav og gode gyteforhold slik at Hobølelva også var en av Norges aller beste ør-

retelver! 

27.juli 2018 

Severin Breivik 

________________________________________________________________________ 

Nærmere opplysninger om aktiviteter i høst. 

Ad. besøk på Visingssenteret for Follobanen.                                                       

Filmvisning på visingssenteret tar oss inn i tunellen, nå 6-8 km i fjellet, og inn på bore-

maskinene Anna (Kloppa) og Magda (Flåtestad). Visingen av maskineri og arbeidsutvik-

ling, og film, tar ca. 1 ½ time.  Det er ikke lett å finne fram i dette området, derfor:  

Oppmøte: Vi møtes på Jernbanetorget, v/Tigeren kl. 15.00, og går i felles tropp forbi Bar-

code. For å ha en peiling på forhånd om hvor mange vi blir, ber vi om :  

Påmelding (innen 4. sept.) til:    Egil Wenger, e-post: egil@wenger.no, tlf. 97749002,  

eller til:  Einar Skillebekk, e-post: skillebekk.einar@gmail.com, tlf. 92050595.                                                         

Mer utstillinger og kafé på Oslo Ladegård, ca. 200 m. -  frivillig.                                                      

Pris: Beregn en liten skjerv til visingen – og så kafé-besøk, da? 

Ad. Oslofjordmuseet. 

Stein Barli vet det meste om fjorden og museet – vannkvalitet, båtliv, tidligere tider ved 

fjorden, ferieliv (v/filmfremvisning?), motorbåtutstilling, båtlek i basseng med mer.  Res-

taurant/kafé tilgjengelig.                                                                                                               

Påmelding innen 10. sept. til: Siri Iversen, tlf. 93431105, e-post: siri.iversen@gmail.com.     

eller til: Egil Wenger, tlf. 97749002, e-post: egil@wenger.no.                                                          

Pris: kr 230,- pr. person (buss + guiding). 
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OPPEGÅRD HISTORIELAG    AKTIVITETOVERSIKT 2018  

 

Aktivitet/arrangement Tid og sted, kort beskrivelse 
 

Besøk på visningssenteret 
for Follobanen. 
Prosjektet med tunnel-
boremaskinene presenteres 
gjennom bilder, tekst og film. 
Muligheter for å se på ut-
gravde gjenstander fra Bjør-
vika. 

Torsdag 6. september kl. 15.  I Bispegata (straks 
øst for  Barcode, mot Ladegården).                                       
Oppmøte m.v.  se nedenfor tabellen.  På  
visingssenteret får vi guiding m.v.  Fysisk vising i 
tunellen er ikke mulig, bl.a. for lang avstand inn. 
Muligheter for å se gjenstander fra  utgraving- 
ene i Bjørvika, og  Byantikvarens utstilling  i Oslo 
Ladegård. 

Busstur til Oslofjordmuseet, 
Vollen i Asker.                               
Del  av  Museene i Akershus.  
Sjøtrafikk og sjøliv rundt Os-
lofjorden. 
  

Lørdag 15. september kl. 10.   
Start fra p-plass v/Greverud skole, neste på  
Circle K, Kolbotn, bussholdeplassen mot nord 
(påstigning underveis må evt. avtales). Få  
innsikt i Oslo-fjordmiljøet, båtliv, vannkvalitet, 
ferieliv  osv. Vi guides i museet v/ Stein Barli, 
tidligere leder i Follomuseet. 
Kanskje tar vi en liten ekstratur innom Sement-
museet i Slemmestad? Påmelding, pris osv, se 
mer info nedenfor tabellen. 
Beregn  4 -5 timer. 

Foredrag med bildeframvis-
ning  ”Oppegård før/nå”. 
Oppegårds fortid og nåtid. 
  
  
  

Torsdag 18. oktober kl. 19.  
Arrangement i samarbeid med Biblioteket.  
Biblioteksgalleriet. 
Steinar Karlsrud – leder av Historielaget og 
urinnvåner på Kolbotn - viser utsnitt av sitt rik-
holdige bildearkiv, og kåserer om heimbygda, 
som er preget av rask utvikling og vekst. Dette 
fører til raske endringer i miljøet rundt oss. Stei-
nar kan ”alt”.  Gratis inngang. Kaffe/kake. 

Fortellerstund med Bjørn 
Ousland - om Roald Amund-
sen. 
Ousland har skrevet flere 
spennende bøker om Roald 
Amundsen. 

Lørdag 10.november kl. 12.00.   
På Biblioteksgalleriet. Ousland tar denne gang 
for seg Roald Amundsens spektakulære  
luftferder.  Dette er av interesse for hele  
familien, men passer best for barn fra 6 år -  
og oss andre, da.  Hent ut gratisbilletter på  
forhånd, som vanlig - det kan bli mange.                                               
Samarbeid med Oppegård bibliotek. 
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         Avsender: Oppegård Historielag, Postboks 12, 1411 Kolbotn 

Oppegård Historielags 2019-kalender har følgende tema:  
slik det var "FØR og NÅ" ser det slik ut. 
 
Temaet med denne arbeidstittel er valgt for å vise den rivende utviklingen vår kommune; 
Oppegård har hatt i vel 100 år. Vi satser derfor på "før og nå"- bilder. Med mange bilder 
og forklarende tekster til utviklingen. Kalendergruppen tror temaet er særlig interes-
sant  nettopp 2019 - siste året med Oppegård som egen kommune.  Altså vi vil vise med 
mange bilder en stolt 104 årig historie ved inngangen til storkommunen Nordre Follo 
1.1.2020. 
Kalendergruppa tror mange medlemmer "sitter på" og vil bidra med sine gamle bilder fra 
følgende lokaliteter;  Sætre kjeksfabrikk, Rådhuset, Rasten, Ødegården, Kioskene 
på Solbråtan Stasjon og Myrvoll st., Myrvoll trelast, Vanntårnet.  Oppegård gamle senter/
sentrum med "fattighuset", Båtrutene på Bunnefjorden, Plankestabler og folk i arbeid 
på Ljansgodset/Gjersjøleva og fordums aktivitet ved og langs Gamle Mossevei, Isskjæring 
mv. 
Frist for å sende kalendergruppen bilder er SNAREST, men senest 1.oktober. 
Kontakt enten: Ann Lisbeth Morris; 66015061, Siri Iversen; 934 31 105 eller Tom Dale An-
dersen; 917 19611 
 
Men har du ingen bilder å bidra med, ja, så fortvil likevel ikke: Historielaget trenger hjelp 
til å få solgt 2019- kalenderen.  Et vitalt medlemsbidrag som foregår i desember.  
Vi vet at "salg på dørene" gir OHL et solid mersalg.  Det gir også en hyggelig anledning til 
å bli bedre kjent i nærområdet og med naboer. Vi tror at verdien av dette OHL-
produktet; å skrive ned lokalhistoriene og vise bilder fra gammel tid, det vil kommende 
generasjoner finne nytte i og ha stor glede av.      

Vil du hjelpe oss med salget av "årets julegave" Oppegård kalenderen 2019?  
Ta kontakt med:   
Severin Breivik; 92888487  
eller Egil Venger - med årelang suksess på slikt dørsalg; 977 49002   


