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”Historisk” aktivitetskalender
17/2 ”Fra folkedrakt til Bunad” Oppegård grendehus kl.1900
Arr: Oppegård Husflidslag
27/3 ”Å fortelle med bilder” foredrag av forfatter Sven Nyhus
.
Biblioteket, Kolbotn kl.1200 Arr: Biblioteket
27/3 ”Konservering av vikingskipsfunnene i fortid, nåtid og fremtid”
på norsk og engelsk. Vikingskipshuset, Oslo kl. 1900
27/4 ”Biblioteket i Alexandria” Foredrag av R Greenwood fra Snøhetta
Arkitektkontor. Historisk museum, Oslo kl. 13.00.
28/4 ”Drømmen om Kina” Johanne Huitfeldt kåserer om Østens påvirkning
.
av norske tradisjoner. Oppegård grendehus kl.1900 Arr: Oppegård
Husflidslag
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NETTSIDE
Historielaget har opprettet egen nettside under andresse:
oppegaard-historielag.org
Her har vi lagt inn alt du trenger å vite om Historielaget. I tillegg
kommer artikler og bilder (flere kommer etter hvert) og Oppegårds
historie i telegramstil med søkemuligheter. (Bruk <ctr> F).

Omslagstegningen viser Kolbotnvannet med kirken i bakgrunnen tegnet av
Oppegårdkunstneren Agnes Dæhlie. Hentet fra Oppegårdplatten 1986.

ÅRSMØTE
Tirsdag 4. mars 2003
Kl. 1900 på Biblioteket, Kolbotn.
Birger Løvland kåserer om postens historie i Oppegård.
Se egen innkalling.
------------------------

VÅRTUR TIL FROGN
GAMMELDANSMUSIKK MED KÅSERI
på Follo Museum
15 mai 2003 kl 1900
Follo Gammeldansensemble spiller og
Kathleen Brevik kåserer om musikktradisjoner i Follo
og på Ingiergodset for 100 år siden.
Pris kr 50.- som inkluderer servering.
Påmelding innen 1 mai til tlf 66820378 eller 66801071
De som trenger transport sier fra om det.
----------------------------

KIRKEVEIDAGEN
Søndag 1. pinsedag 8 juni 2003 kl 1100
er det gudstjeneste i Oppegård kirke (Svartskog)
med påfølgende utendørs kirkekaffe hvor Eivind Barca vil innlede om kirken
og Kirkeveien.
Etter kirkekaffen tar vi en rusletur langs Kirkeveien med orienteringer
underveis. De sprekeste kan gå helt ned til Kirkeleet. De andre kan snu på
toppen av Rytterkleiva.
De som trenger skyss kan ringe 66820378.

ETTERLYSNING
Ref. omtalen på motstående side.
Hvor er det blitt av de båndopptakene som ble gjort? Vi savner også en
opptaksmaskin. Er det noen som kan hjelpe oss?

I ØB av 20 januar 1983 har vi funnet følgende spire til et historielag. (Det ble først stiftet i 1986.)

De samler inn gamle minner
Av Erik Larsen
Vi håper å få dannet et
Oppegård historielag i løpet av
året.
Det er Else Slaatten og Eivind
Røssler som sier dette til
Østlandets blad.
Else Slaatten, som arbeider ved
Kultur-kontoret i Oppegård,
har dratt frem en gammel idé om
å få i gang en forening som kan
arbeide med kommunens historie.
Bare i løpet av de siste tyve
årene er det skjedd store
forandringer rundt om i
kommunen. Utbygginger har ført
til at det synlige miljøet er
forandret. Dessuten er det
fortsatt mye av bygdas historie
som ennå ikke er nedtegnet,
registrert eller innsamlet,
forteller Slaatten.
En håndfull personer har
nylig gått i gang med å samle
inn såkalt muntlig minnestoff.
Med båndopptager og in-.

teresse for gamledager reiser de
rundt til bygdas eldre og hører på
histoier, fortellinger, sagn og lignende
Eivind Røssler er en av de aktive
innsamlerne.
Vi er veldig interessert i å komme i
kontakt med folk som sitter inne
med opplysninger om kommunen.
Vi ønsker å verne kulturminner av
alle slag, så det er bare å gi oss et
vink, så kommer vi, sier Røssler.
Han har blant annet allerede tilbrakt
mange kveldstimer sammen med
forhenværende bygningssjef Karl
Thingstad, 90-åringen fra Kolbotn
som har fulgt utviklingen på nært
hold.
Etterhvert er det blitt en del
personer som vi skal ta kontakt med.
Og antallet stiger stadig. Ønsket er
selvfølgelig å få høre så mye som
mulig. Men innsamlingsarbeidet
tar tid. Derfor vil vi svært gjerne høre
fra folk som er intere-sert i bygdas
historie, og som kan tenke seg å

reise rundt og samle inn muntlig stoff,
sier Røssler.
Oppegård har fra tidligere tider i
likhet med i dag, vært en gjennomfarts-kommune. Oldtidsveien,
Kongeveien og Mosseveien har gått
tvers gjennom bygda. Bare i den
forbindelse er det ganske sikkert mange
hendelser å finne tilbake til, mener
Slaatten.
Eivind Røssler er lærer ved Sofiemyr
skole. Han er opptatt av at historiene fra
lokalmiljøet kan brukes i undervisningen.
Fortellingene om Karl den 12. kan
sikkert være interessante i seg selv. Men
jeg tror elevene fatter større interesse
når de hører at svenske-kongen red på
Kongeveien gjennom Oppegård etteer
sitt forsøk på å beleire Christiania i
1716
Vi ved Kulturkontoret har også hatt en
ganske stor pågang av folk som ønsker
å se minnesteder i kommunen. Ut fra
dette har vi følt et sterkt behov for å vite
hva kommunen har av faste minner og
muntlig minnestoff, sier Slåtten.

OLDTIDSVEIEN SOM FORSVANT
Så gikk det slik vi fryktet. Kirkeveien over Kuruds
innmark er borte for alltid. Kun en markering over
golfbanen blir tilbake.
Vår anke til fylkesmannen førte ikke frem og vi ser
ingen hensikt i å forfølge saken ytterligere.
De bestemmende myndigheter lytter mer til
arkeologene som ikke finner noe, enn til oss
som har lagt frem en rekke tungveiende argumenter
som peker ut traséen over innmarken.

Erik Ballangrud,
formann

Vi får trøste oss med at vi har nådd frem med i hvert fall to innsigelser i vår
uttalelse til Kommuneplan 2003-2015. Krav om inntegning av gamle veifar
på plankartet, og beholde innmarken på Sønsterud gård innenfor
markagrensen.
Det stunder mot årsmøte og det er tid for å reflektere over det som er gjort.
Vi synes selv vi har fått utrettet en hel masse og mange ting er på gang og vil
forhåpentlig få sin løsning i neste periode. Vi savner innspill fra dere som
medlemmer. Kom på årsmøtet og syng ut!
*************
Fra S Kongsrud ved Gamle Tårnhus har vi fått en hyggelig henvendelse i
forbindelse med vår kalender for 2003. Det var Hilmar, Jens Hoelstads bror,
som bygde Tårnhuset (villa Hoelstad) som sto ferdig i 1912. Vi fikk samtidig
en del stoff om Tårnhuset som vi vil komme tilbake til.
*************
Oppgangsagen i Gjersjøelven trenger mannskap. Pågangen for å få se
sagen i virksomhet ble mye større enn forventet. Det er derfor ønskelig å få
satt opp flere saggrupper som består av 3-5 personer, hvorav minst en må
kunne formidle til publikum. All nødvendig opplæring vil bli gitt.
Henvendelse til Harald Lundstedt priv: 66994227 arb: 64949730.

Balladen om Marie Myrstakk

Bokhjørnet har
den▼

EN SMAK
AV
KOLBOTN
Heter boken
som
Kristin Tonga
ga ut før jul.

Foto: Østlandets Blad.

Med favorittoppskrifter fra
lokale
kjendiser,
bidrar den
tidligere
lederen i
Kolbotn IL til
kronerullingen
for utbygging
av Sofiemyrhallen.
Du får den i
bokhandelen
for kr 200.-.
Sakset fra ØB 23/12 1974

Klipp fra vår kalender for 1991.

►Det var ikke mulig å få til lønnsom drift etter at båtene på fjorden sluttet å
gå i 1970. Selskapsarrangement er siste type virksomhet i
restaurantbygningen, og det er fortsatt i dag mulig å leie seg inn – om
sommeren…. Badeparken er brukbart vedlikeholdt og i regelmessig bruk
fortsatt.
Samme år som anlegget sto ferdig, ble det anlagt base for Widerøe’s
Flyveselskaps sommerflyvninger rett nord for Ingierstrand Bad. Dette
foregikk fram til 1940, da Fornebu flyplass var ferdig et par år før. Willy
Østberg har beskrevet denne tiden både i en artikkel i Follominne 2000, og i
ØB-bilag Oppegård-liv i januar 2003.01.
Mange miljøer i foreningsliv, næringsliv og politikk har i de senere årene
uttalt interesse for å få i stand virksomhet i bygningene, men kombinasjonen
av tilgang på økonomiske midler til restaurering og drift - og den nødvendige
beslutningsdyktighet - har uteblitt. Det vesentligste hinderet er nok at
anlegget er bygd som sommeranlegg, og har således bare sommervann, og
ikke vann og kloakkering for øvrig. Og så begynner de bygningsmessige
skadene å bli merkbare.
Det er fortsatt mulig å bevare Ingierstrand Bad. I tilfelle må det om ikke
altfor lenge komme fram vilje til varig bevaring, gode ideer til bruk, og
midler til reparasjon. I Oppegård kommunes nylig vedtatte kommuneplan er
Ingierstrand Bad beskrevet som friområde/e ervervsområde. Forslag til
fredning er f.t. til behandling i Akershus Fylkeskommune. På samme måte
som Hvalstrand Bad ble fredet i 1993, for øvrig i konkurranse med
Ingierstrand Bad, får vi håpe turen nå er kommet til Ingierstrand.
Litt oppløftende er det å registrere at Oppegård kommune v/ordfører Sylvi
Graham har tatt kontakt med Oslo kommune for å søke å få i stand en avtale
med eieren om at forvaltningen av området overføres fra Oslo til Oppegård.
Dette gjøres, ifølge Graham, i den tro at Oppegård bedre kan få utvikling i
saken i forhold til leie og kjøpe-interessenter ved å være raskere og mindre
byråkratiske enn Oslo i gitte situasjoner.
Måtte kommunen lykkes i å få til ny aktivitet i den ærverdige bygningen.
Nedtegnet av Egil Wenger, basert bl.a. på artikkel av Anne Marit Notaker for
Oslo kommune, Byantikvaren, av Willy Østberg, Posthistorie fra Oppegård
v/Birger Løvland, m.v.

Foto Østlandets Blad

Hans Knutsen

1879 – 1958
7. september 1994 ble denne bautaen foran Samfunnshuset avduket av hans
datter Marit Bjørklund.
”Reist av takknemlige speidere, musikere og medborgere for hva han ga
samtid og grunnla for fremtid”
Vi håper med dette å få frem for almenheten i dag og de kommende
generasjoner i hvilken takknemlighetsgjeld vi alle står i til dette usedvanlige
menneskes uegennyttige innsats. Han ble en pioner for viktige områder av
kulturlivet i våre distrikter den gang de var under etablering og hadde svak
økonomi. Hans liketille personlighet og åpne sinn gjorde ham avholdt på en
spesiell måte.
Han møtte alle – uansett stand, utdannelse eller evner – med samme interesse
og omhu. Vi møttes fra alle sosiale lag, brøt ned skiller og skapte varige
vennskap.
I takknemlighet og glede husker vi turer, leire og stevner i trygt og utviklende
miljø, høytid og fest med kjente melodier tonende utover gard og grend og
inn i hjemmene og hjertene på gammel og ung.
Måtte hans innsats også gi inspirasjon til komnmende slekter!
Teksten er hentet fra boken om H K redigert av Johan Andersen.
Boken kan lånes på biblioteket.
Nina Sundbye har laget relieffet montert på en stein hentet på speidernes
leirplass på Kloppamoen. Bearbeidet av Sildnes Natursten i Ås.

INGIERSTRAND BAD

Oslofolks gryende behov for rekreasjon utenfor egen by. Oppegård kommune
hadde forkjøpsrett til stedet, men ikke midler til å bruke den…...
Ingierstrand fikk ganske umiddelbart store besøkstall, 50-60.000 besøkende i
sesongen, og svarte dermed til Aftenpostens beskrivelse ved åpningen i 1934,
”….et badeetablissement av dimensjoner som hittil har vært ukjent i Norge” .
Nesoddenbåtene trafikerte fra 1934 til 1940 baderuter mellom Oslo og
Ingierstrand., og igjen etter krigen fram til 1970.
Under krigen ble anlegget lite brukt, bare tidvis av nazistenes hird, men
besøkstallet tok seg umiddelbart opp igjen etter krigen, opp til omkring
100.000 pr. år. Anlegget ble drevet som såkalt ”betalingsbad” (inngjerdet
med inngangspenger). I perioden 1934 ble det opprettet brevhus med navn
Ingierstrand Bad og tilhørende poststempel fram til 1973.

Foto Oslo kommune
Området ved Bunnefjorden, der Ingierstrand Bad ble etablert, ligger
vestvendt mot Bunnefjorden midt mellom Hvervenbukta og Bekkensten.
Kommer du veien nordfra, og er ukjent, kan du lett overse bygningene og
badeområdet, der det ligger vest for veien, over en knaus. Det er mest
parkeringsplassene som viser at det er noe utenom det vanlige her. For den
observante, kan du likevel se både bygningen fra baksiden, og stupetårnet, fra
veien.
Området var eid av det såkalt ”Hvitebjørnbruket” på 15 - 1600-tallet. Dette
bruket var forløperen til Ljansbruket på 1700-tallet og som på 1800-tallet
dannet grunnlag for firmaet M&H Ingier. Bygningene på Ingierstrand Bad
ble reist av M&H Ingier i 1933-34 som et nytt ”ben å stå på” etter at det var
dårlige tider for firmaets forretningsdrift i Gjersjøelva.
Arkitekter var Eyvind Moestue og Ole Lind Schistad.
Anlegget regnes å tilhøre hovedverkene i norsk funksjonalisme (”Funkis”).
Andre anlegg i samme stil er for eksempel Hvalstrand Bad i Asker,
Dronningen på Bygdøy, og den nå hyperaktuelle Ekebergrestauranten.
Ingierstrand Bad ble i 1961 hedret med arkitekturprisen Houens Diplom.
Oslo kommune kjøpte anlegget i 1936 for 1,8 mill. kroner med tanke på

”Radiumkilden” som fortsatt kan påvises, henspeiler på den tiden (før krigen)
da man trodde radium var helbredende, og det ble sagt at vannet i kilden –
den er tørr i dag – kunne bedre visse hudsykdommer. Det er vel kanskje ikke
så mange som ville ha trodd på det i dag, om det hadde vært vann i kilden…..
Opp gjennom årene har Ingierstrand vært base for mange bade- og
svømmerelaterte arrangement, for eksempel svømmekonkurransen Roald
Amundsenstafetten.
Det har også vært arrangert boksekamper på paviljongen. Møte- og
kongressvirksomhet har også vært en del av driftsgrunnlaget. Restaurantdelen
har imidlertid stått ubrukt de siste årene.
Forts. neste side.

