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Medlemsblad nr 1/2007
Avsender: Oppegård Historielag, Postboks 12, 1411 Kolbotn

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2007
På Østlikollen (ved innkjøringen til Østli skole), onsdag 7.
mars 2007, kl. 19.00
Biler kan følge rød/hvite bånd fra krysset Frydenbergveien/Marensvei.
Dagsorden:
1.
Konstituering
2.
Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne
protkollen.
3.
Godkjenning av årsberetningen
4.
Godkjenning av regnskap.
5.
Fastsettelse av kontingent for 2008.
6.
Budsjett for 2007
7.
Framsatte forslag.
8.
Valg av leder, styremedlemmer, revisor, og valgkomite.
Før årsmøtets formelle del, vil vi få en orientering om Follo Museums
formelle status, eiendeler, og dets aktiviteter.
I en kort pause underveis, har vi forfriskninger og ”noe å bite i”.
Årsberetningen finner du annet sted i dette medlemsbladet. Det samme
gjelder en enkel regnskapsoppstilling. Regnskapet vil bli nærmere dokumentert i møtet.
Velkommen!

Styret.

Hvitebjørn Gård
Tegning av Olav Skogseth
Hvitebjørn Gnr. 48/32. Hwidebiørnen, Hwidebiørn 1529, Huidebiørn 1535, Huidebiørnn 1580, Hvidebjørn 1602, Hvidebiørn 1723. En av de 17 middelaldergårdene.
Denne gården er, som Oppegård, skilt ut fra Fåle eller Oppegård 700-800 e.Kr. Gården er første gang nevnt i 1529, da testamenterte Ingjerd Trondsdatter gården til
Hovedøya kloster. Mange eierskifter fram til 1799, da major Ingier ble eier. 1948
kjøpt av familien Bråthen som hadde forpaktet H. siden 1914. 1980 solgt til Oppegård Kommune. Ridesenter med 25 hester. Hovedhuset fra 1700-tallet er påbygd
1950 og modernisert.
En forklaring på navnet er at det kan komme av et sjømerke nede ved Bunnefjorden
som kalles Bjørnehodet, det var en lys stein som så ut slik, men ble sprengt i stykker
på 1930-tallet. Den opprinnelige delen av våningshuset er fra 1700-tallet. En
akershusisk stue i laftet tømmer. Påbygd rundt 1950 og panelt. ”Finstuen” er godt
bevart i sin opprinnelige form, med originale vegger, gulv og tak. Den eldste innebygde del av låven i tømmer antas også å være fra 100-tallet.
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Oppegård Historielags styre:
Leder
Egil Wenger

AKTIVITETSLISTE VÅREN 2007
11
Onsdag 7.
mars 2007

Foredrag på Historielagets årsmøte, Østlikollen
Utflukt.

Stiftelsen Follo museum. Orientering om museets situasjon og drift, v/stiftelsens leder, evt daglig leder.
Kulturkveld på nedlagte Sandermosen stasjon,
Maridalen. Se egen omtale nedenfor.

Onsdag 18.
april 2007

Foredrag om
Gjersjøelvprosjektet

Søndag 6.
mai 2007

Rusletur, Oppegård syd.

Søndag 3.
juni 2007

Rusletur
Nøstvedt.

Prosjektets leder Harald Lundstedt orienterer om
historikken, status i prosjektet, og planer for videre utvikling av kulturminnene i elva. Kolben, 3.
et. Lille sal kl. 19.00.
Oppegård Vels gamle vanntårn – Øvreskogen –
Slåbråtbakken - Laugskollen. Møtested m/
parkering, Grendehuset kl. 12.00. Kaffe te serveres på Laugskollen. Ta med noe å bite i.
”Elgjartun”, gamle spor etter fangst for 6-8000 år
siden - og HV-aktiviteter i området etter siste
krig. Møtested m/parkering, p-plassen vest for E6
ved undergangen til Nøstvedtveien. En del å gå
oppover i starten.

Torsdag 22.
mars 2007

Tlf.: 66 80 27 89 / 97 74 90 02
E-mail: egil@wenger.no
Sekretær
Stein Guldbakke
Kasserer
Thea Sundt

Styremedlemmer
Egil Bakke, Bjørn Engebretsen, Kari Hattestad, Marita Huseby,
Karsten Høy, Odd-Ståle Indreeide

*****
Redaksjonskomité: Odd Ståle Indreeide, Egil Wenger, Bjørn
Engebretsen og Marita Huseby

UTFLUKT TIL SANDERMOSEN, MARIDALEN.
Torsdag 22. mars prøver vi oss på en annerledes aktivitet.
Mer kultur-tur enn historietur ?
På initiativ fra entusiaster er den gamle stasjonsbygningen på
nedlagte Sandermosen stasjon i Maridalen omgjort til et kulturverksted. Med teater – vi får ”Dr. Glas” av Hjalmar Søderberg, v/skuespilleren Knut Walle. Deretter blir det orienteringer (for eksempel jernbanehistorien) og diskusjoner, og
servering.
Vi samles på Oslo Sentralstasjon, og tar Hakadal-toget fra
Oslo S kl. 18.27. Det blir bestilt ekstraordinær togstopp på
Sandermosen.
Retur fra Sandermosen kl. 22.30. Kr. 200,- pr. pers. inkl.
enkel servering, I tillegg kommer togbillettprisen lokal Oslotakst. Overgang på billetter fra Oppegård/Kolbotn.
Forbehold for endringer/avlysning ved evt. for få påmeldte.

Påmelding innen
7. mars til:
Egil Wenger, Aresvei 4,
1413 Tårnåsen
Tlf. 66802789
Mob. 97749002
e-post: egil@wenger.no
Sverre Christiansen
Liavn. 30, 1410 Kolbotn
Tlf.: 66 80 10 71
Mob.: 95 16 13 71
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Etter hvert fikk jeg hjelp av et annet DIS-medlem, Truls Nylén. Han hadde tidligere registrert gravene på Svartskog. Til sammen ble det ca 4200 navn og nesten 2000 graver.
Sensommeren 2005 var vi ferdige og leverte materialet fra oss. Det gjorde at Oppegård
kommune ble landets første med en komplett oversikt. Siden har det strømmet inn med
registrerte kirkegårder fra hele landet. Pr dags dato er det registrert 1 033 346 graver på
landsbasis. Alle er digitalt søkbare og åpent, tilgjengelig for alle på http://
www.disnorge.no/gravminner/vis.php?mode=x Framgangsmåten for søk er relativt enkel
å forstå.
Det var givende å kunne bidra med litt innsats for et fellesskap som har historisk interesse. Litt demotiverende å ikke møte større velvilje hos vårt lokale kirkekontor. Ellers tror
jeg Ski kommune nå er ferdig registrert. Kan jeg jo til slutt bruke anledningen til å anmode bosatte i Ås, Vestby og Frogn om å gå i gang. Der tror jeg ikke en eneste grav er
samlet inn.
Lykke til!

Terje Strømsnes

ÅRSBERETNING FOR

2006
Årsmøtet ble avholdt 16.3.2006 i Kommunestyresalen, Oppegård Rådhus.
Møtet valgte Egil Wenger som leder. Han fikk med seg følgende styre:
Thea Wenche Sundt (senere konstituert som kasserer og nestleder), Stein Guldbakke
(sekretær), Odd Ståle Indreeide, Kari Hattestad, Bjørn Engebretsen, Marita Huseby,
Egil Bakke og Karsten Høy.
Revisor: Elisabeth Storløkken. Valgkomite: Eivind Barca, som har i oppdrag å supplere
komiteen med 2 personer i perioden. Senere har Barca meldt at han samarbeider med Henrik
Aaserud, Svartskog, Geir Bagge-Skarheim, Oppegård og Gunnar Bjørland, Kolbotn.

Styrets arbeid

DUGNAD - Kan du hjelpe, kvinne som mann?
FINE DAGER I SKOG OG MARK
En av Historielagets største utfordringer er for tiden knyttet til de gamle veifarene i
kommunen. De registrerte Oldtidsveiene skal ryddes, merkes, skiltes - og uønsket vegetasjon holdes i sjakk. Arbeidet utføres stort sett på dagtid, men det kan også være aktuelt
å arbeide ettermiddag/kveld. Vi starter opp så snart skogbunnen er tørket opp etter vinteren. Kontaktperson er Thea W. Sundt, tlf 905 71 366 (mobil)/
e-post twsundt@online.no
GJERSJØELV-PROSJEKTET
Historielaget er med i dette prosjektet. Her er restaurering av fire arbeiderleligheter i
Langbygningen (tømmerbygningen langs Gamle Mossevei syd for Hvervenbukta) en
stor utfordring. Nymotens vegg– og takplater og annet skal rives for å avdekke gamle
tømmervegger, tapeter og fine opprinnelige paneler. Det blir også nedvasking og noe
malerarbeid, og det er behov for å få ryddet kraftig opp i hagen til våren. Tirsdag ettermiddag har vært fast dugnadsdag, men ta kontakt likevel selv om denne dagen ikke passer. Kontaktperson er Harald Lundstedt, tlf 66 99 42 27 (privat)/e-post Harald.Lundstedt@skogoglandskap.no

Til tross for flere nye ”hender” i styret dette året, har det vært et godt og aktivt arbeidsår.
Det har vært avholdt 7 møter i perioden april- desember, med meget godt oppmøte. Det har
vært godt samarbeid innad i styret. De fleste møtene har vært holdt på Østlikollen, etter at
avtalen om møter i Bibliotekets lokaler måtte opphøre som følge av flyttingen til Kolben.
Oppegård Historielag er organisert under Follo Historielag. Thea Sundt er lagets representant
i Follo Historielags styre, med Siri Iversen som vara. Vi er med i stiftelsen Follo Museum,
hvor Siri Iversen er styrerepresentant, og Egil Wenger sitter i representantskapet.
Vi er medlem av Landslaget for Lokalhistorie.
Egil Wenger er med i en uformell Follo-gruppe for Fortidsminneforeningen. Vi er også, om
enn noe passivt, med i Bærekraftig Follo.
Lokalt er vi med i Forum for Miljø og Friluftsliv (medarrangør av Friluftslivets Dag og
Eventyrstien), og Gjersjøelvprosjektet (sagdrift, restaurering av Langbygningen og videreutvikling av Gjersjøelv-miljøet).
De fleste praktiske arbeidsoppgaver er håndtert i de enkelte arbeidsgruppene. Dette gjelder
særlig Veigruppa og Kalendergruppa. Av større saker hvor styret har vært direkte involvert,
kan nevnes:
Arbeidet med GPS-innmåling av Oldtidsveiene på de kommunale karter ble utført i
sesongene før 2005, men sluttføringen av arbeidet i 2005 skjedde ikke, idet det oppsto
turbulens omkring de økonomiske sidene av saken. Disse forholdene er enda ikke
fullstendig avklart, men de innmålte data ligger nå til grunn for kartvedleggene om
kulturminnevernet i forslaget til ny kommuneplan 2007 – 2019.
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I samarbeid med kommunen er ytterligere 10 bygninger i kommunen merket med
kulturminneskilt. Fra før har ca. 15 bygninger slike skilt. Planlegging for skilting
av gamle gårder, og eventuelt gårdstun, er så smått startet.
Hellerastens Historie, Lokalhistorisk skrift nr. 2, er utgitt i hefteform. Salget har
gått bra, utgivelsen har gitt oss et romslig overskudd. Vi har et restopplag på 50100 ekspl. (av i alt 500 trykte).
Styret har levert 5 høringsuttalelser i saker som berører kulturminner. Stikkord i
denne forbindelse: Kommuneplanen 2007-2019 - Fredningsforslag Ingierstrand
Bad – Konsekvensutredning for regulerings av Ingierstrand – Deling av grunneiendommen Kurud gård – Ny tilførselsvei Østli skole.
Styret har meldt interesse for å være deltaker i utviklingen av et ”friluftshus”
knyttet til Skogsland. Foreløpig er saken stilt i bero fra kommunen side.
Forsøk på å arrangere en enkel middag ved feiring av lagets 20 første år (november
2006), ble utsatt som følge av manglende oppslutning. Det har vært diskutert å avlyse
arrangementet.
Helt på slutten av arbeidsåret er funnet av en ”stokkebåt” ved det gamle overfartstedet
mellom Flåtestad og Kurud formelt aldersbestemt til høymiddelalder, dvs 11-1200-tallet.
Funnet har vært kjent i miljøet i et par år, men vi har vært forsiktige med offentliggjøring
før alder var fastsatt. Pådriver for denne saken har vært Bjørn Lunder. Han fortjener stor
takk for å ha brakt for ”dagen” et meget interessant funn. Pressemelding er sendt ut og
saken har vært godt framme i media i desember 2006. Styret registrerer denne spennende
utviklingen, og kommer til å legge press på kulturminnemyndighetene for å få til heving
av kulturminnet fra sjøbunnen.
Styremedlemmer har deltatt i flere møter, og i kurs-/seminarvirksomhet i andre historielag og i andre organisasjoner, både lokalt og regionalt.
Det er etablert et eget prosjekt med tema ”Lokalhistorie i skolen”. Sentrale aktører fra
Historielaget er Odd Ståle Indreeide og Siri Iversen.

Økonomi
Lagets økonomi er meget god. Årsmøtet 2005 satte opp et budsjett med 12500 kroner i
underskudd, bl.a. pga at det ikke ble utgitt kalender for 2006. Vi har hatt økte kostnader
for bl.a. møtelokaler, men salget av skriftet ”Hellerastens Historie”, og inneværende års
kalender, har gitt så vidt gode resultater allerede i 2006 at regnskapet er gjort opp ihht
forutsetningene.
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Gravminneregistrering i regi av DIS Norge.

Som ferskt medlem i historielaget har jeg blitt bedt om å skrive litt om DIS Norge og
deres initiativ for en landsdekkende gravminneregistrering. Forkortelsen DIS står for
Data I Slektsforskningen, og er Norges desidert største forum for slektsinteresserte.
Her finnes en stor mengde informasjon for de av oss som søker etter våre aner. Store
deler av materialet er åpent for alle, mens en begrenset del er forbeholdt medlemmer
med betalt kontingent. Hovedsiden nås via http://www.disnorge.no/
For slektsinteresserte
ligger det en begrensning
i tilgangen til relativt nye
kilder. Det skyldes sperregrenser for offentliggjøring av personsensitive data, slike som folketellinger, kirkebøker,
skifteprotokoller etc.
Dette gir tidvis problemer i forhold til å finne
informasjon om mennesker i nær fortid. (Typisk
har folketellingene en
”sperregrense” på 100 år,
mens de fleste kirkebøkene er sperret på 60).
For drøyt to år siden igangsatte DIS en stort anlagt innsamling av registrering av gravminner i landet. Meningen er å få registrert, om ikke alle norske graver, så i alle fall
de fleste. Medlemsmassen ble anmodet om å bidra kollektivt.
Før feltarbeidet startet fikk vi klargjort, fra Datatilsynet, at gravminner er å betrakte
som offentlig, tilgjengelig informasjon. Følgelig lå det intet til hinder for registrering
av disse.
Våren 2005 tok jeg kontakt med ansvarlig i DIS og påtok meg registreringen av Kolbotn gravlund. Før jeg startet, kontaktet jeg kirkekontoret med forespørsel om kartunderlag og/eller annen praktisk hjelp. For å si det rett ut så var responsen mildest talt
liten. Man forsto kort og godt ikke hensikten med prosjektet og ønsket ikke å bidra!
(annet enn med et så godt som ikke lesbart kart over området…). Dermed ble jeg selv
nødt til å etablere et grid-system, bestående av tall og bokstaver, for å identifisere
plasseringen av de enkelte gravene.
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Av hensyn til mulige andre automatiske funn i området, ber vi nysgjerrige ikke å søke i
området men avvente de profesjonelle søk som må foretas i ferdselstraseen og ved
ilandstigningsstedene på begge sider. Historielaget kommer til å holde et øye på
området, for å hindre eventuell uønsket aktivitet.

Laget har brukbare reserver. Styret vil vurdere behovet for å kunne tære på reservene ved
behov for investeringer i kulturminnevern. I hovedsak vil årlige budsjetter avspeile slike
tiltak og ønsker.
Historielaget har foretatt innkjøp av et økonomisystem spesielt tilpasset foreningsvirksomhet. Dette letter arbeidet med innkrevinger av bl.a. medlemskontingentene og systemet gir god hjelp ved for eksempel fakturering og masseutsendelser.

REGNSKAP OPPEGÅRD HISTORIELAG 2006

2006

2005

Budsj. 2007

Kontingent

36 300

38 925

40 000

Salg hefter og kalender

66 444

35 078

50 000

6 386

1 242

6 700

14 815

35 033

5 000

123 945

110 278

101 700

58 826
23 545
31 939

3 000
10 180
26 576

40 000
20 000
28 600

43 007
82 763

16 000
104 600

27 515

-2 900

RESULTATREGNSKAP

Andre inntekter
Tilskudd
Sum inntekter

Hefter og kalender
Møtekostnader/reise
Andre kostnader
Investeringer:
Sum kostnader
Avsetninger
Årets resultat

BALANSE

114 309
7 534
2 102

Eiendeler

Kortsiktige fordringer
Bankinnskudd
Egenkapital
Avsetninger
Kortsiktig gjeld

26 456
120 531

Sum

146 987

EK og gjeld

76 644
7 534
62 809
146 987

Flere medlemmer i Historielaget har vært brukt til omvisere og foredragsholdere i andre
organisasjoner. Det er meningen at prosjektet ”Lokalhistorie i skolen” skal avstedkomme
en del slik aktivitet også etter hvert.
Det har vært gjennomført i alt fire rusleturer (Sætrebekken – Drøbak – Sandvad/
Gjersjøbruåsen, og Bunnefjordkysten), en filmframvisning (Roald Amundsen) og to foredrag (Utvandringen til Amerika og Husmannsvesenet) i løpet av året.
Etter ett års fravær (2006) var Historielagets kalender igjen til salgs i førjulstiden 2006.
Temaet var ”Butikkene som forsvant”. Kalenderen falt i god jord., og salget gikk meget
bra.Opplaget ble tilnærmet solgt ut, til tross for at det ble trykket opp ca. 1000 eksemplarer. Det resulterte i et solid overskudd.
Veigruppa har arbeidet kontinuerlig i løpet av året, med vedlikehold, bl.a. av tidligere
skiltede strekninger av Oldtidsveiene, befaringer av oldtidsveitraseene og andre kulturminnelokaliteter, og i forbindelse med høringer. Vi har opplevd det vi mener er uheldige
tiltak i forbindelse med hogst både i Dal skog og i Flåtestadskogen.

Medlemmene
Styret anser at arbeidet overfor medlemmene har vært bra. Medlemstilslutningen i 2006
har vært tilfredsstillende ca. 270 betalende medlemmer (familiemedlemskap) var registrert ved utgangen av året. Dette er en god økning siden 2005. Stort sett har 20-30 mennesker vært til stede ved de arrangementer laget har hatt. Medlemsbladet – med et fyldig
innhold - ble utgitt i august. Styret vil etterstrebe bedre kvalitet både på tekst og bilder i
senere utgaver.
Styret takker de medlemmene som har vært arbeidsaktive - og de som har deltatt på våre
arrangementer - i løpet av året, for engasjementet. Det er svært viktig – og viktigere blir
det – at vi har en ”ressursbank” som vi kan tære på i perioder med stor aktivitet. Vi blir
nok utfordret på det, særlig i forbindelse med arbeidet med skjøtsel og skilting av Oldtidsveiene, og i forbindelse med restaurerings- og innredningsarbeidene i Langbygningen.
Det er nærliggende å tro på at vi kan komme i en utviklingsposisjon i området ved flåteoverfarten på Gjersjøen.
Styret takker for et godt gjennomført arbeidsår.
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Stokkbåt fra høymiddelalderen funnet i Gjersjøen
I 2005 fant Oppegård Historielag, i et samarbeid med dykkere fra interessegruppen ”Nordic
Explorers, en stokkbåt i Gjersjøen, nær den gamle sundtraseen mellom Flåtestad og Kurud.
Høsten 2006 ble det tatt prøver av båten ved hjelp av de samme dykkerne, og i et samarbeide
med Sjøfartsmuset og Akershus fylkeskommune. Disse prøvene ble sendt til Beta Analytic i
Miami USA, og aldersbestemt ved hjelp av C-14 datering. Resultatet viser at båten med 95%
sannsynlighet er fra perioden mellom1160 – til 1290. Stokkbåten er 4,5 m lang og 40-45 cm
bred, og er funnet i det gamle sundstedet mellom Flåtestad og Kurud.
Dette beviser at sundtrafikken har vært drevet her siden lenge før Svartedauden og at sundstedene og veifarene til og fra Flåtestad på østsiden av Gjersjøen, og på Kurud på vestsiden,
må tas vare på og undersøkes grundig av fagfolk. Det er høyst sannsynlig at det er flere spor
å finne fra fortiden i området. Tidsbestemmelsen harmonerer ellers med øvrige funn av andre
fornminner, for eksempel heste-sko og søm m.m., som tidligere er gjort i veifarene på begge
sider av Gjersjøen.
Stokkbåten er ihht tidsbestemmelsen fra Norges storhetstid, da vi hadde konger som Kong
Sverre, Inge Bårdsson, Håkon Håkonson og Magnus Håkonson Lagabøter.
Det er også denne perioden som er best beskrevet i norgeshistorien om forholdene i området
rundt Viken i eldre tider. Vi vet at det på den tiden var stor trafikk i området rundt Gjersjøen
og Bunnefjorden. Rud-gårdene i området vårt var etablert og under stadig utvidelse og rydding. Gjerdarud kirke og prestegård ble bygd på Rudin.(Svartskog).
Dette var også den tiden da flere av de store grense-og gårdsmurene i området ble til. I 1262
mobiliserte Håkon Håkonson den største leidangen i Norgeshistorien for å forsvare Hebridene mot skottene. Han fikk bl.a. høvdingen Asbjørn Kop på Fåle til å bygge skip. De hadde
lang tradisjon på dette (urgården Fåle strakk seg på den tiden fra Pollen ved Nesset og omfattet hele Svartskogplatået til Gjersjøelvens utløp i nord.) Ved Pollenvannet under Fåletunet
var en av datidens ”marinebaser” som var kalt ”Østre skipsrede”. På denne tiden ble det
også drevet saltutvinning av sjøvann på Sjødalstrand. Gjerdarudin hadde utviklet seg til å bli
et rikt samfunn med stort behov for arbeidskraft og kommunikasjoner både mot sjø og land.
Denne utviklingen fortsatt helt opp til Svartedauen i 1349.
Aktiviteten i området dro også til seg mange håndverkere og handelsmenn som skulle fraktes
og losjeres. Kong Magnus Lagabøter forstod at samfunnet måtte organiseres bedre og lagde
sin landslov. Den fortalte bl.a at alle sund i elver og innsjøer som det ikke kunne legges bro
over, skulle ha organiserte sundsteder for å sikre transport av folk og utstyr fra den ene til
den annen side.
Kirkeveien fra øst til Gjerdarud, der den eneste kirken mellom gamle Oslo og Nordby kirke
lå, kom ned mot flåtestedet ved Gjersjøen gjennom vestre Greverud skog, fra Sandås via
Østli og Korsveien, der den korresponderte med Oldtidsveien mellom Oslo og Båhuslen
m.v.
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På Kurud - siden gikk veien opp Rytterkleiva til prestegården Grimahaugr (i dag
Grønnmo) og kirken. Der korresponderte den med oldtidsveien fra Fåle og Sjødal
mot Hvitebjørn og Ljan. Deretter gikk der videre ned til fjorden ved Bekkensten. For
å sikre ferdselen over sundstedet i Gjersjøen, ble V. Greifarrud (Greverud) og Kudarrud (Kurud) anlagt og gitt ansvar for fergeoverfarten, med plassene Holen og
Skyssen (Skeisen) som operatører. Det ble satt opp viktige vakt og ropestuer både på
Flåtestad og Skeisåsen.
Ved et slikt fergeleie måtte mann etter loven ha en flåte som minimum kunne bære 6
hester med ryttere, og man hadde ellers mindre båter for mindre følger, helt ned til
en passasjer. Stokkbåten som nå er funnet, kan godt ha inngått i denne bestykning.
Det var ellers viktig å kontrollere hvem man slapp over sundet, og dersom en reisende begikk en kriminell handling på den andre siden kunne fergemannen straffes med
bøter m.m
Dette er den første stokkbåten som er funnet i Follo. Den synes å være i god stand
og svært pent utført. Ved siden av båten ligger det andre interessante funn som også
har sammenheng med sundstedets historie. Det er ellers funnet spor av andre farkoster i traseen. Det er derfor viktig at arbeidet blir videreført, bl.a. gjennomsøkt med
penetrerende sonar og ROV. På bunnen er det opptil en armlengdes tykkelse på
mudderet og dette kan skjule mye interessant.
Nå er det viktig å få hevet stokkbåten, å få den forvart på forsvarlig vis, før diskusjoner om utstilling osv kommer på bordet. Historielaget har mange muligheter i tankene. Forhåpentligvis får vi glede av båten i lokalmiljøet. Bl.a. Kunne vi tenkt oss at
den ble plassert i en monter i Oppegårds nye kulturhus eller ved Follo museum, dersom ikke sjøfartsmuseet krever å få båten sentralt plassert.
Prosjektleder Bjørn G. Lunder fra Oppegård Historielag, sier seg meget fornøyd
med samarbeidet med de frivillige, men like fullt profesjonelle dykkere, og med
fylkeskommunen og Sjøfartsmuseet. Vi håper nå å få aksept og økonomisk støtte for
å fortsette søkarbeidet etter viktige kulturminner både i Gjersjøen og i de gamle
ferdselsområder på begge sider av det gamle sundstedet.
En spesiell takk rettes til dykkerne Stian Overgård og Svein Lien som var med og
fant båten etter Historielagets anvisning, og Tore Lien for administrasjon og oppfølging av dykkeprosjektet. Disse har brukt av sin fritid og utstyr uten vederlag og assistert Historielaget basert på idealistisk grunnlag og historieinteresse.
Ellers sender vi en stor takk til Akershus fylkes kulturminneforvaltning
v/arkeolog Anne Traaholt, som har sørget for midler til C-14 dateringen i USA og til
treslagsanalysen, samt takk til Marinarkeolog Trine-Lise Dahl fra Sjøfartsmuseet
som umiddelbart etter funnet stilte med 2 kollegaer og fikk funnet verifisert og som
ellers bidro til at vi fikk tatt prøver av stokkbåten for analyse av alder og treslag.

