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INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008 
 

På Østlikollen (Marens vei ved innkjøringen til Østli skole) 
onsdag 7. mars 2007, kl. 19.00 

 
Dagsorden: 

1. Konstituering 
2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne  
          protokollen. 
3        Godkjenning av årsberetningen 
4.      Godkjenning av regnskap. 
5.      Fastsettelse av kontingent for 2009. 
6.      Budsjett for 2008 
7.      Framsatte forslag. 
8.      Valg av leder, styremedlemmer, revisor, og valgkomite. 

 
Etter behandlingen av årsmøtesakene serveres forfriskninger og ”noe å bite i”. 
 
Deretter foredrag om lokalforsvaret i Oppegård etter 2.verdenskrig  
v/Eivind Barca. 
 
Årsberetningen finner du annet sted i dette medlemsbladet. Det samme gjelder 
en enkel regnskapsoppstilling. Regnskapet vil bli nærmere dokumentert i mø-
tet. 
 
Velkommen!         Styret. 

Avsender: Oppegård Historielag, Postboks 12, 1411 Kolbotn 

 

   

       Medlemsblad nr 1/2008 

Sjødal gård 
Tegning av Olav Skogseth 
Sjødal Gnr 37.1, Sodall (1578), Siodahl (1723). Selve gården ligger helt syd på Svartskogpla-
tået og grenser mot Ås. Den har ca 140 mål innmark og ca 750 mål skog. Mesteparten av 
skogen er i skråningen ned mot Bunnefjorden, som gården grenser til i vest. Regnes som en 
av de 17 middelaldergårdene i O. Hovedbygn fra 1775-1800 (1716?) 
Fra gården og ned til sjøen er det en dal med gammelt veifar som antagelig har gitt gården 
navn. Oldtidsveien Fåle – Ljan går gjennom tunet. En regner med at gården er ryddet i yngre 
jernalder dvs 5-600 eKr, men funn tyder på også eldre bosetning i området. Driftsbygning fra 
1775-1800. 
Det er funnet rester av en bygdeborg og steinmurer som kan ha vært forsvarsverk. I 1664 
regnes S som en halvgård og skulle da betale ett lispund salt (ca 7,9 kg) og ett lispund malt 
korn i skyld (skatt) sd. Dette tyder på at Sjødal drev med saltutvinning på den tid. I 1723 ser vi 
at skylden er kommet opp i 16 lispund tunge (korn).  Gårdsnavnet Sodall kan komme av ordet 
sioda som betyr koke, altså saltkoking. Låvebruas ytterste stein har en runeinnskrift. 
S var den siste gården i O som leverte melk, men sluttet helt med dyr på slutten av 1960-
tallet. 
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Oppegård Historielags styre: 
 

Fra venstre:Egil Wenger,  Odd-Ståle Indreeide, Egil Bakke, 
Thea Wenche Sundt, Marita Huseby, Stein Guldbakke, Kars-
ten Høy og Bjørn Engebretsen. Ikke til stede: Kari Hattestad. 

          Leder Egil Wenger, tlf.: 66 80 27 89 / 97 74 90 02  

E-mail: egil@wenger.no 

Kasserer og nestleder Thea Wenche Sundt 

                Sekretær  Stein Guldbakke 

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

 

 

19  AKTIVITETSLISTE  VÅREN 2008 

Tidspunkt Arrangementsted Aktivitet 

Onsdag 
27.februar 
Kl 19.00 

Oppegård grendehus 
Sætreskogveien 13 

Oppegård Vel – 100 år 
Foredrag v/leder Geir Bagge 
Skarheim 

Onsdag 
5.mars 
Kl 19.00 

Østlikollen 
Marens vei ved innkjø-
ringen 
til Østli skole 

Årsmøte med etterfølgende fore-
drag om 
lokalforsvaret i Oppegård etter 
2.verdenskrig v/Eivind Barca 

Onsdag 
21.mai 
Kl 19.00 

Uranienborg, Svart-
skog. 
Roald Amundsens 
hjem. 

Foredrag om Roald Amundsen 
og huset 
Uranienborg v/Ibi Engsby 

Søndag 
8.juni 
Kl 12.00 

Merket sted på veien til 
Nøstvedt 
Gård. Innkjøring veien 
til 
Nøstvedt gård ved Tu-
senfryd 

Rusletur i Nøstvedtmarka. 
Orientering og guiding i områ-
det med lokalforsvarsanlegg som 
ble etablert 
etter 2.verdenskrig. 

Se ellers nærmere omtale av aktivitetene i annonser i ØB og 
lokalavisen Oppegård. 



 

18                   OPPEGÅRD  HISTORIELAG 

Regnskaps-sammendrag (spesifisert regnskap leveres ut på møtet) 

        

  
Resultat 
2007 

Budsjett 
2007 

Resultat 
2006 

Inntekter       

Kontingent 41 100 40 000 36 300 

Inntekt hefter og kalender 70 280 50 000 66 444 

Andre inntekter 3 233 6 700 6 386 

Tilskudd 36 276 5 000 14 815 

Sum inntekter 150 889 101 700 123 945 

        

Kostnader       

Hefter og kalender 49 713 40 000 58 826 

Møtekostnader/reise 12 053 20 000 23 545 

Andre kostnader 30 798 28 600 31 939 

Investeringer: 36 487 26 000   

Sum kostnader 129 050 114 600 114 309 

Avsatt skilting og digitali-
sering     7 534 

Årets resultat 21 839 -12 900 2 102 

    

        

BALANSE 2007 Eiendeler 
EK og 
gjeld   

Fordringer 31 136     

Bankinnskudd 128 563     

Egenkapital   98 483   

Avsetninger   7 534   

Kortsiktig gjeld   53 682   

Sum 159 699 159 699   
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ÅRSMØTETID    
      
   
Årets første nummer av medlemsbladet er 
som vanlig viet årsmøtet, med utsending av 
innkallingen (se siste side), årsmeldingen  
og en enkel oppstilling av regnskapet. Det  
er den informasjonen som vedtektene krever 
skal sendes ut 2 uker før møtet. 
Men, hele 5 uker før årsmøtet skal det  
varsles, og informeres om at forslag  leveres  
styret innen 2 uker.  Det skjedde ved  
annonsering i Lokalavisen og i ØB. 
 
Det har ikke vært noe hvileår for styret. De som har vært engasjert med å følge opp 
GPS-registreringene av Oldtidsveiene, har hatt det særlig travelt.  Takk for innsatsen 
– foreløpig – til Eivind Barca, Thea Sundt og Marita Huseby. 
Vi andre har også hatt vårt, kalenderen ble bra (takket være Egil Bakke og Unni 
Fjeld), og vi har sørget for at alle andre vanlige engasjementer er gått ”i boks”. 
Og så har vi prøvd å tenke noen tanker om framtida…..   Det begynte med at vi lag-
de et oppsett over hvilke mål og strategier vi burde forholde oss til, hvilke ressurser/
kunnskaper som bør finnes i styret, med tanke på å kunne ivareta pålagte og løpende 
oppgaver. I tillegg til oss i styret er det kanskje valgkomiteen som kan nyttiggjøre 
seg slike tanker. 
Dette utviklet seg videre til forsøk på å sette opp en handlingsplan. Når vi har tillatt 
oss å se framover mot en aktivitet som kanskje krever mer ressurser (les: penger), så 
er det som følge av økt medlemsmasse, og to suksessrike kalenderutgivelser, som 
har gitt oss et økonomisk fundament som Historielaget ikke har hatt før. Kanskje 
kan vi tillate oss å gå inn i egne prosjekter som koster penger, og/eller i samarbeids-
prosjekter hvor det er aktuelt også å være med på å dekke kostnader. 
Så har vi et par jubileer framover, vårt eget 25-årsjubileum i 2011, og kommunens 
100-årsjubileum i 2015. Det kunne være fint å ha en brukbar økonomi til aktiviteter 
da. 
Imens er det fortsatt masse å ta tak i, både som den tradisjonelle ”vaktbikkja”, og 
med utvikling av våre kjente kulturminner. 
 
Jeg vil igjen rette en oppfordring til medlemmene om å se etter i sine ”gjemmer” om 
det finnes gamle bilder, eller annen kunnskap, fra svunne tider, enten til bruk og 
publisering etterhvert, eller for sikker lagring for ettertidens eventuelle bruk. 
 
Egil Wenger 
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ÅRSBERETNING FOR 2007 
      
 
Årsmøtet ble avholdt den 7.3.2007 på Østlikollen, Frydenberg, med 21 medlem-
mer til stede. 
 
Møtet gjenvalgte Egil Wenger som leder. Han fikk med seg følgende mannskap 
i styret – 
som senere har konstituert seg slik: 
Thea Wenche Sundt (kasserer og nestleder), Stein Guldbakke (sekretær), Odd-
Ståle Indreeide, Kari Hattestad, Bjørn Engebretsen, Marita Huseby, Egil Bakke 
og Karsten Høy. 
Som revisor ble Elisabeth Storløkken gjenvalgt. 
Valgkomité: Eivind Barca, Gunnar Bjørland og Jon Sjødal. 
 

Styrets arbeid 
 
Samarbeidet i styret har vært utmerket i perioden, selv om arbeidsbelastningen 
blir noe større på personer plassert i mer sentrale posisjoner i lagsarbeidet enn 
andre. 
Det har vært avholdt 7 styremøter i perioden mars- desember, stort sett med 
fulltallig oppmøte.  Østlikollen har også dette året vært det sentrale møtestedet, 
selv om ”sommerstyremøtet” og ”julestyremøtet” (med inviterte gjester) har 
vært avholdt i andre lokaler. Det er foreløpig ikke kommet noe ut av planene om 
å benytte Skogsland til møtevirksomhet. 
 
Innad er en del av styrearbeidet organisert i egne arbeidsgrupper, ledet av repre-
sentanter fra styret. Denne modellen er ment å bli utviklet videre til mer og mer 
selvstendig initiativ og arbeid innenfor gruppene. Vi har hatt egen gruppe for 
økonomispørsmål (Thea Sundt), aktivitetsopplegg (Bjørn Engebretsen), infotil-
tak (Odd Ståle Indreeide), utarbeidelse av kalenderen (Egil Bakke), og en egen 
”veigruppe” (Thea Sundt) med bakgrunn i vår kommunes tradisjonelle rolle som 
gjennomfartsområde. I perioden har leder vært lagets kontakt overfor kommu-
nen og andre uformelle fora i kulturminnemiljøene rundt oss. 
De fleste praktiske arbeidsoppgaver er håndtert i de enkelte arbeidsgruppene. 
I en del større saker har styret vært direkte involvert, med informasjonsutveks-
ling og/eller direkte støtte til arbeidsgruppene. 
 
       Arbeidet med GPS-innmåling av Oldtidsveiene er nå fulgt opp med at re-

gistreringen er utgitt på temakart knyttet opp til vedtatt kommuneplan for 
perioden 2007 – 2019. Sammen med Eivind Barca har Veigruppa nedlagt et 
stort arbeid med rydding og merking av den skisserte Oldtidsveien mellom 
Sjødal og Bålerud. 

 

17  Rolf Yttereng og husmannsplassene på Langhus. 
 
Vi ønsker å gjøre oppmerksom på Rolf Ytterengs hjemmesider som 
dere finner på: http://www.yttereng.no. 
Hensikten med sidene er først og fremst å dele kunnskap om hus-
mannsplassene og de mindre gårdsbrukene på Langhus. Mye histo-
riske opplysninger er presentert her , også om husmannsvesenet på  
Langhus. Rolf Yttereng holdt foredrag på et godt besøkt møte  i  
Oppegård historielag høsten 2006. Vi antar dette kan interessere 
mange i vår kommune også. 
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Kan du noe om innredning av utstillinger? 
  
Som mange av dere sikkert har hørt, arbeider en gruppe, med bl.a. folk 
fra Historielaget, med å restaurere Langbygningen i Gjersjøelva (det store 
brune huset som ligger langs Gamle Mossevei nord for Ingierstrand bru). 
Gjersjøelvprosjektet har fått disponere nordre halvpart for å innrede de fire 
leilighetene som et slags Gjersjøelvmuseum. 
Noen av dere husker kanskje at vi hadde et foredrag på Kolben i fjor høst, 
der Harald Lundstedt orienterte om Gjersjøelvprosjektet, og om arbeidet i 
Langbygningen. 
Vi er nå kommet så langt at det er på tide å starte planlegging av utstilling-
ene.   
Vi har en del utstillingsmateriale, bilder og gjenstander, og trenger nå å 
legge en plan for hva som egner seg for å plassere hvor - og hvordan? 
Vi har ikke kjente ressurser på dette fagområdet. Follo Museum synes å 
være passelig overarbeidet, selv om vi nok får noe hjelp derfra. Kanskje 
finnes det noen blant dere medlemmer som har greie på sånt, og som 
kunne tenke seg å være med på å gi oss noen råd?   Og hvis du vet noe 
om arbeiderboliger sent på 1800-tallet og fram til midten av 1900-tallet, så 
er det kjempefint. 
Dessuten blir sikkert behov for hjelp til annet arbeid etter hvert også, inn-
redningssnekkerier for eksempel. Og så skal vi rydde litt i uteområdene.   
Vi har fått en del gjenstander/utstyr som har tilknytning til aktivitetene i 
Gjersjøelva (Ljansbruket/Ingiergodset), men vi tar gjerne imot flere inter-
essante gjenstander. 
  
Kontakt: Egil Wenger, tlf. 977 49 002/66802789  
e-post: egil@wenger.no.  eller 
Marita Huseby, tlf. 97526061/66807457  
e-post: m-huseb@online.no. 
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       I perioden har styret v/Veigruppa initiert framskaffelse av historisk kart- og 

fotomateriale (betalt med midler avsatt i budsjett), som vil danne grunnlaget for 
vurderinger av historiske steder og veier i årene framover. 
I tillegg har enkeltpersoner i Veigruppa fått tillatelse til innsyn i Askeladden, 
som er en sentral registreringsbase for godkjente kulturminner. Vår kontakt er 
fylkeskommunen. 
 

      Det er utført en del vedlikehold på Oldtidsveien forbi Tårnåsen (pga tagging på 
tavler og skilt). 

 
       Med økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen DnB NOR (dekning av faktiske 

utgifter inntil 35.000 kroner) er det satt i gang arbeid med skilting av Old-
tidsveien mellom Gjersjøelvdalen og Bålerud. Dette arbeidet ble ikke ferdigstilt 
som planlagt høsten 2007 pga behov for ytterligere kommunikasjon med noen 
av grunneierne. 

 
       Historielagets kalender for 2008, med ”Kommunevåpnets 17 middelaldergår-

der” som tema, ble utgitt i god tid for gjennomføring av et godt salg før jul. Re-
sultatet er et salg på  ca.  1000  kalendere  (fram til medio januar 2008). Det 
økonomiske resultatet er på 
30-40.000  kroner. 
 

       Det er utgitt 2 nummer av medlemsbladet, som er minimumsmålet pr. år. I til-
legg har Info-gruppa deltatt i de årlige arrangementene ”Friluftslivets Dag” i 
april og ”Eventyrstien” i august. I tillegg har Historielaget vært til stede på 
Eventyrfestivalens markedsdag. 

 
       Standard  målsetting om pr. sesong å arrangere minst 2 rusleturer/utflukter til 

historiske minnesmerker lokalt eller regionalt, og 2 foredrag om historiske 
tema, (dvs. 4 av hvert pr. år) er oppfylt. 
Temaene for foredragene var : 
1)Om Stiftelsen Follo Museum,  Gjersjøelvprosjektet,  Oppegårds historie, og   
Lokalhistorisk kulturkveld på Idrettshuset, Østre Greverud. 

        2) Rusleturene på våren gikk til Oppegård syd/Vanntårnet/Laugskollen, og til   
     Tømmeråsen på Nøstvet med sine spor etter steinalderens fangstfeller.  
3) Høstens turer gikk på Kantortåsen /Myrvolltoppen, og på Kirkeveien og Dal 
    gård. 
 

       Kommunen initierte våren 2007 ytterligere skilting av historiske bygninger. 
Etter påtrykk fra Historielaget ble man denne gangen enige om å skilte en del av 
de fortsatt eksisterende middelalder-gårdstunene (som er markert i kommunevå-
penet). Arbeidet stoppet opp i løpet av sommeren pga sykdom blant kommu-
nens representanter, og er foreløpig ikke gjenopptatt. 
 



 

6         Kommunen har ikke tatt noe initiativ overfor Historielaget med tanke på 
planlegging av kommunens 100-årsjubileum i 2015. Det er purret på sa-
ken. 

 
       Det er i løpet av året utarbeidet en del strategi- og styringsdokumenter. 

Styret har som intensjon å bygge videre på disse, som sammen med bud-
sjett og årlig handlingsplan bør kunne danne basis for styrets arbeid i ar-
beidsåret. 

 
       Fra prosjektleder Bjørn Lunder er styret orientert om det videre arbeidet 

med stokkebåtfunnet, som viser seg å være fra 11-1200-tallet. Imidlertid 
har Sjøfartsmuseet som faginstans vist tilbakeholdenhet med å heve båten. 
Det arbeides med å få til praktisk og økonomisk støtte lokalt og regionalt 
for å skape bedre basis for videre forhandlinger med museet om heving av 
båten. 

 
       Historielaget er stadig mer engasjert i restaureringen av Langbygningen i 

Gjersjøelva med tanke på framtidig museum. Vi må regne med en større 
rolle etter hvert. Våre medlemmer har anslagsvis utført 2-300 dugnadsti-
mer på dette prosjektet siste året. 

 
        Styret har deltatt i et samarbeid  med kommunen om ”Lokalhistorie i sko-

len”. Foreløpig er det ikke kommet konkrete resultater av dette arbeidet. 

I perioden har styret avgitt tre uttalelser i forbindelse med kommunale planer 
m.v.  Det dreier seg om høringsuttalelse for nytt jernbanespor gjennom Kol-
botn sentrum (beskytte hovedbygningen på Kullebunden gård), ny kommune-
plan for 2007 -2018, og argumentasjon mot utskillelse av to tomter fra grunn-
eiendommen Kurud. 
 
Samarbeidsorganer 
 
Oppegård Historielag er organisert under Follo Historielag. Thea Sundt er la-
gets 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. 
Siri Iversen er vår representant i Lokalhistorisk Fond. 
Egil Wenger er med i en uformell Follo-gruppe for Fortidsminneforeningen. 
Lokalt er vi med i Forum for Miljø og Friluftsliv (medarrangør av Friluftslivets 
Dag og Eventyrstien), og Gjersjøelvprosjektet (sagdrift, restaurering av Lang-
bygningen og videreutvikling av Gjersjøelv-miljøet). 
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Så la Bjørn turen ned i den til dels ville Eidsdalen (eller kanskje egentlig Eisdalen?), og 
ned til jernskjerpet i sørskråningen på dalen ca. halvveis nede. Her ble det brutt ut malm-
holdig stein på 17- og 1800- tallet, trolig fra flere dagbrudd i området i regi av Moss 
jernverk. Tyske fagfolk var leid inn til å lede arbeidet. Ikke usannsynlig kommer navnet 
på plassen nedenfor, ved Gjersjøen – Eisted – fra det tyske navnet på jern - ”Eis”. Mal-
men ble fraktet til Jerrnverket i Moss og smeltet om til jern der. Foruten Skjerpet i Eids-
dalen drev jernverket 
også skjerp og gruvedrift på Sjøldal og på Trollåsen. Moss jernverk hadde privilegium 
på all malmdrift i en vidt område rundt Moss by. Smeltingen av malmen og støpevirk-
somheten krevde store mengder trekull. Dette, sammen med transporten, var en kjær-
kommen attåtnæring for områdets bønder. 
Historielaget har ønsket at en planlagt tursti mellom Kolbotn og Myrvoll skulle legges 
gjennom dette området og opp et gammelt veifar til Myrvolltoppen. Funn av svært sjeld-
ne naturbiotoper i området, har gjort dette til en utfordring som det foreløpig ikke er fun-
net noen endelig løsning på. 
 
Bjørn ledet oss sørover i brukbart bratt terreng i Gjersjølia, forbi et par steder som trolig 
er steinalderboplasser, og så langs Gjersjølia/Myrvollskråningen, og der – hvor Bjørn 
ødela benet et par uker før – sto fortsatt håndsaga hans fast i en trestamme som lå tvers 
over stien.  Ikke lenge etter kunne vi endelig innta medbrakt mat og få en tiltrengt hvil 
på en brukbart romslig ”hylle” i skråningen med god utsikt ned til Eisted, Gjersjøen og 
over til Svartskog. 
 
Deretter ble vi ledet på gamle 
jaktstier nordøstover og fram til 
Haukeliveien, hvor de fleste valg-
te å gå på asfalt tilbake til Kol-
botn, mens andre gikk over 
”Myrvoll-fyllinga” og Ekornrud/
Fiskeråsen tilbake til utgangs-
punktet ved Mega. 
 
Siden turen ble lang og i bratte og 
ulendte partier, er det nok en tan-
ke at vi vurderer å si noe om 
vanskelighetsgrad og lengde på 
turene våre i annonseringene. 
Vel tilbake følte vi uansett at vi 
hadde fått litt innsikt i den gamle 
kulturen i de helt sentrale områ-
der av kommunen - og masse 
frisk luft i flotte naturomgivelser. 
 
Deltaker 
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RUSLETUR KANTORÅSEN – MYRVOLLTOPPEN 
 
Høsten 2007 inviterte vi til en rusletur i det som nærmest må kunne betegnes 
som nærmiljøet vårt.  Kantoråsen er jo egentlig like sør for Kolbotn sentrum.  
Sånn røft sett er det vel egentlig ikke langt til Myrvolltoppen heller - trodde vi.  
Men deg gang ei - det ble en lang tur, og mer enn gjennomsnittlig strevsom.  
Oppegård-terrenget er seg selv likt. Opp og ned - bratt og tungt. Vi kommer 
tilbake til det. 

Turen ble forsøkt gjennomført tidlig i 
september, men– kjentmannen, Bjørn 
Lunder, skadet seg under forutgående 
befaring, og måtte melde pass – i første 
omgang.     
Tidlig i oktober gjorde vi et nytt for-
søk, og denne  gang  ble det altså noe 
av. Vi møttes på parkeringsplassen ved 
Mega, og ble 
 ønsket velkommen av Historielagets 
leder, 
Egil Wenger, som ganske snart overlot 
ledelsen til Bjørn Lunder.  
Allerede da antydet Bjørn at dette kom 
til å bli en lang tur – 4 timer.   
Men Bjørn lovet oss opplevelser også – 
dyrkningsspor – steinrøyser 
(gravplasser?) - jernskjerp i Eidsdalen, 
boplasser i Gjersjølia, fangststier med fantastiske utsyn over Gjersjøen. Navnet 
Kantoråsen stammer fra Middelalderen. Kongen ga da området til Kantoren
(den øverste ansvarlige for kirkemusikken) i Mariakirken, for at han skulle få 
sitt utkomme her fra jordbruk og skogdrift. Dette var nok nytt for mange av 
oss. 
 
Allerede ved passering av Kantorbekken, fikk vi vite at vannivået i Kolbotn-
vann nok i utgangspunktet har vært lavere enn i dag, men også tidvis høyere. 
Det viser diket som bekken passerer ut gjennom rett vest for vannet og før bek-
ken faller ned mot Kantor. 
Vi gikk en sti i østskråningen på Kantoråsen, og fikk se en rekke dyrknings- og 
bosettingsspor. Ikke mange av oss kjente til det. 
 
På tunet på Fiskeråsen ble vi orientert om husmannsplassens eierforhold, og 
dens funksjon som generator for fisket i Gjersjøen, på vegne av eiergården, 
Ekornrud, som er en av de 17 middelaldergårdene som symboliseres i kommu-
nevåpenet. 

 

 

7  Økonomi 
 
Lagets økonomi er meget god. Antall betalende medlemmer pr. 31/12-07 er 271. 
Dette gir basis for stabilt god økonomi. Vi ønsker oss likevel fortsatt flere medlem-
mer. Lagets økonomi er imidlertid også avhengig av at kalenderen gir stabilt godt 
salg år om annet. 
 
Styret takker alle bidragsytere i og utenfor laget for et godt gjennomført arbeidsår. 
Styret 

Oppegårds historie. 
Kjære medlemmer. 
 
I dette nummeret av medlemsbladet vårt starter vi en serie om Oppegårds historie, 
basert på utkastet til et hefte som tidligere formann i Histoirielaget, Erik Bal-
langrud, skrev i 2004. 
Dere som var til stede på fordraget vårt om dette temaet på Østlikollen i høst, har 
hørt Erik snakke om denne historien. 
Heftet som Ballangrud planla, ble aldri utgitt. Det er litt synd, fordi vi i dag ikke 
har noen samlet framstilling av historien vår som er tilgjengelig for å kjøpe. 
”Oppegårds Historie” som Eivind Barca utga i 1965, til kommunens 50-års jubi-
leum, er for lengst utsolgt, og er vel i dag nesten historie i seg selv. 
Vi begynner med å gjengi Ballangruds forord i heftet, slik han skrev det, og de 4-
5 første sidene av heftet, det som dreier seg om den riktig gamle tiden – før den 
berømmelige Svartedauden. Hele heftet er på ca. 30 sider, så det blir noen num-
mer av medlemsbladet før vi er ferdig med de forskjellige historietemaene. Vi får 
se hva vi finner plass til etter hvert. 
Å få fram en samlet oppdatert ”Oppegård-historie”, har – som Ballangrud sier, 
lenge vært en oppgave å ta fatt i.   Vi bruker Eriks versjon brukbart uendret, selv 
om det hevdes at det finnes feil i stoffet.  Ny kunnskap kommer opp stadig, kan-
skje vi ved å gjengi histrien, kan skape en diskusjon om hva som virkelig er rett 
på noen punkter. Ta gjerne pennen fatt og rett historie, eller diskuter stoffet med 
oss. Adresser finner du sist i bladet. Kanskje oppdaterer vi og utgir heftet samlet 
etter hvert. Særlig hvis det skulle vise seg at kommunen ikke sørger for å lage 
noen egen historieframstilling til kommunens 100-årsjubileum i 2015. 
 
Kos dere med stoffet, gi gjerne tilbakemeldinger. 
 
For ordens skyld, Ballangruds arbeid med sitt ”Oppegård Leksikon” på hjemme-
siden, som han henviser til i sitt forord, er ikke oppdatert etter 2004. 
 
Egil Wenger, leder. 



 

8  OPPEGÅRDS HISTORIE 
 
 
FORORD 
 
Som formann i Oppegård Historielag har jeg savnet en trykksak som 
forteller Oppegårds historie fra begynnelsen og opp til i dag. Eivind 
Barca skrev Oppegårds historie i 1965. En gedigen bok som har vært 
min "bibel" i den tiden jeg har virket som formann. Desverre er denne 
utsolgt og de siste 40 årene, som har vært meget begivenhetsrike, er jo 
ikke med. For å avhjelpe savnet har jeg nå skrevet dette hefte. 
   Jeg har planer om å skrive de enkelte distrikters historie i en mer 
utførlig form. Derfor er mye i dette hefte en ren oppramsing, for å se 
sammenhengen og utviklingen for hele kommunen. 
   Jeg forventer at det til kommunens hundreårsjubileum i 2015 vil 
komme en mer utførlig og gedigen historiebok. 
   For selv å lære begynte jeg å samle lokalhistoriske data i en database 
som jeg kaller "Oppegårds historie i telegramstil". Først var den til 
salgs på diskett, men da Historielaget fikk sin egen hjemmeside, ble 
den lagt ut der tilgjengelig for alle. Denne databasen var lagt opp te-
matisk, men ble etter hvert nokså uoversiktelig. Jeg fortsetter imidler-
tid med den, for der har jeg registrert kildene for enkeltopplysningene. 
   For å få en mer "lesbar" utgave av databasen lager jeg nå også 
"Oppegård leksikon" i en vanlig alfabetisk versjon, men også i en kro-
nologisk. Begge to er på hjemmesiden vår.  
   Jeg håper dette hefte vil tilfredsstille de flestes behov for kunnskaper 
om vår lokalhistorie. 
 
Trollåsen, 22. september  2004.   
 
Erik Ballangrud 
 
 
 

 

13  Svartskog, og de tar i bruk oltidsveien som allerede ligger der, den vi i dag 
kaller Kirkeveien.  De tar seg over Gjersjøen med flåte, senere båt, fra 
Flåtestad til Kurud. Til Flåtestad kom det også andre veier. En fra Haug-
bro og Sætre og en fra Ekornrud over Myrvolltoppen.         
   Stad-navn er fra vikingtid. Flåtestad er det eneste stad-navn vi har i Op-
pegård, og mye tyder derfor på at flåtetrafikken over Gjersjøen er meget 
gammel. 
   Etter svartedauden i 1350 var det ingen som kunne holde oppe flåtetra-
fikken lenger. Siden den tid ble det derfor brukt båt helt opp til 1922, da 
siste fergemann, Magda Flåtestad, la inn årene. 

 

Kart som viser Oppegård kommune med navn som var aktuelle før ca 1500. 



 

12    Disse gårdene utviklet seg og ble etter hvert overbefolket. Hva var da 
mer naturlig enn at man søkte å lage nye gårder. Fra Fåle flyttet noen 
opp på Svartskogplatået hvor det var god jord. Nær  oldtidsveien, som 
allerede lå der, kom så den første Oppegård-gården. Altså gården 
”oppe” i forhold til Fåle nede ved fjorden. Det er funnet tufter ved da-
gens Vestre Oppegård som kan ha vært denne gården. Her går vestre 
oldtidsvei rett gjennom det som kan ha vært tunet. 
   Noe senere, lenger nord,  kom Hvitebjørn, også ved vestre oldtidsvei. 
Etter hvert som det ble flere folk ble de nye gårdene delt og stadig delt 
på nytt, og når vi kommer til middelalderen har vi en rekke gårder, sær-
lig på Svartskogplatået. Alle rud-gårdene kom på denne tiden.  
   Etter hvert som det ble flere folk måtte de ha en leder. En domineren-
de slekt sørget for at den eldste stadig var lederen, og når han gikk bort, 
fulgte eldste sønn etter. Siden Fåle var den opprinnelige gården, ble det 
vel en der som ble leder eller høvding og kanskje til slutt en småkonge. 
De med makt sørget for at de andre måtte betale tributter i form av tje-
nester eller varer. Tjenestene kunne være i form av båtmannskap, eller 
som kriger . Til gjengjeld fikk folket beskyttelse.  
   Innenfor Nesset har vi i dag Pollevannet. Den gang var dette en fjord-
arm, som ga en god, naturlig og godt beskyttet havn   Høvdingen på 
Fåle bygget seg gjerne en stor båt og seilte på tokt for å handle eller for 
å plyndre. Han kom hjem med gods og gull og sannsynligvis treller 
som ble satt til det manuelle arbeidet.  
   Det påstås at de steingjerdene, som vi finner på Svartskog, er laget av 
irske munker, som var ført hit som treller. Om steingjerdene er så gam-
le, strides de lærde. Men en ting er sikkert, området på Svartskog ble 
kalt Gerdarudin i middelalderen. Gerda kan jo spille hen på gjerde, 
men kan også bety andre ting.        
   At vi hadde et lagdelt samfunn på denne tiden, viser de mange grav-
røyser som er funnet. Det var bare høvdinger som ble hauglagt. 
   Tyngdepunktet for ”makten” flyttet seg fra Fåle og opp på platået. 
Det finnes dokumentasjon på at Bålerud (Bårdrud) var et jarlesete i 
1279. 
  På østsiden av Gjersjøen skjer noe lignende. Fløisbonn blir delt. Vi får 
gårdene Sætre, Kullebund, Vassbonn og Li. Sætre ble delt i øvre, og 
nedre, hvor nedre var den opprinnelige. Og ut i middelalderen kommer 
det også her rud-gårder. Her blir det mer spredt bebyggelse uten mulig-
het til å bygge egen kirke. De som bodde der måtte altså til kirken på 

 

9  FØR VI BLE EGEN KOMMUNE  I 1915. 
 
Den eldste tiden. 
 
Vi vet at det område, som vi i dag kaller Oppegård, for ca. 12 000 
år siden lå under havets overflate. Før den tid hadde vi istid her i 
Norden. Det var tyngden av isen som hadde presset landet ned, 
men etter hvert som isen smeltet og derved trakk seg tilbake, hevet 
landet seg.  
   Det første som stakk opp av havet var Grønliåsen. Det neste som 
dukket opp var Stangåsen og senere Furuåsen på Svartskogplatået.    
   De første menneskene vi vet om kom hit for 6-8000 år siden. 
Alle har vel hørt om Nøstvedkulturen. Riktignok ligger Nøstvedt 
utenfor Oppegård, men de boplassene som ble funnet ligger på 
sørenden av  Svartskogplatået, som på den tid var en øy. Havet sto 
den gang ca. 60 meter høyere enn i dag. Selve funnstedet kalles 
Sjøskogen. Senere er det funnet steinalderboplasser også på Ku-
rud, fra en litt senere tidsepoke. Det sier oss at mennesker streifet 
rundt på Svartskogøya og i det nærmeste omland, altså i det vi nå 
kaller Oppegård, hvor de jaktet og sanket, og i sjøen hentet de fisk 
og skalldyr. 
   Det var neppe noe skog å snakke om på den tiden. Vi tenker oss 
heller at landområdet var omtrent som det er på Hardangervidda i 
dag. Sannsynligvis gikk det reinsdyr og beitet på fastlandet. På 
Sjøskogen er det funnet et større antall steinklubber. Det kan tyde 
på at reinsdyrjakt skjedde ved at de drev dyrene inn i trange slukt 
eller fangstgjerder, hvor de kunne klubbe dyrene i hjel. Det store 
antall klubber tyder også på at de drev byttehandel. Det var for 
mange klubber til eget bruk 
   På Svartskogplatået er det gjort pollenprøver som viser at det har 
vært kontinuerlig menneskelig aktivitet i over 5000 år. Den første 
tiden med et primitivt jordbruk, svedjebruk. Det vil si at de brant 
ned en skogteig og sådde korn i asken. Dette holdt noen år, så 
måtte en svi av ny skog osv., og folk og dyr måtte flytte etter. Et-
ter hvert ble det tydelige stier i skogen, og folk bega seg ut på 
vandring. De måtte ha tak i flint til sine redskaper, og de hentet 
også kunnskaper utenfra.  



 

10  

 
 
 

 

Her har tegneren Karl Fredrik Keller angitt hvordan han tenker seg hvordan livet var 
ved Sjøskogen (Nøstvedt) for ca 7000 år siden. . 
 
Nøstvedtmarka. Da Svartskogplatået ble landfast i begge ender fikk vi en vei fra 
Hvervenbukta – Langstrøm – Hvitebjørn– Bjørnsrud – Torbjørnrud– Vestre Op-
pegård – Bålerud - Sjødal – Fåle på Nesset. Den siste kommer østfra over Korse-
gården – Østli – Sandås/Myrvoll – Småmyr – Flåtestad . Det var vel ingen flåte 
til å begynne med, så de måtte ta seg over Gjersjøen så godt de kunne. Skikkelig 
flåte kom nok ikke før det ble et organisert samfunn rundt Gjerdaruda kirke 
(Oppegård kirke på Svartskog). På vestsiden av Gjersjøen gikk veien over Kurud 
– Rytterkleiva – Grønmo, med en avstikker til kirken og videre ned til Bek-
kensten. Her kunne de bli rodd over til Nesoddlandet, krysse dette for så å ta seg 
over til Askerlandet. Denne siste oldtidsveien kalles ”Kirkeveien”.          
   Landmassene fortsatte å stige. Det neste vi kan fastslå er at det ca 800 f.Kr. bodde en 
masse mennesker i de områdene som vi i dag kaller Sandbuktskogen, og senere også ved 
Bekkensten. Her er det funnet en rekke terrasser hvor utgravinger har vist at de har vært 
benyttet til bebyggelse.  Dette kan tyde på at dette har vært fiskerlandsbyer, som igjen 
tyder på at det på den tid kanskje var ekstra mye fisk i Bunnefjorden. De drev nok også 
jordbruk, men det kan ikke ha vært stort nok til å dekke behovet for så mange 
mennesker, som det er her er snakk om. Rundt 200 e.Kr. var det brått slutt, uten 
at vi kan si noe om årsaken.  

11  

Bildet viser Ole Rojahn og Øyvind Myhrvold ved utgravingen av en boplass i Sandbukt-
skogen som senere blir datert til ca. 200 f.Kr. 
 
   En annen gåte har vi heller intet skikkelig svar på. Det er funnet steinmurrester 
som alle ligger på omtrent samme høyde over havet og som mer eller mindre gjer-
der inn nær sagt hele det nåværende Oppegård kommune og en stor del av Aker, 
helt opp til Mortensrud. Hva skulle stenges ute?  
 
Fast bosetning. 
Klimaendring gjorde at husdyr måtte holdes innendørs om vinteren. Dette gjorde 
det mulig for menneskene å ta vare på gjødslen. Dette igjen gjorde at samme jord-
stykke kunne brukes om og om igjen uten å bli utarmet. Den stadige flyttingen var 
ikke nødvendig lenger. 
   I og med at folk ble bofaste, kunne de også ofre mer arbeid på sine boliger og 
andre hus. Dermed fikk vi gårdsbruk, slik vi har hatt helt opp til vår egen tid, og 
stedvis har ennå.       
  De første gårdene kaller vi urgårder, og for vårt områdes vedkommende hadde vi 
to slike. Den ene var Fåle, som lå/ligger på dagens Nesset. Den andre var Fløis-
bonn (Fløgspann). Disse to gårdene delte nåværende Oppegård mellom seg med 
Gjersjøen og Gjersjøelven som et naturlig skille.  
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Her har tegneren Karl Fredrik Keller angitt hvordan han tenker seg hvordan livet var 
ved Sjøskogen (Nøstvedt) for ca 7000 år siden. . 
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– Rytterkleiva – Grønmo, med en avstikker til kirken og videre ned til Bek-
kensten. Her kunne de bli rodd over til Nesoddlandet, krysse dette for så å ta seg 
over til Askerlandet. Denne siste oldtidsveien kalles ”Kirkeveien”.          
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benyttet til bebyggelse.  Dette kan tyde på at dette har vært fiskerlandsbyer, som igjen 
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jordbruk, men det kan ikke ha vært stort nok til å dekke behovet for så mange 
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at vi kan si noe om årsaken.  
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Bildet viser Ole Rojahn og Øyvind Myhrvold ved utgravingen av en boplass i Sandbukt-
skogen som senere blir datert til ca. 200 f.Kr. 
 
   En annen gåte har vi heller intet skikkelig svar på. Det er funnet steinmurrester 
som alle ligger på omtrent samme høyde over havet og som mer eller mindre gjer-
der inn nær sagt hele det nåværende Oppegård kommune og en stor del av Aker, 
helt opp til Mortensrud. Hva skulle stenges ute?  
 
Fast bosetning. 
Klimaendring gjorde at husdyr måtte holdes innendørs om vinteren. Dette gjorde 
det mulig for menneskene å ta vare på gjødslen. Dette igjen gjorde at samme jord-
stykke kunne brukes om og om igjen uten å bli utarmet. Den stadige flyttingen var 
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   I og med at folk ble bofaste, kunne de også ofre mer arbeid på sine boliger og 
andre hus. Dermed fikk vi gårdsbruk, slik vi har hatt helt opp til vår egen tid, og 
stedvis har ennå.       
  De første gårdene kaller vi urgårder, og for vårt områdes vedkommende hadde vi 
to slike. Den ene var Fåle, som lå/ligger på dagens Nesset. Den andre var Fløis-
bonn (Fløgspann). Disse to gårdene delte nåværende Oppegård mellom seg med 
Gjersjøen og Gjersjøelven som et naturlig skille.  
 

 



 

12    Disse gårdene utviklet seg og ble etter hvert overbefolket. Hva var da 
mer naturlig enn at man søkte å lage nye gårder. Fra Fåle flyttet noen 
opp på Svartskogplatået hvor det var god jord. Nær  oldtidsveien, som 
allerede lå der, kom så den første Oppegård-gården. Altså gården 
”oppe” i forhold til Fåle nede ved fjorden. Det er funnet tufter ved da-
gens Vestre Oppegård som kan ha vært denne gården. Her går vestre 
oldtidsvei rett gjennom det som kan ha vært tunet. 
   Noe senere, lenger nord,  kom Hvitebjørn, også ved vestre oldtidsvei. 
Etter hvert som det ble flere folk ble de nye gårdene delt og stadig delt 
på nytt, og når vi kommer til middelalderen har vi en rekke gårder, sær-
lig på Svartskogplatået. Alle rud-gårdene kom på denne tiden.  
   Etter hvert som det ble flere folk måtte de ha en leder. En domineren-
de slekt sørget for at den eldste stadig var lederen, og når han gikk bort, 
fulgte eldste sønn etter. Siden Fåle var den opprinnelige gården, ble det 
vel en der som ble leder eller høvding og kanskje til slutt en småkonge. 
De med makt sørget for at de andre måtte betale tributter i form av tje-
nester eller varer. Tjenestene kunne være i form av båtmannskap, eller 
som kriger . Til gjengjeld fikk folket beskyttelse.  
   Innenfor Nesset har vi i dag Pollevannet. Den gang var dette en fjord-
arm, som ga en god, naturlig og godt beskyttet havn   Høvdingen på 
Fåle bygget seg gjerne en stor båt og seilte på tokt for å handle eller for 
å plyndre. Han kom hjem med gods og gull og sannsynligvis treller 
som ble satt til det manuelle arbeidet.  
   Det påstås at de steingjerdene, som vi finner på Svartskog, er laget av 
irske munker, som var ført hit som treller. Om steingjerdene er så gam-
le, strides de lærde. Men en ting er sikkert, området på Svartskog ble 
kalt Gerdarudin i middelalderen. Gerda kan jo spille hen på gjerde, 
men kan også bety andre ting.        
   At vi hadde et lagdelt samfunn på denne tiden, viser de mange grav-
røyser som er funnet. Det var bare høvdinger som ble hauglagt. 
   Tyngdepunktet for ”makten” flyttet seg fra Fåle og opp på platået. 
Det finnes dokumentasjon på at Bålerud (Bårdrud) var et jarlesete i 
1279. 
  På østsiden av Gjersjøen skjer noe lignende. Fløisbonn blir delt. Vi får 
gårdene Sætre, Kullebund, Vassbonn og Li. Sætre ble delt i øvre, og 
nedre, hvor nedre var den opprinnelige. Og ut i middelalderen kommer 
det også her rud-gårder. Her blir det mer spredt bebyggelse uten mulig-
het til å bygge egen kirke. De som bodde der måtte altså til kirken på 

 

9  FØR VI BLE EGEN KOMMUNE  I 1915. 
 
Den eldste tiden. 
 
Vi vet at det område, som vi i dag kaller Oppegård, for ca. 12 000 
år siden lå under havets overflate. Før den tid hadde vi istid her i 
Norden. Det var tyngden av isen som hadde presset landet ned, 
men etter hvert som isen smeltet og derved trakk seg tilbake, hevet 
landet seg.  
   Det første som stakk opp av havet var Grønliåsen. Det neste som 
dukket opp var Stangåsen og senere Furuåsen på Svartskogplatået.    
   De første menneskene vi vet om kom hit for 6-8000 år siden. 
Alle har vel hørt om Nøstvedkulturen. Riktignok ligger Nøstvedt 
utenfor Oppegård, men de boplassene som ble funnet ligger på 
sørenden av  Svartskogplatået, som på den tid var en øy. Havet sto 
den gang ca. 60 meter høyere enn i dag. Selve funnstedet kalles 
Sjøskogen. Senere er det funnet steinalderboplasser også på Ku-
rud, fra en litt senere tidsepoke. Det sier oss at mennesker streifet 
rundt på Svartskogøya og i det nærmeste omland, altså i det vi nå 
kaller Oppegård, hvor de jaktet og sanket, og i sjøen hentet de fisk 
og skalldyr. 
   Det var neppe noe skog å snakke om på den tiden. Vi tenker oss 
heller at landområdet var omtrent som det er på Hardangervidda i 
dag. Sannsynligvis gikk det reinsdyr og beitet på fastlandet. På 
Sjøskogen er det funnet et større antall steinklubber. Det kan tyde 
på at reinsdyrjakt skjedde ved at de drev dyrene inn i trange slukt 
eller fangstgjerder, hvor de kunne klubbe dyrene i hjel. Det store 
antall klubber tyder også på at de drev byttehandel. Det var for 
mange klubber til eget bruk 
   På Svartskogplatået er det gjort pollenprøver som viser at det har 
vært kontinuerlig menneskelig aktivitet i over 5000 år. Den første 
tiden med et primitivt jordbruk, svedjebruk. Det vil si at de brant 
ned en skogteig og sådde korn i asken. Dette holdt noen år, så 
måtte en svi av ny skog osv., og folk og dyr måtte flytte etter. Et-
ter hvert ble det tydelige stier i skogen, og folk bega seg ut på 
vandring. De måtte ha tak i flint til sine redskaper, og de hentet 
også kunnskaper utenfra.  



 

8  OPPEGÅRDS HISTORIE 
 
 
FORORD 
 
Som formann i Oppegård Historielag har jeg savnet en trykksak som 
forteller Oppegårds historie fra begynnelsen og opp til i dag. Eivind 
Barca skrev Oppegårds historie i 1965. En gedigen bok som har vært 
min "bibel" i den tiden jeg har virket som formann. Desverre er denne 
utsolgt og de siste 40 årene, som har vært meget begivenhetsrike, er jo 
ikke med. For å avhjelpe savnet har jeg nå skrevet dette hefte. 
   Jeg har planer om å skrive de enkelte distrikters historie i en mer 
utførlig form. Derfor er mye i dette hefte en ren oppramsing, for å se 
sammenhengen og utviklingen for hele kommunen. 
   Jeg forventer at det til kommunens hundreårsjubileum i 2015 vil 
komme en mer utførlig og gedigen historiebok. 
   For selv å lære begynte jeg å samle lokalhistoriske data i en database 
som jeg kaller "Oppegårds historie i telegramstil". Først var den til 
salgs på diskett, men da Historielaget fikk sin egen hjemmeside, ble 
den lagt ut der tilgjengelig for alle. Denne databasen var lagt opp te-
matisk, men ble etter hvert nokså uoversiktelig. Jeg fortsetter imidler-
tid med den, for der har jeg registrert kildene for enkeltopplysningene. 
   For å få en mer "lesbar" utgave av databasen lager jeg nå også 
"Oppegård leksikon" i en vanlig alfabetisk versjon, men også i en kro-
nologisk. Begge to er på hjemmesiden vår.  
   Jeg håper dette hefte vil tilfredsstille de flestes behov for kunnskaper 
om vår lokalhistorie. 
 
Trollåsen, 22. september  2004.   
 
Erik Ballangrud 
 
 
 

 

13  Svartskog, og de tar i bruk oltidsveien som allerede ligger der, den vi i dag 
kaller Kirkeveien.  De tar seg over Gjersjøen med flåte, senere båt, fra 
Flåtestad til Kurud. Til Flåtestad kom det også andre veier. En fra Haug-
bro og Sætre og en fra Ekornrud over Myrvolltoppen.         
   Stad-navn er fra vikingtid. Flåtestad er det eneste stad-navn vi har i Op-
pegård, og mye tyder derfor på at flåtetrafikken over Gjersjøen er meget 
gammel. 
   Etter svartedauden i 1350 var det ingen som kunne holde oppe flåtetra-
fikken lenger. Siden den tid ble det derfor brukt båt helt opp til 1922, da 
siste fergemann, Magda Flåtestad, la inn årene. 

 

Kart som viser Oppegård kommune med navn som var aktuelle før ca 1500. 



 

14  
RUSLETUR KANTORÅSEN – MYRVOLLTOPPEN 
 
Høsten 2007 inviterte vi til en rusletur i det som nærmest må kunne betegnes 
som nærmiljøet vårt.  Kantoråsen er jo egentlig like sør for Kolbotn sentrum.  
Sånn røft sett er det vel egentlig ikke langt til Myrvolltoppen heller - trodde vi.  
Men deg gang ei - det ble en lang tur, og mer enn gjennomsnittlig strevsom.  
Oppegård-terrenget er seg selv likt. Opp og ned - bratt og tungt. Vi kommer 
tilbake til det. 

Turen ble forsøkt gjennomført tidlig i 
september, men– kjentmannen, Bjørn 
Lunder, skadet seg under forutgående 
befaring, og måtte melde pass – i første 
omgang.     
Tidlig i oktober gjorde vi et nytt for-
søk, og denne  gang  ble det altså noe 
av. Vi møttes på parkeringsplassen ved 
Mega, og ble 
 ønsket velkommen av Historielagets 
leder, 
Egil Wenger, som ganske snart overlot 
ledelsen til Bjørn Lunder.  
Allerede da antydet Bjørn at dette kom 
til å bli en lang tur – 4 timer.   
Men Bjørn lovet oss opplevelser også – 
dyrkningsspor – steinrøyser 
(gravplasser?) - jernskjerp i Eidsdalen, 
boplasser i Gjersjølia, fangststier med fantastiske utsyn over Gjersjøen. Navnet 
Kantoråsen stammer fra Middelalderen. Kongen ga da området til Kantoren
(den øverste ansvarlige for kirkemusikken) i Mariakirken, for at han skulle få 
sitt utkomme her fra jordbruk og skogdrift. Dette var nok nytt for mange av 
oss. 
 
Allerede ved passering av Kantorbekken, fikk vi vite at vannivået i Kolbotn-
vann nok i utgangspunktet har vært lavere enn i dag, men også tidvis høyere. 
Det viser diket som bekken passerer ut gjennom rett vest for vannet og før bek-
ken faller ned mot Kantor. 
Vi gikk en sti i østskråningen på Kantoråsen, og fikk se en rekke dyrknings- og 
bosettingsspor. Ikke mange av oss kjente til det. 
 
På tunet på Fiskeråsen ble vi orientert om husmannsplassens eierforhold, og 
dens funksjon som generator for fisket i Gjersjøen, på vegne av eiergården, 
Ekornrud, som er en av de 17 middelaldergårdene som symboliseres i kommu-
nevåpenet. 

 

 

7  Økonomi 
 
Lagets økonomi er meget god. Antall betalende medlemmer pr. 31/12-07 er 271. 
Dette gir basis for stabilt god økonomi. Vi ønsker oss likevel fortsatt flere medlem-
mer. Lagets økonomi er imidlertid også avhengig av at kalenderen gir stabilt godt 
salg år om annet. 
 
Styret takker alle bidragsytere i og utenfor laget for et godt gjennomført arbeidsår. 
Styret 

Oppegårds historie. 
Kjære medlemmer. 
 
I dette nummeret av medlemsbladet vårt starter vi en serie om Oppegårds historie, 
basert på utkastet til et hefte som tidligere formann i Histoirielaget, Erik Bal-
langrud, skrev i 2004. 
Dere som var til stede på fordraget vårt om dette temaet på Østlikollen i høst, har 
hørt Erik snakke om denne historien. 
Heftet som Ballangrud planla, ble aldri utgitt. Det er litt synd, fordi vi i dag ikke 
har noen samlet framstilling av historien vår som er tilgjengelig for å kjøpe. 
”Oppegårds Historie” som Eivind Barca utga i 1965, til kommunens 50-års jubi-
leum, er for lengst utsolgt, og er vel i dag nesten historie i seg selv. 
Vi begynner med å gjengi Ballangruds forord i heftet, slik han skrev det, og de 4-
5 første sidene av heftet, det som dreier seg om den riktig gamle tiden – før den 
berømmelige Svartedauden. Hele heftet er på ca. 30 sider, så det blir noen num-
mer av medlemsbladet før vi er ferdig med de forskjellige historietemaene. Vi får 
se hva vi finner plass til etter hvert. 
Å få fram en samlet oppdatert ”Oppegård-historie”, har – som Ballangrud sier, 
lenge vært en oppgave å ta fatt i.   Vi bruker Eriks versjon brukbart uendret, selv 
om det hevdes at det finnes feil i stoffet.  Ny kunnskap kommer opp stadig, kan-
skje vi ved å gjengi histrien, kan skape en diskusjon om hva som virkelig er rett 
på noen punkter. Ta gjerne pennen fatt og rett historie, eller diskuter stoffet med 
oss. Adresser finner du sist i bladet. Kanskje oppdaterer vi og utgir heftet samlet 
etter hvert. Særlig hvis det skulle vise seg at kommunen ikke sørger for å lage 
noen egen historieframstilling til kommunens 100-årsjubileum i 2015. 
 
Kos dere med stoffet, gi gjerne tilbakemeldinger. 
 
For ordens skyld, Ballangruds arbeid med sitt ”Oppegård Leksikon” på hjemme-
siden, som han henviser til i sitt forord, er ikke oppdatert etter 2004. 
 
Egil Wenger, leder. 



 

6         Kommunen har ikke tatt noe initiativ overfor Historielaget med tanke på 
planlegging av kommunens 100-årsjubileum i 2015. Det er purret på sa-
ken. 

 
       Det er i løpet av året utarbeidet en del strategi- og styringsdokumenter. 

Styret har som intensjon å bygge videre på disse, som sammen med bud-
sjett og årlig handlingsplan bør kunne danne basis for styrets arbeid i ar-
beidsåret. 

 
       Fra prosjektleder Bjørn Lunder er styret orientert om det videre arbeidet 

med stokkebåtfunnet, som viser seg å være fra 11-1200-tallet. Imidlertid 
har Sjøfartsmuseet som faginstans vist tilbakeholdenhet med å heve båten. 
Det arbeides med å få til praktisk og økonomisk støtte lokalt og regionalt 
for å skape bedre basis for videre forhandlinger med museet om heving av 
båten. 

 
       Historielaget er stadig mer engasjert i restaureringen av Langbygningen i 

Gjersjøelva med tanke på framtidig museum. Vi må regne med en større 
rolle etter hvert. Våre medlemmer har anslagsvis utført 2-300 dugnadsti-
mer på dette prosjektet siste året. 

 
        Styret har deltatt i et samarbeid  med kommunen om ”Lokalhistorie i sko-

len”. Foreløpig er det ikke kommet konkrete resultater av dette arbeidet. 

I perioden har styret avgitt tre uttalelser i forbindelse med kommunale planer 
m.v.  Det dreier seg om høringsuttalelse for nytt jernbanespor gjennom Kol-
botn sentrum (beskytte hovedbygningen på Kullebunden gård), ny kommune-
plan for 2007 -2018, og argumentasjon mot utskillelse av to tomter fra grunn-
eiendommen Kurud. 
 
Samarbeidsorganer 
 
Oppegård Historielag er organisert under Follo Historielag. Thea Sundt er la-
gets 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. 
Siri Iversen er vår representant i Lokalhistorisk Fond. 
Egil Wenger er med i en uformell Follo-gruppe for Fortidsminneforeningen. 
Lokalt er vi med i Forum for Miljø og Friluftsliv (medarrangør av Friluftslivets 
Dag og Eventyrstien), og Gjersjøelvprosjektet (sagdrift, restaurering av Lang-
bygningen og videreutvikling av Gjersjøelv-miljøet). 
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Så la Bjørn turen ned i den til dels ville Eidsdalen (eller kanskje egentlig Eisdalen?), og 
ned til jernskjerpet i sørskråningen på dalen ca. halvveis nede. Her ble det brutt ut malm-
holdig stein på 17- og 1800- tallet, trolig fra flere dagbrudd i området i regi av Moss 
jernverk. Tyske fagfolk var leid inn til å lede arbeidet. Ikke usannsynlig kommer navnet 
på plassen nedenfor, ved Gjersjøen – Eisted – fra det tyske navnet på jern - ”Eis”. Mal-
men ble fraktet til Jerrnverket i Moss og smeltet om til jern der. Foruten Skjerpet i Eids-
dalen drev jernverket 
også skjerp og gruvedrift på Sjøldal og på Trollåsen. Moss jernverk hadde privilegium 
på all malmdrift i en vidt område rundt Moss by. Smeltingen av malmen og støpevirk-
somheten krevde store mengder trekull. Dette, sammen med transporten, var en kjær-
kommen attåtnæring for områdets bønder. 
Historielaget har ønsket at en planlagt tursti mellom Kolbotn og Myrvoll skulle legges 
gjennom dette området og opp et gammelt veifar til Myrvolltoppen. Funn av svært sjeld-
ne naturbiotoper i området, har gjort dette til en utfordring som det foreløpig ikke er fun-
net noen endelig løsning på. 
 
Bjørn ledet oss sørover i brukbart bratt terreng i Gjersjølia, forbi et par steder som trolig 
er steinalderboplasser, og så langs Gjersjølia/Myrvollskråningen, og der – hvor Bjørn 
ødela benet et par uker før – sto fortsatt håndsaga hans fast i en trestamme som lå tvers 
over stien.  Ikke lenge etter kunne vi endelig innta medbrakt mat og få en tiltrengt hvil 
på en brukbart romslig ”hylle” i skråningen med god utsikt ned til Eisted, Gjersjøen og 
over til Svartskog. 
 
Deretter ble vi ledet på gamle 
jaktstier nordøstover og fram til 
Haukeliveien, hvor de fleste valg-
te å gå på asfalt tilbake til Kol-
botn, mens andre gikk over 
”Myrvoll-fyllinga” og Ekornrud/
Fiskeråsen tilbake til utgangs-
punktet ved Mega. 
 
Siden turen ble lang og i bratte og 
ulendte partier, er det nok en tan-
ke at vi vurderer å si noe om 
vanskelighetsgrad og lengde på 
turene våre i annonseringene. 
Vel tilbake følte vi uansett at vi 
hadde fått litt innsikt i den gamle 
kulturen i de helt sentrale områ-
der av kommunen - og masse 
frisk luft i flotte naturomgivelser. 
 
Deltaker 
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Kan du noe om innredning av utstillinger? 
  
Som mange av dere sikkert har hørt, arbeider en gruppe, med bl.a. folk 
fra Historielaget, med å restaurere Langbygningen i Gjersjøelva (det store 
brune huset som ligger langs Gamle Mossevei nord for Ingierstrand bru). 
Gjersjøelvprosjektet har fått disponere nordre halvpart for å innrede de fire 
leilighetene som et slags Gjersjøelvmuseum. 
Noen av dere husker kanskje at vi hadde et foredrag på Kolben i fjor høst, 
der Harald Lundstedt orienterte om Gjersjøelvprosjektet, og om arbeidet i 
Langbygningen. 
Vi er nå kommet så langt at det er på tide å starte planlegging av utstilling-
ene.   
Vi har en del utstillingsmateriale, bilder og gjenstander, og trenger nå å 
legge en plan for hva som egner seg for å plassere hvor - og hvordan? 
Vi har ikke kjente ressurser på dette fagområdet. Follo Museum synes å 
være passelig overarbeidet, selv om vi nok får noe hjelp derfra. Kanskje 
finnes det noen blant dere medlemmer som har greie på sånt, og som 
kunne tenke seg å være med på å gi oss noen råd?   Og hvis du vet noe 
om arbeiderboliger sent på 1800-tallet og fram til midten av 1900-tallet, så 
er det kjempefint. 
Dessuten blir sikkert behov for hjelp til annet arbeid etter hvert også, inn-
redningssnekkerier for eksempel. Og så skal vi rydde litt i uteområdene.   
Vi har fått en del gjenstander/utstyr som har tilknytning til aktivitetene i 
Gjersjøelva (Ljansbruket/Ingiergodset), men vi tar gjerne imot flere inter-
essante gjenstander. 
  
Kontakt: Egil Wenger, tlf. 977 49 002/66802789  
e-post: egil@wenger.no.  eller 
Marita Huseby, tlf. 97526061/66807457  
e-post: m-huseb@online.no. 

 

5  
       I perioden har styret v/Veigruppa initiert framskaffelse av historisk kart- og 

fotomateriale (betalt med midler avsatt i budsjett), som vil danne grunnlaget for 
vurderinger av historiske steder og veier i årene framover. 
I tillegg har enkeltpersoner i Veigruppa fått tillatelse til innsyn i Askeladden, 
som er en sentral registreringsbase for godkjente kulturminner. Vår kontakt er 
fylkeskommunen. 
 

      Det er utført en del vedlikehold på Oldtidsveien forbi Tårnåsen (pga tagging på 
tavler og skilt). 

 
       Med økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen DnB NOR (dekning av faktiske 

utgifter inntil 35.000 kroner) er det satt i gang arbeid med skilting av Old-
tidsveien mellom Gjersjøelvdalen og Bålerud. Dette arbeidet ble ikke ferdigstilt 
som planlagt høsten 2007 pga behov for ytterligere kommunikasjon med noen 
av grunneierne. 

 
       Historielagets kalender for 2008, med ”Kommunevåpnets 17 middelaldergår-

der” som tema, ble utgitt i god tid for gjennomføring av et godt salg før jul. Re-
sultatet er et salg på  ca.  1000  kalendere  (fram til medio januar 2008). Det 
økonomiske resultatet er på 
30-40.000  kroner. 
 

       Det er utgitt 2 nummer av medlemsbladet, som er minimumsmålet pr. år. I til-
legg har Info-gruppa deltatt i de årlige arrangementene ”Friluftslivets Dag” i 
april og ”Eventyrstien” i august. I tillegg har Historielaget vært til stede på 
Eventyrfestivalens markedsdag. 

 
       Standard  målsetting om pr. sesong å arrangere minst 2 rusleturer/utflukter til 

historiske minnesmerker lokalt eller regionalt, og 2 foredrag om historiske 
tema, (dvs. 4 av hvert pr. år) er oppfylt. 
Temaene for foredragene var : 
1)Om Stiftelsen Follo Museum,  Gjersjøelvprosjektet,  Oppegårds historie, og   
Lokalhistorisk kulturkveld på Idrettshuset, Østre Greverud. 

        2) Rusleturene på våren gikk til Oppegård syd/Vanntårnet/Laugskollen, og til   
     Tømmeråsen på Nøstvet med sine spor etter steinalderens fangstfeller.  
3) Høstens turer gikk på Kantortåsen /Myrvolltoppen, og på Kirkeveien og Dal 
    gård. 
 

       Kommunen initierte våren 2007 ytterligere skilting av historiske bygninger. 
Etter påtrykk fra Historielaget ble man denne gangen enige om å skilte en del av 
de fortsatt eksisterende middelalder-gårdstunene (som er markert i kommunevå-
penet). Arbeidet stoppet opp i løpet av sommeren pga sykdom blant kommu-
nens representanter, og er foreløpig ikke gjenopptatt. 
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ÅRSBERETNING FOR 2007 
      
 
Årsmøtet ble avholdt den 7.3.2007 på Østlikollen, Frydenberg, med 21 medlem-
mer til stede. 
 
Møtet gjenvalgte Egil Wenger som leder. Han fikk med seg følgende mannskap 
i styret – 
som senere har konstituert seg slik: 
Thea Wenche Sundt (kasserer og nestleder), Stein Guldbakke (sekretær), Odd-
Ståle Indreeide, Kari Hattestad, Bjørn Engebretsen, Marita Huseby, Egil Bakke 
og Karsten Høy. 
Som revisor ble Elisabeth Storløkken gjenvalgt. 
Valgkomité: Eivind Barca, Gunnar Bjørland og Jon Sjødal. 
 

Styrets arbeid 
 
Samarbeidet i styret har vært utmerket i perioden, selv om arbeidsbelastningen 
blir noe større på personer plassert i mer sentrale posisjoner i lagsarbeidet enn 
andre. 
Det har vært avholdt 7 styremøter i perioden mars- desember, stort sett med 
fulltallig oppmøte.  Østlikollen har også dette året vært det sentrale møtestedet, 
selv om ”sommerstyremøtet” og ”julestyremøtet” (med inviterte gjester) har 
vært avholdt i andre lokaler. Det er foreløpig ikke kommet noe ut av planene om 
å benytte Skogsland til møtevirksomhet. 
 
Innad er en del av styrearbeidet organisert i egne arbeidsgrupper, ledet av repre-
sentanter fra styret. Denne modellen er ment å bli utviklet videre til mer og mer 
selvstendig initiativ og arbeid innenfor gruppene. Vi har hatt egen gruppe for 
økonomispørsmål (Thea Sundt), aktivitetsopplegg (Bjørn Engebretsen), infotil-
tak (Odd Ståle Indreeide), utarbeidelse av kalenderen (Egil Bakke), og en egen 
”veigruppe” (Thea Sundt) med bakgrunn i vår kommunes tradisjonelle rolle som 
gjennomfartsområde. I perioden har leder vært lagets kontakt overfor kommu-
nen og andre uformelle fora i kulturminnemiljøene rundt oss. 
De fleste praktiske arbeidsoppgaver er håndtert i de enkelte arbeidsgruppene. 
I en del større saker har styret vært direkte involvert, med informasjonsutveks-
ling og/eller direkte støtte til arbeidsgruppene. 
 
       Arbeidet med GPS-innmåling av Oldtidsveiene er nå fulgt opp med at re-

gistreringen er utgitt på temakart knyttet opp til vedtatt kommuneplan for 
perioden 2007 – 2019. Sammen med Eivind Barca har Veigruppa nedlagt et 
stort arbeid med rydding og merking av den skisserte Oldtidsveien mellom 
Sjødal og Bålerud. 

 

17  Rolf Yttereng og husmannsplassene på Langhus. 
 
Vi ønsker å gjøre oppmerksom på Rolf Ytterengs hjemmesider som 
dere finner på: http://www.yttereng.no. 
Hensikten med sidene er først og fremst å dele kunnskap om hus-
mannsplassene og de mindre gårdsbrukene på Langhus. Mye histo-
riske opplysninger er presentert her , også om husmannsvesenet på  
Langhus. Rolf Yttereng holdt foredrag på et godt besøkt møte  i  
Oppegård historielag høsten 2006. Vi antar dette kan interessere 
mange i vår kommune også. 



 

18                   OPPEGÅRD  HISTORIELAG 

Regnskaps-sammendrag (spesifisert regnskap leveres ut på møtet) 

        

  
Resultat 
2007 

Budsjett 
2007 

Resultat 
2006 

Inntekter       

Kontingent 41 100 40 000 36 300 

Inntekt hefter og kalender 70 280 50 000 66 444 

Andre inntekter 3 233 6 700 6 386 

Tilskudd 36 276 5 000 14 815 

Sum inntekter 150 889 101 700 123 945 

        

Kostnader       

Hefter og kalender 49 713 40 000 58 826 

Møtekostnader/reise 12 053 20 000 23 545 

Andre kostnader 30 798 28 600 31 939 

Investeringer: 36 487 26 000   

Sum kostnader 129 050 114 600 114 309 

Avsatt skilting og digitali-
sering     7 534 

Årets resultat 21 839 -12 900 2 102 

    

        

BALANSE 2007 Eiendeler 
EK og 
gjeld   

Fordringer 31 136     

Bankinnskudd 128 563     

Egenkapital   98 483   

Avsetninger   7 534   

Kortsiktig gjeld   53 682   

Sum 159 699 159 699   
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ÅRSMØTETID    
      
   
Årets første nummer av medlemsbladet er 
som vanlig viet årsmøtet, med utsending av 
innkallingen (se siste side), årsmeldingen  
og en enkel oppstilling av regnskapet. Det  
er den informasjonen som vedtektene krever 
skal sendes ut 2 uker før møtet. 
Men, hele 5 uker før årsmøtet skal det  
varsles, og informeres om at forslag  leveres  
styret innen 2 uker.  Det skjedde ved  
annonsering i Lokalavisen og i ØB. 
 
Det har ikke vært noe hvileår for styret. De som har vært engasjert med å følge opp 
GPS-registreringene av Oldtidsveiene, har hatt det særlig travelt.  Takk for innsatsen 
– foreløpig – til Eivind Barca, Thea Sundt og Marita Huseby. 
Vi andre har også hatt vårt, kalenderen ble bra (takket være Egil Bakke og Unni 
Fjeld), og vi har sørget for at alle andre vanlige engasjementer er gått ”i boks”. 
Og så har vi prøvd å tenke noen tanker om framtida…..   Det begynte med at vi lag-
de et oppsett over hvilke mål og strategier vi burde forholde oss til, hvilke ressurser/
kunnskaper som bør finnes i styret, med tanke på å kunne ivareta pålagte og løpende 
oppgaver. I tillegg til oss i styret er det kanskje valgkomiteen som kan nyttiggjøre 
seg slike tanker. 
Dette utviklet seg videre til forsøk på å sette opp en handlingsplan. Når vi har tillatt 
oss å se framover mot en aktivitet som kanskje krever mer ressurser (les: penger), så 
er det som følge av økt medlemsmasse, og to suksessrike kalenderutgivelser, som 
har gitt oss et økonomisk fundament som Historielaget ikke har hatt før. Kanskje 
kan vi tillate oss å gå inn i egne prosjekter som koster penger, og/eller i samarbeids-
prosjekter hvor det er aktuelt også å være med på å dekke kostnader. 
Så har vi et par jubileer framover, vårt eget 25-årsjubileum i 2011, og kommunens 
100-årsjubileum i 2015. Det kunne være fint å ha en brukbar økonomi til aktiviteter 
da. 
Imens er det fortsatt masse å ta tak i, både som den tradisjonelle ”vaktbikkja”, og 
med utvikling av våre kjente kulturminner. 
 
Jeg vil igjen rette en oppfordring til medlemmene om å se etter i sine ”gjemmer” om 
det finnes gamle bilder, eller annen kunnskap, fra svunne tider, enten til bruk og 
publisering etterhvert, eller for sikker lagring for ettertidens eventuelle bruk. 
 
Egil Wenger 
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Oppegård Historielags styre: 
 

Fra venstre:Egil Wenger,  Odd-Ståle Indreeide, Egil Bakke, 
Thea Wenche Sundt, Marita Huseby, Stein Guldbakke, Kars-
ten Høy og Bjørn Engebretsen. Ikke til stede: Kari Hattestad. 

          Leder Egil Wenger, tlf.: 66 80 27 89 / 97 74 90 02  

E-mail: egil@wenger.no 

Kasserer og nestleder Thea Wenche Sundt 

                Sekretær  Stein Guldbakke 

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

 

 

19  AKTIVITETSLISTE  VÅREN 2008 

Tidspunkt Arrangementsted Aktivitet 

Onsdag 
27.februar 
Kl 19.00 

Oppegård grendehus 
Sætreskogveien 13 

Oppegård Vel – 100 år 
Foredrag v/leder Geir Bagge 
Skarheim 

Onsdag 
5.mars 
Kl 19.00 

Østlikollen 
Marens vei ved innkjø-
ringen 
til Østli skole 

Årsmøte med etterfølgende fore-
drag om 
lokalforsvaret i Oppegård etter 
2.verdenskrig v/Eivind Barca 

Onsdag 
21.mai 
Kl 19.00 

Uranienborg, Svart-
skog. 
Roald Amundsens 
hjem. 

Foredrag om Roald Amundsen 
og huset 
Uranienborg v/Ibi Engsby 

Søndag 
8.juni 
Kl 12.00 

Merket sted på veien til 
Nøstvedt 
Gård. Innkjøring veien 
til 
Nøstvedt gård ved Tu-
senfryd 

Rusletur i Nøstvedtmarka. 
Orientering og guiding i områ-
det med lokalforsvarsanlegg som 
ble etablert 
etter 2.verdenskrig. 

Se ellers nærmere omtale av aktivitetene i annonser i ØB og 
lokalavisen Oppegård. 
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INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008 
 

På Østlikollen (Marens vei ved innkjøringen til Østli skole) 
onsdag 7. mars 2007, kl. 19.00 

 
Dagsorden: 

1. Konstituering 
2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne  
          protokollen. 
3        Godkjenning av årsberetningen 
4.      Godkjenning av regnskap. 
5.      Fastsettelse av kontingent for 2009. 
6.      Budsjett for 2008 
7.      Framsatte forslag. 
8.      Valg av leder, styremedlemmer, revisor, og valgkomite. 

 
Etter behandlingen av årsmøtesakene serveres forfriskninger og ”noe å bite i”. 
 
Deretter foredrag om lokalforsvaret i Oppegård etter 2.verdenskrig  
v/Eivind Barca. 
 
Årsberetningen finner du annet sted i dette medlemsbladet. Det samme gjelder 
en enkel regnskapsoppstilling. Regnskapet vil bli nærmere dokumentert i mø-
tet. 
 
Velkommen!         Styret. 

Avsender: Oppegård Historielag, Postboks 12, 1411 Kolbotn 

 

   

       Medlemsblad nr 1/2008 

Sjødal gård 
Tegning av Olav Skogseth 
Sjødal Gnr 37.1, Sodall (1578), Siodahl (1723). Selve gården ligger helt syd på Svartskogpla-
tået og grenser mot Ås. Den har ca 140 mål innmark og ca 750 mål skog. Mesteparten av 
skogen er i skråningen ned mot Bunnefjorden, som gården grenser til i vest. Regnes som en 
av de 17 middelaldergårdene i O. Hovedbygn fra 1775-1800 (1716?) 
Fra gården og ned til sjøen er det en dal med gammelt veifar som antagelig har gitt gården 
navn. Oldtidsveien Fåle – Ljan går gjennom tunet. En regner med at gården er ryddet i yngre 
jernalder dvs 5-600 eKr, men funn tyder på også eldre bosetning i området. Driftsbygning fra 
1775-1800. 
Det er funnet rester av en bygdeborg og steinmurer som kan ha vært forsvarsverk. I 1664 
regnes S som en halvgård og skulle da betale ett lispund salt (ca 7,9 kg) og ett lispund malt 
korn i skyld (skatt) sd. Dette tyder på at Sjødal drev med saltutvinning på den tid. I 1723 ser vi 
at skylden er kommet opp i 16 lispund tunge (korn).  Gårdsnavnet Sodall kan komme av ordet 
sioda som betyr koke, altså saltkoking. Låvebruas ytterste stein har en runeinnskrift. 
S var den siste gården i O som leverte melk, men sluttet helt med dyr på slutten av 1960-
tallet. 


