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Uranienborg
Tegning av Olav Skogseth
Uranienborg. Gnr 35/62. Villa ved Bålerud brygge. Hovedhuset er bygget i perioden 1865-1869 og

har siden fått mindre tilbygg mot nord og øst i perioden 1899-1908. Verandaen mot vest er også
innbygget i denne perioden. Kjøpt av Roald Amundsen i 1908. Eiendommen ble utskilt fra Rødsten og
var på ca 16 mål. Med på kjøpet fulgte hovedhuset, bryggerhuset (tjenesteboligen), badehuset og
uthuset og muligens også et lysthus. RA bodde i det nederste huset og hans bror, Leon, i det andre som
var bygget i 1905. I perioden 1922-24 bodde RAs to pleiedøtre Camilla og Kakonitta fra Sibir også på
Uranienborg og gikk da på Bålerud skole (nåværende Solheim). Da RA i 1920-årene fikk
pengeproblemer ble Uranienborg overtatt av vennen minister Herman Gade, men RA fikk rett til
fortsatt å bo der. Da RA forsvant i 1928 ble Uranienborg gitt til staten. I 1935 ble huset åpnet som
museum av kong Haakon VII. Fra 2002 administreres museet av Follo museum. Utenfor eiendommen
står en statue laget av Arne Vigeland, avduket av kong Olav V i 1972 på RAs 100-årsdag.
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Å stange hodet mot veggen………
Historielaget er ikke ukjent med dette fenomenet. Tidligere aktører i laget har opplevd det
mange ganger i arbeidet med å få fram kommunens kulturminner. Eivind Barca ga nok
uttrykk for noe av dette da han for 2-3 år siden endelig kunne gå i gang med å beskrive
Oldtidsveiene gjennom kommunen ”….det føles som en seier etter 30 års arbeid….”
Vi stanger nok fortsatt hodet mot veggen rett som det er, til tross for noen ”seire” også.
Akkurat nå føles det som å stange hodet mot veggen når vi strever med å få kommunen på
banen i arbeidet med å komme i gang med en slags bygdebok til kommunens 100-årsjubileu.
Det haster med å komme i gang, selv om det ”bare” er 6-7 år til (1915). Erfaringsmessig tar
slikt tid. Men kommunen nøler. Tenk dere at jubileet kommer, og kommunen ikke har laget
noe om egen historie – flaut. Dette står om kommunens anseelse og identitet, ikke mangelen
på penger akkurat nå…
Litt av det samme opplever vi for tiden i spørsmålet om Kulturminneåret 2009. Planleggingen
er ment å skje med kommunen som koordinator. Men er det kommet noe forslag til
koordinator – eller forslag til opplegg? Nei.
Og så ”stanger” vi nok hodene mot andre vegger også. I arbeidet med å få fram definering av
Oldtidsveiene, ved rydding og skilting, kommer vi ubehagelig ofte i konflikt med
grunneierne. Det er synd det er slik, vi kan ikke skjønne annet enn at det må anses positivt å
ha synlige minner fra fordums tider i sitt område.
For øvrig arbeider styret trutt med en rekke oppgaver. I vinter har vi vært spesielt aktive i
arbeidet med å klargjøre fire leiligheter i Langbygningen til lokalt museum. ”Vår” halvpart av
bygningen er nå ferdig restaurert/oppusset innvendig, og klar for montering av utstillingene.
Er vi (Gjersjøelvprosjektet) flittige også med dette, kan det godt skje at vi har noe å vise fram
om et års tid. Historielaget må nok regne med å innta en sentral rolle med å betjene
utstillingene etter hvert.
I tillegg bør vi nok arbeide med å legge til rette for vising av kulturminnene i vårt område,
både merking i terrenget og vising av dem på kart og lignende. Dette bør nok være en
målsetting i forhold til både kulturminneåret 2009, vårt eget 25-års jubileum i 2011 og til
kommunens jubileum i 2015.
Nok å ta fatt i med andre ord.
Hilsen Egil Wenger

OPPEGÅRDS HISTORIE
Fortsettelse fra medlemsblad nr. 1-2008.
I forrige nummer av medlemsbladet startet vi en artikkelserie med basis i tidligere formann
Erik Ballangruds framstilling av en slags kortversjon av Oppegård-historien. Vi har fått Eriks
tillatelse til å benytte det som for ham var tanken å skulle bli et temahefte i Historielagets
serie med historiske skrift. Det kan det jo fortsatt bli, men vi har vært tilbakeholden med å gå
videre den veien, først og fremst i påvente av hva slags historisk skrift kommunen kan tenke
seg å komme med til 100-årsjubileet i 2015.
Vi får komme tilbake til det. Imens synes vi det er rett at medlemmene får kjennskap til dette
skriftlige materialet. Derfor fortsetter vi serien, som kan synes å måtte fordeles over 4-5
nummer i alt.
Forrige gang tok vi for oss den aller eldste historien, den som ingen av oss har opplevd, men
som vi må tolke ut ifra spor i naturen og gjennom sparsomme skriftlige framstillinger fra
”gamle dager”. Spesielt for den historien er at den er framstilt i tidsbolker, med et slags felles
framdrift på hele samfunnet. Erik Ballangruds videre framstilling er delt opp i forhold til
samfunnsfunksjoner, først for tiden fram til Oppegård ble egen kommune (1915), og dernest
for tiden etter. I dette nummeret har vi fått med oss tiden fram til 1915.
Lykke til med lesingen av stoffet. Det er sikkert en god ide å ta vare på det forrige nummeret
– og dette - slik at du kan ha en samlet framstilling av Oppegårds historie når vi har fått utgitt
hele heftet, mot slutten av 2009 eller tidlig i 2010, alt etter hvor mye stoff vi får plass til i
hvert nummer.
En liste med henvisninger til kilder for historien kommer på slutten av artikkelserien, der den
da også hører hjemme.
Lykke til med lesingen.
Egil Wenger, leder av Historielaget.
Så til historien:

Religion/kirke

Før kristendommen ble innført i Norge, på 1000-tallet, var det åsatroen som gjaldt. Vi regner med at
det var et gudehov der kirken på Svartskog ligger. Det var vanlig å rive hovene og bygge kirker
samme sted for å vise kristendommens overlegenhet. Til å ta seg av det rituelle i forbindelse med
ofringene til gudene hadde de en gode, og han bodde kanskje på dagens Grønmo, eller Grimuhaugr
som det het før.
Vi vet at den eldste kirken lå på samme sted som dagens, og at det var en enkel stavkirke som ble satt
opp, kanskje så tidlig som på 1000-tallet..
En ny tømmerkirke ble satt opp i 1722, og dagens kirke ble bygget i 1876 av Andreas Keitel, som
bosatte seg på Nedre Bålerud, og han er begravd ved kirken. Kirken ble i middelalderen kalt
Gerdaruda kirke, nå Oppegård kirke.
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Det må ha vært et rikt samfunn på Svartskog i middelalderen, som kunne bygge og vedlikeholde en
kirke og lønne en prest.
Etter svartedauden var det umulig å opprettholde en egen prestetjeneste ved Gerdaruda kirke, så denne
kirken ble lagt under Nesodden som et annekssogn i 1380. Det betydde at presten til
Nesodden sogn også måtte holde messe i Oppegård kirke, og måtte settes over Bunnefjorden i båt, og
bli kjørt med hest og vogn fra Bekkensten og opp til kirken. Annekssognet omfattet gårdene på
Svartskog med Sætre og Greverud, mens Hvitebjørn og de øvrige gårdene, i nåværende Oppegård,
hørte til Aker kirkesogn. Først i 1648 kommer de øvrige gårdene i Oppegård med i annekssognet.
Presten ble lønnet med tiende, men eide også deler av gårder i distriktet som ga inntekter. Dette måtte
han i den første tiden få i naturalia. Den eldste presten vi kjenner navnet på er herr Jens i Sogen, som
virket rundt 1500, altså før reformasjonen i 1537. Etter reformasjonen ble kirken overtatt av kronen,
men etter noen år trengte kongen penger til å føre krig, og solgte derfor noen av kirkene og
prestegårdene.
Presten til Nesodden, Christian Ruge, kjøpte Nesodden og Oppegård kirke i 1723. Siden har kirkene
vært på private hender helt til boet til Hans Larsen Sjødal solgte Oppegård kirke til allmuen i 1847.
Christian Ruge var for øvrig den prest som har virket lengst i sognet, fra 1709 til 1750. Han var også
den første til i føre kirkebok. Grønmo var prestegård i middelalderen, senere ble gården enkesete for
presteenkene så lenge de levde.

Oppegård kirke.

Tegnet av Olav Skogseth

Skolevesen

På begynnelsen av 1700-tallet startet sognepresten, Christian Ruge, en form for skole, men dette ble
ikke fulgt opp av de senere prester og ble derfor noe tilfeldig. Først i 1780 fikk sogneprest Thomas
Rosing orden på sakene. Da ble det organisert omgangsskole i tre kretser, Bålerud, Greverud og
Kullebunden.
Den første faste skole fikk vi på Bålerud i 1863. Den står der fortsatt, i senere utbygget form, som
grendehuset Solheim.
Kullebunden fikk fast skole i 1868. Den sto der rundkjøringen nederst i Sønsterudveien er i dag. Ny
skole kom i 1914 og ligger i nåværende Kapellveien.
På Oppegård fikk de ikke fast skole før i 1910. Den lå ved Kongeveien like øst for jernbanen.
Kullebunden fikk fast skole i 1868. Den sto der rundkjøringen nederst i Sønsterudveien er i dag. Ny
skole kom i 1914 og ligger i nåværende Kapellveien.
På Oppegård fikk de ikke fast skole før i 1910. Den lå ved Kongeveien like øst for jernbanen.
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Skogbruk og industri

Mange gårder ble liggende øde etter svartedauden. De beste gårdene var de som ble tatt i bruk igjen
først, og i løpet av 100- 200 år var de fleste gårdene i drift igjen. Jordbruket fikk likevel ikke samme
betydning som før, for nå var det skogen som ble det store.
I 1529 klarer slottsherren på Akershus å få byttet til seg ødegårdene Hvitebjørn og Vassbonn fra
Mariakirken. Gårdene hadde felles grense i Gjersjøelven. Dermed sikret han seg mye skog og ikke
minst fallrettighetene i elven og sannsynligvis en oppgangsag, som allerede sto der.
Dette var opptakten til en betydelig trelastindustri med eksport til mange land. Ved konas arv og eget
oppkjøp sikrer adelsmannen, Gunde Lange seg de 5 gårdene Hvitebjørn, Vassbonn, Kullebunden,
Ekornrud og Ormerud. Disse gårdene ble benevnt Hvitebjørngodset.
I 1669 får Peder Pederssøn Müller hånd om det hele og gjennom kona overtar han også Stubljan og vi
får det egentlige Ljansbruket.
I 1750 ble det anlagt kruttmølle ved Gjersjøelven. Denne sprang i luften i 1759, 1760 og 1870. Siden
ble den ikke gjenoppbygd.
Generalveimester Lars Ingier kjøper hele bruket i 1799 og siden har det vært i familien Ingiers eie, til
det ble fordelt på arvingene i 1952

Oppgangsag som nå er satt opp i Gjersjøelven. (Kopi av en sag på Dovre).
Av annen industri kan nevnes gruvedrift etter jern ved Sjødal fra før 1749 og frem til 1880 og på
Trolldalsåsen til 1785. Det er også funnet spor etter gruvedrift ved Eisted og i Revedalen.
Jens Krogsti, eier av Østre Greverud, forsøkte å bygge et teglverk rundt 1895, men dette ble aldri
fullført. Det eneste spor er den store fabrikkpipen som fortsatt står på Odlo-tomten.
Ellers har det vært en rekke sager og kverner både i Greverudbekken og Sætrebekken.

Utbygging

Befolkningen rundt 1870 var på ca 500. De aller fleste var knyttet til jordbruk og skogbruk. Det var
først da kommunikasjonene ble bedre at vi fikk noen utbygging av betydning.
Da dampskipstrafikken begynte på Bunnefjorden rundt 1870, begynte utparselleringen rundt Bålerud
på Svartskog og langs Bunnefjordstranden. Det var mest rikfolk fra Kristiania som ville ha landsteder.
Jernbanen kom i 1879 og eneste stasjon i sognet ble plassert på Sætres grunn med navnet Oppegaard.
Med Oppegård-gårdene på Svartskog skapte det store problemer, spesielt for posten.
Neste store utparsellering skjedde derfor her, rundt jernbanestasjonen. På Kullebunden ble det
stoppested i 1895 og rundt 1900 startet utbyggingen av de sentrale deler også her.
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Utparselleringen på Nedre Bråten (Solbråtan) begynte i 1908. Deretter kommer Kullebunden og
Ormerud fra 1912. Jernbanebyen (Rundt Holteveien) fra 1913.
Felles for mange av disse utbygningene var at de var beregnet som sommersteder for folk i Oslo. Men
bolignød og dårlige tider tvang folk til å ta hyttene sine i bruk som helårsboliger. Det fantes ikke
skikkelige veier og slett ikke kloakk. Dette ga støtet til de første vel-foreningene.
Som en illustrasjon på veienes tilstand gjengir jeg et vers som Oskar Braaten skrev til en lokal revy
kalt ”Tullebunden i nutid og fremtid ” i 1916:
Hver vaar og høst naar regnet fra himlen strømmer ne’
Da ligger alle veiene som fineste gelè
Og søleskvett og leire os rækker over knæ
Og vi blir bløt på læg og laar – og ikke bare det!

Kommunikasjoner

Før 1600-tallet var oldtidsveiene de eneste kommunikasjonslinjene til lands.
I 1647 blir Norsk postvesen opprettet og en viktig postrute var selvfølgelig fra Oslo til København.
Denne fulgte oldtidsveien over Grønliåsen og sydover. Flere av gårdene langs veien ble pålagt å stille
en postrytter for å føre posten en viss strekning uten opphold. Det kunne ta 8 til 11 døgn å få posten
frem til København, alt etter årstiden. Fra ca. 1770 brukte man postvogner på Kongeveien (Den
Fredrikhaldske Kongevei.) Dette varer til ca. 1820 da posttrafikken til København overtas av
dampskip.
Kongeveien, som ble påbegynt i 1616, fortsetter å være hovedvei gjennom Oppegård frem til
Mosseveien er ferdig i 1857. All trafikk utenom jernbanen, fra Kolbotn til Oppegård syd, måtte gå
denne veien. I 1902 ble det etablert landpostbud langs Kongeveien fra Oppegård til Kolbotn st.
Siden Nesodden ikke hadde noen gjennomgående hovedvei måtte de være med på vedlikeholdet av
Kongeveien, noe som ikke var så enkelt å få til å fungere.
Ellers var det gjennomgående veier fra Fløisbonn til Langstrøm (Ljansbruket) over Kullebunden og Li.

Fra Hvervenbukta gikk det vei forbi Langstrøm – Hvitebjørn – Bråte –

Kirken – Sjødal – Fåle og så hadde vi den omtalte Kirkeveien fra Korsveien – V. Greverud over
Gjersjøen til kirken og Bekkensten.
Fra 1857 får vi dampskipstrafikk på Bunnefjorden med anløp på Bekkensten og senere en rekke andre
steder. Dette førte til at velstående Kristianiabeboere bygget seg landsteder på Svartskog.
Jernbane fikk vi i 1879 med Oppegård som eneste stasjon. Befolkningsgrunnlaget for en stasjon her
var meget spinkelt, så det var nok helst militære hensyn som tilsa en stasjon her. I 1895 fikk vi
Kullebunden stoppested. Stasjon ble det i 1912, med den stasjonsbygning som står der i dag. Myrvoll
fikk stoppested i 1918.
I 1890 kom den første telefonen til bygda og i 1911 kom den første telefonsentralen på Sætrehøiden på
Oppegård.

Oppegaard stasjon 1879
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Forsvar og krig

På Gjersjøbruåsen er det funnet en bygdeborg fra jernalderen og rund nesten hele nåværende
Oppegård kommune og langt inn i Aker (Oslo) er det funnet nesten sammenhengende rester av mur
som høyst sannsynlig har hatt en forsvarsmessig hensikt. Hvem bygget muren? Hva skulle beskyttes?
Dette vil vi kanskje aldri få svar på.
Vår nærhet til hovedstaden og at en oldtidsvei, med forbindelse til Oslo, og senere også at en
Kongevei, går gjennom kommunen, gjør kommunen strategisk viktig. I Oppegård syd blir det anlagt
skanser både ved oldtidsveien og Kongeveien. Dette kom til nytte i 1716. Da kom kong Karl XII med
store styrker langs Kongeveien sydfra. Ved Haugbro måtte han vende, men fant vei ned til
Bunnefjorden, som var islagt. Dermed var det fritt frem til Akershus festning, som ble beleiret. Karl
den XII hadde regnet med forsterkninger sjøveien, noe som ble forpurret av Tordenskjold. Han måtte
derfor oppgi beleiringen og retirerte til Sverige langs Kongeveien, uhindret av norske styrker.
Da Mosseveien kom i 1850-60 årene ble det viktig å beskytte hovedstaden, også fra denne
innfallsvinkel.
Det var militære hensyn som gjorde at jernbanen ble lagt om Oppegård og Ski og ikke langs kysten.
Det var også bare militære grunner til at det ble en Oppegård stasjon. Passasjergrunnlaget var bare ca.
30 sjeler. Her ble det sidespor hvor militært materiell kunne losses og strategiske punkter besettes.

Styreform

I 1837 kom Formannskapsloven med det kommunale selvstyre. Formannskapet i Nesodden fikk tre
representanter, hvorav en fra Oppegård. På grunn av de dårlige kommunikasjonene ble det innført
sognestyrer som etter hvert fikk egne budsjetter og kunne dermed stort sett bestemme innenfor sitt
eget område. Dette gjorde også den senere atskillelse noe enklere.

Befolkning

1865 bodde det 496 mennesker her.
1900: 571
1915: 1700
1930: 5061.

Kulturliv

I 1875 ble det stiftet en kvinneforening på Svartskog. Dette er den eldste kjente forening i kommunen.
I 1887 får vi Baalerud Misjonsforening som har virket helt opp til våre dager. I 1907 får vi Oppegaard
idrætslag og i 1912 Kullebunden kvinneforening. I 1913 blir Kullebunden idrætsforening stiftet.
Samme året kommer foreningen ”Bikuben” som straks etter blir til Oppegaard sanitetsforening.
På musikksiden har vi hatt to gode felespillere. Skogforstmester på Ljansbruket, Tømte, ledet
husorkesteret på Ljan herregård rundt 1820 og Jens Nilsen Aaslund, f. 1855 fra Sandvigen, spilte
allerede som 11-åring og vant sølvpokal i Landskappleik i 1923.

Lensmannsetaten

De første lensmenn, bondelensmenn, ble valgt blant bygdens mest respekterte menn. Han måtte drive
inn skatter og være et bindeledd mellom folket og øvrigheten. Som lønn fikk han skattefrihet for sin
gård. Etter svartedauden hadde Nesodden, og dermed også Oppegård, felles lensmann med Ås. Fra
1644 fikk Nesodden med Oppegård egen lensmann.
Kjeld Christensen Grimmo eide Grønmo og var lensmann for Nesodden og Oppegård 1694-1715.
Svigersønnen, Halvor Larsen, overtok gård og embete 1729-57. Carl B Heltzen fra 1874 til 1899. Han
hadde hus ved nåværende Svartskog brygge, som han kalte Svartskog. Herfra stammer trolig navnet på
hele området.
I eldre tider måtte lensmannen stå frem på kirkebakken etter en gudstjeneste og lese opp offentlige
kunngjøringer. Lensmannen er også namsmann.

PROTOKOLL
FRA ÅRSMØTE I OPPGÅRD HISTORIELAG
på Østlikollen onsdag 5. mars 2008, kl. 19.00

Styreleder Egil Wenger ønsket de fremmøtte velkommen. Han opplyste at Eivind Barcas
foredrag om lokalforsvaret i Oppegård etter 2. verdenskrig etter årsmøtet dessverre måtte
utgå. I stedet hadde Bjørn Lunder påtatt seg å orientere om funnet av stokkbåten i
Gjersjøen.
Styreleder konstaterte at det kun var 13 fremmøte mens vedtektenes § 3 sier at årsmøtet
først er beslutningsdyktig når minst 15 medlemmer er til stede. Etter en kort diskusjon
ble de fremmøtte enig om at siden det ikke var noen kontroversielle saker på agendaen,
skulle årsmøtet avholdes som berammet, men at dersom det senere skulle komme
innsigelser til dette fra medlemmene, fikk man heller vurdere å innkalle til ekstraordinært
årsmøte.
1.

Konstituering.
Styreleder opplyste at møtet var rettidig kunngjort med annonser i lokalpressen
fem uker før årsmøtet og dokumentasjonen utsendt i medlemsbladet to uker før
møtet.
Møtet ble erklært lovlig satt.

2.

Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen.
Til møteleder ble styreleder Egil Wenger valgt.
Til referent ble Marita Huseby valgt.
Til å undertegne protokollen ble Geir Bagge-Skarheim og Siri Iversen valgt.

3.

Godkjenning av årsberetningen.
Årsberetningen ble ansett som lest av de fremmøtte. Wenger refererte fra de
forskjellige sider ved styrets arbeide, og om arbeidet med de gamle veiene
spesielt. Etter Wengers mening har det vært et aktivt og godt fungerende styre.
Årsberetningen ble godkjent.

4.

Godkjennelse av regnskap.
Revidert regnskap med noter samt regnskapssammendrag og budsjett for 2008 ble
utdelt. Kasserer/nestleder Thea Sundt gjennomgikk regnskapet og besvarte
spørsmål. Økonomien er svært god takket være to år med solide inntekter fra
kalenderen. Egil Wenger redegjorde for detaljene omkring støtten fra Sparebankstiftelsen.
Regnskapet ble godkjent.

5.

Fastsettelse av kontingent for 2009.
Styrets innstilling om å beholde kontingenten uendret (kr 150,- enkeltmedlem/
familiemedlemskap) ble godkjent.

6.

Budsjett for 2008.
Thea Sundt gjennomgikk budsjettet og besvarte spørsmål sammen med Egil
Wenger. Den gode økonomien, som raskt kan endre seg dersom fremtidige
kalendersalg går dårlig, gir likevel rom for å kunne bidra noe også økonomisk i
prosjekter der Historielaget allerede er involvert. Etter forslag fra de fremmøtte
ble det vedtatt at det skulle avsettes et beløp på kr 20.000,- som styret kunne
disponere til slike formål.
Budsjettet ble deretter godkjent, som fremlagt, men med et underskudd på
kr 20.000,- grunnet ovennevnte endring.

7.

Framsatte forslag.
Ingen skriftlige forslag var innkommet til behandling av årsmøtet.

8.

Valg av leder, styremedlemmer, revisor og valgkomité.
Hele valgkomitéen (Eivind Barca, Gunnar Bjørland og Jon Sjødal) hadde meldt
forfall. Det forelå imidlertid et notat fra komiteen og Egil Wenger orienterte om
dens idé om rekruttering og opplæring av fremtidige styremedlemmer samt å
endre styrets sammensetning bl.a ved å redusere antall styremedlemmer fra 9 til 5.
Styremedlemmer
-------------------Som en følge av valgkomitéens fremtidsrettede arbeid og for å gjøre valgene
enklere dersom neste årsmøte vedtar å gå inn for å redusere antall
styremedlemmer, var de styremedlemmer som var på valg (Bjørn Engebretsen,
Stein Guldbakke, Marita Huseby, Odd-Ståle Indreeide og Thea Sundt), blitt bedt
om å ta gjenvalg for 1 år. Dette var akseptert bortsett fra av Stein Guldbakke som
hadde informert om at han ikke tok gjenvalg. Kari Hattestad, som ikke var på
valg, hadde bedt om avløsning. Nye kandidater til styret var Tove Helle og Siri
Iversen.
Behovet for ny sammensetning av styret og hvordan valgene i år/neste år skulle
gjennomføres, ble diskutert. Fordeler og ulemper ble påpekt, bl.a faren for at
ingen av de nåværende styremedlemmer vil ta gjenvalg neste år når faktisk alle vil
være på valg. Wenger hevdet imidlertid at det nåværende styre føler ansvar for at
så ikke vil skje. Resultatet av valget fremkommer på side 2 i dette medlemsbladet.

Årsmøtet hevet.
Deltagerne tok deretter pause med kaffe og kringle før Bjørn Lunder slapp til med sin 45
minutter engasjerte orientering om funnet av stokkbåten og om arbeidet med muligheten
for å få den hevet.
Kolbotn, 5. mars 2008
Marita Huseby, referent
Geir Bagge-Skarheim (sign.)

Siri Iversen (sign.)
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HISTORIELAGETS AKTIVITETER HØSTEN 2008
Tidspunkt

Arrangementsted

Aktivitet

Onsdag
28.august
Kl 19.00

Kulturhuset Kolben

Foredrag om Jan Baalsrud
Av og ved Egil Bakke

Søndag
Frammøte på Sjøtorget i Drøbak.
21.september Båtavgang kl 12.00.
Kl 12.00
Billettpris for tur/retur med ferge
er kr 70,-.

Tur til Oscarsborg festning.
Guidet omvisning.

Søndag
19.oktober
Kl 12.00

Frammøte ved Nordby kirke i Ås
kommune.

Rusletur langs kulturstien i
Nordby.

Søndag
12.november
Kl 12.00

Frammøte ved Kulturhuset
Kolben.

Kolbotn Vel 100år.
Rusletur i Kolbotn sentrum
v/Gunnar Bjørland, Kolbotn Vel.

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

Oppegård Filatelistklubb har oppdatert heftet ”Postens historie i Oppegård”, og selger heftet
for kr. 125,-. Salg til Historielagets medlemmer gir kr. 25,- til lagets kasse fra 1. september.
Ring til: Egil Wenger tlf.: 66 80 27 89 eller Willy Østberg tlf.: 66 80 97 07.

Avsender: Oppegård Historielag, Postboks 12, 1411 Kolbotn.

Dagliglivets kulturminner er tema for 2009-kalenderen

Arbeidet med kalenderen for 2008 er godt i gang og vil komme i salg i god tid
før årsskiftet.
Dagliglivets kulturminner er temaet for det nasjonale Kulturminneåret 2009.
Oppegård Historielag har valgt å la dette være tema neste års kalender. Det
heter i den nasjonale omtalen at: ”Temaet har få begrensninger og rommer stor
variasjon. Temaet favner dermed vidt, både sosialt og i tid, og omfatter videre
både materiell og immateriell kulturarv.”
I kalenderen for 2009 ønsker Historielaget å trekke frem lokale kulturminner
som vi ofte ikke tenker på som kulturminner og som vi lett kan overse og
glemme. Det er mange slike i Oppegård og oppgaven blir å velge. Styret i
Historielaget har som vanlig utpekt en egen kalendergruppe som har vært i full
gang med arbeidet siden i våres. Ragnar Dahl har påtatt seg redaktørjobben.
Foreløpig har gruppen pekt ut følgende hovedtemaer: På og rundt
Kolbotnvannet, Tussetjern og Gjersjøen, Dugnadsprosjekter, Lokale kulturhus,
Det skrevne ord, På de skrå bredder, Navnetradisjoner, Sosiale forhold,
Krigstid, Vann og kloakk, Gamle
steingjerder og brygger på Svartskog. I skrivende stund arbeides det med å
samle inn faktastoff og lokalisere bildestoff. Det siste blir den vanskeligste
jobben. Gruppen har søkt etter ”nyoppdagede” fotos, men det er det tydeligvis
lite av. Dersom du har fotos som kan tenkes å være interessante som
”dagliglivets kulturminner”, ber vi deg kontakte Marita Huseby, tlf. 975 26 061.

08.08. 400 (13469) Kolbotn trykkeri as

