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Sætrehøiden (Høgda)
Tegning av Olav Skogstad
Sætrehøiden. Gnr 44/480. Sætrehøgda. Høgda. Høgdavn. 2. Opprinnelig husmannsplass under Sætre på 50 mål innmark og 200 mål skog på Øvreskogen.
Hvilested for reisende på Kongeveien. Det opprinnelige huset bygget rundt
1750. Kjøpt i 1883 av Olaus Hansen, senere poståpner og stasjonsmester. Bygningen ble restaurert ca 1900, står fortsatt som en velholdt sveitservilla, men nå
bak en støyskjerm. Fra 1881 ble det startet butikk i uthuset, drevet av Olaus’
mor til hennes død i 1885, men ble registrert på Olaus’ sønn Emil i 1883. Butikken ble senere flyttet over i hovedbygningen. I egen bygning ble det da bakeri, skomaker, fleskeloft, butikklager og bibliotek med over 100 bøker til utlån. Butikken flyttet til nye lokaler i Skivn. 211 i 1920. Huset ble overtatt av
sønnen Einar Bratland i 1926 og av hans datter Molle Bjørgås i 1971. Nå solgt
videre. På tomten er det et stabbur fra før 1900. Den første telefonsentralen i
Oppegård ble installert her i 1911.

Oppegård Historielags styre

Fra venstre: Einar Skillebekk, Birger Løvland, Siri Iversen, Egil Wenger, Randi
Skjerven, Geir Bagge Skarheim og Severin Breivik.
Styret i Oppegård Historielag har konstituert seg slik:
Egil Wenger, leder, tlf.: 97 74 90 02. E-post: egil@weneger.no
Geir Bagge-Skarheim, nestleder, tlf.: 66 99 36 90.
E-post: bagge-skarheim@c2i.net
Siri Iversen, kasserer, tlf.. 93 43 11 05. E-post: siri.iversen@gmail.com
Randi Skjerven, sekretær, tlf.: 90 91 69 99. E-post: randiskj@online.no
Birger Løvland, styremedlem, tlf.: 66 99 31 48.
E-post: ablovland@hotmail.com
Einar Skillebekk, styremedlem, tlf.: 92 05 05 95.
E-post: einar.skillebekk@c2i.net
Severin Breivik, styremedlem, tlf.: 92 88 84 87. E-post: cvrin@live.no
-----------------------------------------------------Revisor: Elisabeth Storløkken
Valgkomite: Bjørn Egil Jensen (leder) , Karsten Høy og Bjørn Engebretsen.
-----------------------------------------------------Redaksjonskomite for medlemsbladet: Odd Ståle Indreeide, Randi Skjerven
og Siri Iversen

Lederen har ordet
Det er fortsatt liv laga for Historielaget.
Vi er godt ute i lagets 26. driftsår. Tradisjonelt har Historielaget hatt konflikter gående med kommune og/eller
grunneiere i arbeidet med å beskytte
og bevare kulturminner. For tiden er
det ingen slike konflikter. Det kan
komme av at Historielaget ikke tar
konfliktstandpunkter, men det kan
også ha sammenheng med at våre tradisjonelle ”motparter” ikke lenger
overkjører kulturminnevernet i utbyggingssaker. Dessuten er utbyggingen i
større grad enn før lagt til sentrale områder som ikke er følsomme for kulturminnevernet, og ikke i utmarka, som i stor grad var tilfelle før. Det gjør at laget
i prinsippet nå skulle ha mer krefter til å konsolidere situasjonen. Det er også
det jeg innbiller meg at vi gjør.
Gjennom samarbeid med andre organisasjoner, får vi i noen grad informert om
kulturminnepunkter i utmark (jf. Skautravern og Til fots i Oppegård).
Forsiktige arbeider med å få bekreftet traseene for Oldtidsveiene, for eksempel
over Svartskog, pågår. Og så har vi ambisjoner om å knytte sammen de skiltede
oldtidsveiene forbi innmark, gårdstun osv, slik at vi får mulighet for å gå disse
veiene (stiene) i sammenheng. Vi har nok fortsatt en del utfordringer på noen
av traseene, men ting tyder på at vi nå har fått et regelverk for merking av stier
i utmark, som i større grad gjør det mulig å få dette til. Oppgaver å ta fatt i til
høsten.
All erfaring fra arbeid med lokalhistorie tilsier at ”ting tar tid”. Vi har masse
eksempler på det. Etablering av ny hjemmeside er ikke sluttført - men det skal
den vel heller aldri bli ? Arkivet er bare halvveis ferdig etablert, stokkbåten er
fortsatt ”under arbeid”. Dessuten, Ski historielag trigget i vår saken om Sandbuktskogen, ved å engasjere seg med fordrag og tur i marka. Dette får oss til å
tenke at det kanskje er på tide å blåse litt liv i den saken igjen ? Vi får se.
Det er nok å ta fatt i, for styret og andre interesserte hjelpere. Føler du at du kan
hjelpe til, ta kontakt med en av oss i styret (se side 2 i bladet).
Se også annet sted i bladet om behov for hjelp.
Egil Wenger

Årsmøteprotokoll for Oppegård historielag,
7.mars 2012, Østlikollen
Dagsorden
Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
Innkallingen til årsmøtet ble godkjent.
Bjørn Egil Jensen valgt til møteleder, Siri Iversen valgt til referent og
Bjørn Lunder og Johs. Andersen valgt til å undertegne protokollen.
Godkjenning av årsberetningen
Leder Bjørn Egil Jensen gikk gjennom årsberetningen som var trykt i
medlemsbladet og sendt ut på forhånd til alle medlemmer. Det kom en
korrigering vedr. Østre skipreide (ikke Vestre som det står i medlemsbladet), ellers ingen bemerkninger og årsberetningen ble godkjent. Aktivitetene i 2011 var i stor grad knyttet til historielagets 25-års jubileum med
turer og jubileumsfest og i tillegg er foretatt et løft med ny hjemmeside
og arbeid med historielagets arkiv.
Godkjenning av regnskap for 2011
Kasserer Siri Iversen kunne bare legge fram driftsregnskap. Laget gikk
med bra overskudd i 2011 og har god økonomi. Siden regnskapet ikke
var riktig avsluttet med balanse var det ikke godkjent av revisor. Det skal
avholdes ekstraordinært årsmøte innen utgangen av april 2012 hvor endelig regnskap og budsjett blir fremlagt for godkjenning.
Fastsettelse av kontingent 2013
Ingen forslag om endring i kontingenten og det ble besluttet og holde
samme årskontingent i 2013, kr 200 inkludert Follominne.
Innkomne forslag
Det var ingen innkomne forslag.
Valg av leder, styremedlemmer, revisor og valgkomité
Leder Bjørn Egil Jensen tok ikke gjenvalg og går ut av styret. Lars Christian Nordby går også ut av styret. Egil Wenger tok på seg ledervervet for
1 år.

Det nye styret:
Egil Wenger (ny leder)
Randi Skjerven (styremedlem)
Geir Bagge-Skarheim (styremedlem)
Siri Iversen (styremedlem)
Einar Skillebekk (styremedlem)
Severin Breivik (styremedlem)
Birger Løvland (styremedlem)

gjenvalg 1 år
gjenvalg 2 år
gjenvalg 2 år
ikke på valg 1 år igjen
ikke på valg 1 år igjen
ny
2 år
ny
2 år

Valg av revisor:
Revisor Elisabeth Storløkken gjenvalgt for 1 år.
Valgkomité:
Bjørn Egil Jensen (leder), Bjørn Engebretsen og Karsten Høy.
Avtroppende leder Bjørn Egil Jensen fikk blomster og takk for innsatsen
for Oppegård historielag. Det nye styret konstituerer seg og fordeler oppgaver på første styremøte.
Årsmøtet hevet.
………Sign……..
Siri Iversen, referent
……Sign…….
Bjørn Lunder

……Sign…….
Johs. Andersen

Etter årsmøtet:
Foredrag om forsvaret av Oslo i tidligere tider
Etter årsmøtet holdt Nils Birger Olsen et interessant foredrag om forsvaret av Oslo i tidligere tider. Nils Birger Olsen er tidligere offiser ved
Forsvarets overkommando og er nå leder for Forsvarsmuseets venner.
Han bor på Kolbotn og er medlem i Oppegård historielag.
22.3.2012 SMI

REGNSKAP FOR OPPEGÅRD HISTORIELAG
2011/2010
2011

2010

Inntekter:
Div. inntekter
Medlemskontigent

-92 853,15
-50 850,00

Salg kalender

-45 820,00

Utgifter:
Medlemsaktiviter
Kostnader medlemsblad
Til fots i Oppegård
Andre kostnader
Andre kostnader
Tilskudd andre
Resultat
Renter - inntekt
Bankgebyrer

-17 424,42
-50 559,00
-189 523,15

38 161,68
24 170,88
19 319,20
8 045,50

40 322,30
132 935,61

0,00

-56 587,54
-6 117,52
934,00

BALANSE
2011

112 829,46
-12 933,96

-4 063,83
-5 183,52
-61 771,06

ÅRETS over /-underskudd

-125 763,42

5 462,50
10 310,21
5 086,82
51 647,63

38 238,35
5 000,00

-57 780,00

2010

AKTIVA:
Lån Langbygningen
Andre fordringer
Kundefordringer

30 000,00
42 149,00
10 098,50

30 000,00
4 336,00
9 450,00

Bank 0530 01 86965
Bank 0539 33 08933

49 765,58
2,62

33 784,25
2,62

Bank 0521 95 55301

169 619,80

164 055,43

301 635,50

241 628,30

PASSIVA:
EK 1.01
Leverandørgjeld
Forskudd fra medlem.
Avsatt digitalisering
Avsatt til skilting
Avsatt støtte langbyg.
Avsatt stokkebåten

179 037,94
-1 057,50
5 350,00
9 534,00
10 000,00
8 000,00
29 000,00

162 252,15
-143,64
6 200,00
9 534,00
10 000,00
8 000,00
29 000,00

Året over/underskudd

61 771,06

16 785,79

301 635,50

241 628,30

212,00

-3 851,83
-16 785,79

ÅRSMØTET 2012
REGNSKAPET
Av årsmøtereferatet (se side 4) framgår det altså at regnskapet for 2011 ikke ble
godkjent av revisor, av regnskapstekniske årsaker. Årsmøtet vedtok at regnskapet skulle legges fram på ekstraordinært årsmøte ”innen utgangen av april”.
Styret beklager at dette ikke har latt seg gjøre. Revisorgodkjent regnskap foreligger nå. Styret har valgt å gi regnskapet til kjenne for medlemmene ved å sette inn en kortversjon i medlemsbladet, og at det anses tilstrekkelig. Dersom det
blir stilt krav om gjennomgang i et ekstraordinært årsmøte, vil styret selvsagt rette seg etter det.
Regnskapet gir ikke detaljert informasjon, men det gir uttrykk for et solid overskudd, og i balansen gis det oversikt over en rekke oppgaver som er under arbeid, men likevel ikke ferdig. Overskuddet skyldes i hovedsak produksjon og
salg av kalenderen, i 2011 – som tidligere år.
Styret håper at medlemmene aksepterer regnskapet for 2011 presentert slik.

BUDSJETT 2012

På årsmøtet 2012 ble regnskapet for 2011 ikke ferdig behandlet. Det fikk konsekvenser også for budsjettet for 2012. I egen artikkel i bladet er regnskapet for
2011 behandlet. Formelt sett har styret heller ikke et godkjent budsjett å forholde seg til, men har hittil jobbet ut fra det budsjettet som ble vist, men ikke
behandlet, på årsmøtet. Når det gjelder spørsmålet om å formalise dette budsjettet, har styret valgt å benytte samme opplegg som for regnskapet - info og
derigjennom underforstått godkjenning av budsjett for 2012. Forutsatt at det
ikke kommer inn innvendinger i form av krav om ekstraordinært årsmøte, betraktes budsjettet som godkjent.
Budsjettet har en innebygget underdekning på 8000 kroner, som er forutsatt
dekket av reservene, som i henhold til regnskapet er på ca. 300.000 kroner. I
tillegg har styret godkjent et bruk på inntil 20.000 kroner på undersøkelser etter
trekkflåten i flåtetraseen Flåtestad – Kurud i Gjersjøen. Slike midler ligger
innbakt i reservene.
Se neste side for budsjett 2012.

Budsjett
Oppegård historielag 2012
Inntekter
Medlemskontingent (kr. 200 pr. medlem)
Medlemsbetaling – arr.
Salg kalender/sponsorinntekter
Norsk Tipping (grasrotandelen)
Gaver
Tilskudd LLH/Follo historielag

70000
5000
100000
3000
0
10000

Sum inntekter

188000

Utgifter
Utgifter web
Honorar kalenderredaktør
Kostnader turer, jubileum
Kontorutgifter
Møteutgifter
Produksjon medlemsblad
Utsendelse medlemsblad
Produksjon kalender
Follominne innkjøp og porto
Bankomkostninger, gebyr
Diverse kostn., vedlikehold
Til disp. for styret (innkjøp utstyr osv)
Kontingent LLH/Follo historielag
Lån til Langbygningen
Sum utgifter

6000
4000
5000
7000
10000
20000
6000
40000
37000
1000
15000
15000
10000
20000
196000

Hvem gjør hva i Oppegård Historielag?
Arbeidsgruppene - med oppgavefordeling.
Oppgaver
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer/
Økonomigruppe

Ansvarlig
Egil Wenger
Geir B. Skarheim
Siri Iversen
Egil Wenger

Arbeidsgruppe

Gustav Fr. Huseby Regnskapsfører
Egil Wenger evt. Geir B. SkarKulturminner i
nødv. initiativ
heim
utmark
(tidl, veigruppa) - Kolbotn
Thea Sundt
Karsten Høy
Oldtidsveiene –
Bjørn Lunder
Skilting –
Einar Skillebekk
Vedlikehold
Aktivitetsgruppa Einar Skillebekk Birger Løvland
Aktivitetsplaner –
Geir B. Skarheim Bjørn
Bekjentgjøring Engebretsen
Egil Wenger
+ div. hjelpere
Siri Iversen
Randi Skjerven
Info-gruppe
Hjemmesiden,
Bjørn Egil Jenmedlems-bladet,
sen
O.S. Indreeide
Friluftslivets dag Birger Løvland
Eventyrstien m.v.
Redaktør:
Severin Breivik
Kalender 2011
Bjørn Egil
Egil Wenger
Jensen
salgsgruppe
Langbygningen - Gjersjøelva na- Marita Huseby
Egil Wenger
tur- og kulturlokalhistorisk
Johs Andersen
park v/Harald
utstilling
Lundstedt
Einar Skillebekk
Siri Iversen
Bygdebok og wiki Kommunens
bokkomite
Gjersjø-båten Bjørn Lunder
Follo Museum
Stokkebåten
Egil Wenger

Diverse

Oppegård syd
Svartskog

Program settes
opp
2 ganger pr. år.
Samarbeid med
Info-gruppe
Samarbeid med
Akt.gruppa ved
bekjentgjøring

Tema 2013 :
Lokale veinavn.
Tidl. Gjersjøelvprosjektet

Bildeinnsamling
m.v.

Litt Oppegård-relatert historie.
Fra istid til biltid i kortversjon av Bjørn G. Lunder
Del 2: Fra middelalder til biltid.
Forrige artikkel sluttet med et kart over Ljansbrukets /Ingiergodsets eiendommer som viste at disse dekket over 80% av arealet i Oppegård kommune. Jeg skal nå ta for meg :
«Tre utvalgte plasser i Oppegård» (som ikke hørte til Ljansbruket).
Plassene har det til felles at de alle har vært eiet av familien Tjernæs som har
drevet gårdsbruk her i 4 generasjoner på Østre Greverud og i 3 generasjoner på
Dal.
Av de 3 plassene jeg skal fortelle om, ligger 2 av de i et område som i tidlige
tider lå under urgården Fløgspon og den tredje i området som i tidligere tider lå
under urgården Foli (Fåle)
Disse plassene ble i det 17. og 18.århundre brukt som såkalte husmannsplasser.
Dvs plasser der menn med familie kunne få bo mot en årlig avgift og pliktarbeide på gården den tilhørte. Pliktarbeidet omhandlet både husmannen selv,
hans kone og deres arbeidsdyktige barn. Til plassen kunne det tilhøre jord, som
husmannen kunne benytte og drive, utenom den tid han var forpliktet til å jobbe
for gårdeieren. I disse tilfeller ble husmannen benevnt som: ”Husmann med
jord”
Forholdet mellom gårdeier og husmann ble som oftest regulert ved hjelp av en
såkalt ”husmannskontrakt”. Den omhandlet pliktarbeidets omfang og lønn for
dette, rett til bruk av plassens jord, festetiden, fridager og oppsigelse.
Festetiden kunne være for livstid, - med rett og plikt for barna til å kunne drive
videre. Ellers bare for kortere tider der ”faredagen” var fastsatt etter eventuell
gjensidig oppsigelsesrett, vår eller høst, gjerne relatert til gårdsarbeidet
(onnene).
Husmannsvesenet opphørte i hovedsak i tiden 1900 til 1930. I lov fra 1928,
fikk husmenn er lovfestet rett til å kunne innløse de plasser de hadde bodd på,
og få de matrikulert som egne småbruk.
Det er verdt å merke seg at alle disse plassene har vært ryddet i tidligere tider.
Mange grodde igjen etter Svartedauden, men åkerlandet var ryddet for stein.
Boniteten var brukbar her, og etter fjerning av vegetasjonen, var de relativt
greie å nyrydde. De lå ellers tilgjengelig ved de gamle veifarene.

Kartutsnitt: Greverud med omegn 1883 Statens Kartverk
Plassen Grytebråten under Østre Greverud gård har kartkoordinat ved tun:
N:6628417 - Ø;602311 Kotehøyde 133m.
(Se overstående kart fra 1884)
Her kan det ha vært menneskelig aktivitet for mer enn 8500 år siden.
Vi finner folk herfra i de eldste aktuelle kirkebøkene fra 1700-tallet som registrerer dåp ,fødsler, ekteskap og død. En periode på 1700-tallet,ble stedet kalt
Grytedalen. Navnet var sikkert relatert til tjernet Grytetjern som ligger i nærheten mot nordøst.
Plassen var etter sigende anlagt her svært tidlig ,som en veivokter-gård.
Veivokteren skulle pleie og etterkomme Greifaruds gårds-plikt på veistandard
mellom Fløysbonn og Sætre. Dette var da en del av hovedveien. Almannaveien
mellom Christiania og området sydover mot Fredrikshald og København.
Vi vet at Almannaveien fra gammelt av skulle kontrolleres ved at et langspyd
ble holdt på tvers over hesteryggen. I hver ende ble det plassert en ring av vidjekvist. Disse ringene skulle ikke komme i berøring med vegetasjonen på noen
av vei sidene og forbli på spydet ved vei-parsellens ende
Dersom de ble revet av som følge av berøring med vegetasjonen, kunne gårdeieren ,og sikkert veivokteren, bli straffet med bøter til kongen. Kravet til veibredden har nok variert, men i senere tid var den 8 alen. En alen var på denne
tid lik 2 fot. Dvs: 0,62753 m. Så 8 alen utgjorde i alt 5,02 m.

Lov av 24. februar 1636 gikk ut på at alle veier i Akershus skulle utbedres av
bøndene etter en arbeidsfordeling som fogder, sorenskrivere og lensmenn anviste. Bøndene var imidlertid ikke villige til å utføre det lovbefalte arbeidet. I
1643 ble loven innskjerpet av stattholder Hannibal Sehested. Dette innebar at
veiene skulle utbedres ved å tildele hver bonde et bestemt veistykke som måtte
være i stand til Mikkelsdag om høsten og Korsmesse før våronna tok til, så
fremt de respektive bøndene ville unngå straff. Så gårdens veivokter hadde en
ansvarsfull jobb å gjøre.
I tillegg til veibredden måtte veivokteren sørge for at veidekket var brukbart i
orden. Det var ikke så enkelt på denne strekningen med mye jord og skogbunn.
Grus kunne tas der det var tilgjengelig langs veien, men i regn og bløte perioder, ble mye av grusen skylt vekk. Når så hester og senere også vogner passerte
her ble veidekket omdannet til søle. Tyngre lass ble derfor nødvendigvis transportert på frossen mark vinterstid.
Ved Danskekongenes besøk (eller passeringer) her i 1685, 1704 og 1733 ble det
klaget på veiens kvalitet. På reisene i 1733 var veien så dårlig at de kongelige
måtte fraktes på slep og i bærestol, da det ellers var fare for at vogner ville kunne velte. Kongen hadde med seg et stort følge på sine reiser. I 1733 var dette på
150 personer. Mange hester og vogner laget dype spor i veien, som ved nedbør
fullstendig ødela denne. Gården og veivokteren som hadde ansvar for strekningen fikk en nærmest umulig oppgave å holde veien kjørbar i ønsket
standard.
Det største angrepet på veistandarden her kom da Karl XII med flere tusen
mann i følget og med hester vogner og kanoner, kom her etter retretten fra
Christiania natt til 30.april i 1716. Vi kan bare tenke oss hvordan veiens
beskaffenhet var etter den passeringen.
All hestemøkka var også et problem. Dette ble plukket og kjørt til gårdens jorder som gjødsel. Dette ble også utført ved hjelp av barn, som fikk litt betaling
for dette. Da de oppholdt seg på veien kunne de også gjøre tjenester for de passerende. En av disse tjenester var å åpne og lukke eventuelle grinder. For dette
fikk de litt betaling, som den gang kom godt med.
I 1624 kom kong Christian IV med en forordning som krevde at hovedveien
sørover mot København skulle gjøres i stand som kjøreveier for hest og vogn.
Det innebar også at det måtte også lages møteplasser der 2 vogner kunne passere hverandre. Fra 1647 skulle posten mellom Christiania og København frem
her. Dette gjorde det nødvendig at veien ble ytterligere utbedret i den gamle og
fortsatt lite egnede traseen. Oppmurte steinkanter fra denne perioden er fortsatt
å se langs den gamle veien.
Først i 1762 ble det bestemt å legge om traseen her og sørge for en sikring av
en bedre veistandard. Da fikk Kaptein Døderlein i oppdrag å bygge den såkalte
Fredrikhaldske Kongevei.

I 1764 reiste sogneprest i Eidsberg og samtidshistoriker Jacob Nicolai Wilse
forbi her. Han kunne rapportere følgende i sin reisebeskrivelse: ”Til venstre
hånd ser man gården Fløysbaan, et meget oppbygget sted, hvor veien gikk forbi
før, men nu mer lige ind til Greverud 1 ½ mil fra Christiania. Her burde være
skydsskifte formedels veiens længde, om det havde været muligt, eller i det
mindste et ordentlig Gjestegiversted. Imidlertid får reisende Standspersoner her
god og nødvendig Beværtning. Man gjør ogsaa lystreiser hertil fra byen”
Den gamle Oldtids veien forbi Grytebråten mot Slåbråten under Sætre er nå
ryddet og skiltet i et samarbeide mellom Oppegård Historielag og Oppegård
Vel, og kan med fordel anbefales som en opplevelsesrik turvei.
Fra nyere tids folketelling, i 1801, kan vi se at ”Husmand med jord og snedker”
Ole Hansen, 59 år bodde på Grytebråten. Han bodde sammen med sin kone
Mari Olsdatter, 44 år, som var gift for annen gang. De hadde da datteren Berthe
Olsdatter på 12 år og sønnen Hans Olsen på 2 år.
I Folketellingen fra 1865 kan vi finne at ”Husfader og husmand med jord”
Andreas Hansen, 38 år født i Kråkstad, bor her sammen med sin kone Johanne
Alexanderdatter, på 33 år født i Ås, samt deres sønner Julius Andreassen, 4 år
og Jens Andreassen 1 år. Begge født på Nesodden. I tillegg bodde konas mor,
Helene Hansdatter, på 74 år, født i Ås, her sammen med familien.
Fra folketellingen 1875 kan vi lese at fortsatt bodde ”husfader og husmand med
jord” Andreas Hansen f.1828 i Kråkstad, her med sin familie. Det var harde tider med høy barnedødelighet på denne tiden, så det ser ut til at sønnen Jens
ikke har overlevd. Paret har i stedet fått en ny sønn, Hilmar Andreassen som ble
født her i Oppegård i 1865 . De har også fått en datter: Inga Andreassen født i
Oppegård i 1869.- Svigermor Helene Hans-datter er ikke blant dem lenger.
I folketellingen for 1891 ser vi at ”husfader, husmann og jordarbeider”
Andreas Hansen, fortsatt bor her med sin kone. Datteren Inga Annette står oppført med gjøremål: ”husstell og dagarbeide.” I huset bor nå også Karl Edvind
Alfredsen, født 1876 i Aker, mot betaling fra Akers Fattigvesen og Kristine
Samuelsen, født 1883 i Ski, mot betaling fra moren, som benevnes som
”handlerske”.
Fra Folketellingen fra 1900 ser vi at den trofaste husmannen Andreas Hansen
og kona Johanne har havnet på fattigboligen og understøttes av fattigvesenet.
Andreas og Johanne bodde jo i alle fall på en plass utskilt fra gården der de
hadde tjent sitt levebrød, og i nærheten av sine barn og barnebarn. De var
sikkert da fornøyde med dette.

I 1872 hadde kommunen kjøpt en tomt utskilt fra Østre Greverud med matrikkel nr.312c. Tomten lå på området sydøst for Østre Greverud gårds tun, men på
østsiden av Kongeveien. Denne ble bebygd med et hus som var ment å være en
fattigbolig med kommunal understøttelse for de av kommunens innbyggere
som hadde behov for dette. Vi hadde ikke sykehjem, aldersboliger og trygdesystem den gang, og denne måten å ta vare på de gamle og syke på, var
datidens store sosiale løft. (Se nedenforstående tegning av huset fra 1940).
Den pågående byggingen av Smålensbanen på den tiden, krevde også husrom
for jernbanearbeiderne og ved tellingen i 1875,kan vi se at en mor, ”med understøttelse til husvære” bodde her med sine 2 sønner. De var begge jernbanearbeidere, med tilknytning til det pågående jernbaneanlegget. Smålensbanen ble
åpnet i 1879.

Fattigboligen på kommunal tegning fra 1940 F: BGL
Andreas og Johannes datter, (Inga Andreas-datter), bor i 1900 fortsatt på
Grytebråten og er nå gift med ”Husfader og skogsarbeider” Olaf Andersen født
1863 i Rakkestad. De har barna: Trygve Andersen født 1888, Gullborg
Andersen født 1893, Syver Andersen født 1895, Hjørdis Andersen født 1898 og
tilslutt Guttorm Andersen født 1899. Alle født i Kristiania.
I tillegg ser det ut til at Olaf Andersens søster Ragna Andersen bor her. Hun er
oppført som ”tjenestepike, husstell, midlertidig med hjemstand i Kristiania.”
Alder er ikke nevnt.

I folketellingen fra 1910 ser vi at husmanns-kone og enke Johanne Henriksen
født 26.1.1835 i Frogn bodde her. Hun drev med ”husstell” (oppført som yrke).
Sammen med henne bodde hennes ugifte pleiesønn og husmann, Alfred
Syverud, født 23.11.1884 i Kristiania, og den ugifte tjenestepiken Pauline
Johannesen, født 18.10.1870 i Frogn. Dessuten bodde enkemann Kristian
Trondsen, født 06.12.1824 i Østre Aker her. Han var ”utsatt av Kristianias
fattigvesen” (En ikke uvanlig måte å løse bosituasjonen for fattige på den gang
- eldre som unge).
I nyere tid kan nevnes at låven på Grytebråten ble revet på 20-tallet. På
nedenforstående bilde fra en sommerdag i1929 ses fronten av bolighuset.

Fra venstre sees: Erling Tjernæs,- Kona Hedvig Tjernæs.- ukjent,- Ingeborg
Tjernæs,- Sigurd Finstad,- ukjent,- Harald Tjernæs og kona Inga Tjernæs. Foto.
Kristine Finstad.

Siste bildet på forrige side viser ”Dossen” på Grytebråten. Den sto da nærmere
huset enn den sto i senere tid frem til den ble revet. Steinsettingen under den
seneste plassering er fortsatt synlig i skogkanten ved veien mot Sagstua.
Fra venstre sees: Ukjent, Sigurd Finstad, Ukjent (i døra), Kristine Finstad,
Hedvig Tjernæs, Erling Tjernæs, Harald Tjernæs og Ingeborg Tjernæs. Foto:
Inga Tjernæs sommeren 1929.
Under og etter krigen ble Grytebråten utleid som fritidsbolig til et par familier
fra Oslo.
Ekteparet Harald og Kari Mikkelsen leide Grytebråten fra ca 1941 til ca 1952.
Han var Bakermester fra Oslo.
I 1941 fikk de datteren Eva, som kan fortelle:
Det var mange fine lyse dager på Grytebråten om sommerne. Familien
Mikkelsen hadde flere vennepar som kom på besøk. Et av disse venneparene
var svært musikalske og hadde med seg sine instrumenter. Han spilte gitar og
hun spilte Zitter. Selv spilte Mikkelsen fiolin, så det ble mye sang og musikk.
De ble gode venner med fam. Tjernæs på Gården Østre Greverud, som de leide
plassen av. De kjøpte bestandig melk og egg hos Tjernæs. Fru Tjernæs tok seg
av denne handelen. Hun var alltid kledd i streng høytknappet mørk kjole og så
svært myndig ut. Hun hadde en spesiell øse som hun skummet av fløten med,
før hun øste opp melk til salg. Tjernæs hadde en flott påfugl på gården. Den
gikk gjerne og spradet og viste sin prakt. På veien mellom gården Østre
Greverud og Grytebråten, var det ikke helt trygt å gå, for ved hestehagen der
terrenget stiger for så å senke seg ned mot Grytebråten, var det mye orm. Eva
kunne huske hun var redd da hun passerte her. Men på veien her var det også
vakkert, da det var mye nyperoser her. Disse var Kari Mikkelsen svært glad i
og hun likte å plukke med seg en bukket i ny og ned å ta dem med seg til
Grytebråten.
Plassen hadde kun 2 værelser. Gjennom utgangsdøra kom man inn på
kjøkkenet. Til venstre stod en komfyr og til høyre stod det en vaskebenk med
bøtte og vaskefat. Rett frem sto det et spisebord. Inn til venstre var stua som
hadde 3 vinduer ut mot vest der det sto et flott tuntre.
Fra Karis mor hadde familien fått med seg noen flotte og fargerike filleryer
som var hengt opp på veggene. Stua fungerte også som soverom for familien.
Plassen hadde en hems. som det var adgang til fra utsiden med stige. Her var
det lagt inn høy, så at hemsen kunne fungere som sovested for eventuelle gjester som overnattet her.
Om sommerne var det også en del barn som var med sine foreldre hit. Barna
likte å leke leken Vi seiler og vi ror som var en form for Sisten eller Du har`n.
Bak huset var det en dam som var full av rumpetroll. Disse var det morsomt for
barna og leke med.

Bakermester Mikkelsen hadde 2 ridehester. Da han hadde et godt forhold til
gårdeier Tjernæs, fikk han ha disse på beite med gårdens arbeidshester. Denne
ordningen fungerte helt til at Mikkelsen oppdaget at gårdsfolkene hadde spent
ridehestene foran høyvogna . Dette var ikke noen bra løsning for ridehestene,
så ordningen ble raskt avviklet.
Reisen mellom Oslo og Grytebråtan ble gjerne foretatt med toget. Fra Grytebråten gikk veien til Greverud stoppested over jordet på nedsiden av våningshuset på Østre Greverud. Herfra var det raskest å gå tvers over jordet til
Østliveien og Frydenbergveien og ned til tog-holdeplassen. Over jordet på
Greverudgården kunne det da være skummelt å gå, på grunn av løse hester,
okser og kyr.
Familien Mikkelsen fikk mange venner i Oppegård og hadde lyst til å bosette
seg her.. På en utflukt i Oppegård syd i 1952, ble de vist plassen Tussetoppen
av familien Nybro. De kunne fortelle at plassen var lite brukt av eieren, som
kanskje kunne tenke seg å selge den. Plassen hadde en flott utsikt og familien
Mikkelsen falt for denne. Da de kontaktet eieren, som for øvrig var en god
kunde av baker Mikkelsen, ordnet det seg raskt med salg og kjøp. Familien
Mikkelsen flyttet rett etter permanent fra Oslo og bosatte seg på Tussetoppen i
Kringsjåveien på Oppegård syd. De bygget på huset her så fasilitetene ble langt
bedre enn de var på Grytebråtan. Leieforholdet der ble derved sagt opp.
Familien Mikkelsen hadde en
del bilder fra Grytebråten,
men disse har
dessverre blitt tilintetgjort og
er ikke å oppdrive i dag. Etter familien Mikkelsen var
det en annen familie fra Tøyen i Oslo som leide Grytebråten. Natt til 17. oktober 1961
besøkte en sønn av denne familien plassen. Ved et ulykkestilfelle ved 5 tiden om
morgenen ,oppsto det en
brann på stedet som førte til
at det gamle bolighuset brant
ned til grunnen. Ved siden av
vises en faksimile av omtalen
i Østlandets Blad dagen etter,
på onsdag 18.oktober 1961.

Brannrestene etter hytten ble stående i flere år, men i 1973/74 ble brannmuren
og grunnmuren kjørt bort i et hjørne av eiendommen og de rester som sto igjen
ble gradvis pløyd bort. I dag er det ikke noe synbart igjen av hovedhuset. Kun
en del store steiner der. Dossen sto i de siste år. Vik-søsterene på Sagstua gikk
forbi Grytebråten til og fra skolen hver dag. Den eldste av disse, Astrid Bjørke
har sendt meg en skisse over hvordan veien og Grytebråtstua sto før den brant
ned.

Overstående skisse samsvarer godt med foranstående kart fra 1880-tallet
Grytebråten-området ligger i dag brakk og igjengrodd utenom Golfbaneområdet. Det er synd at ikke tidligere eier fikk anledning til fortsatt å dyrke her.
Etter avtale med nåværende eier, Oppegård Kommune, tok en del frivillige, for
et par år siden, på seg oppgaven å rydde tunet der stua stod. Dette ble da gjort.
Men i dag er vegetasjonen på full fart tilbake. Det er nødvendig å få frivillig
mannskap til å ryddet tunet igjen og dessuten få tilbake deler av grunnmuren
der stua stod, for å få markert og skiltet denne. Et mål bør være er å få dette til
innen kommunejubileet i 2015.

Dammen bruksnr.5 under Østre Greverud med gårdnr. 42.
Plassen ligger ved kartkoordinat N:6628540 - Ø:602086. Kotehøyde 120m.

Det kan ha vært menneskelig aktivitet her så tidlig som for mer enn 8000 år
siden.
Plassen Dammen har fått sitt navn som følge av den flomdam som en gang ble
opprettet nedenfor plassen for å styre vannkraften i elvebekken i anledning
kverning og saging. Det følger lite jord med plassen så de husmenn som har
bodd her har nok nettopp hatt et ansvar for at flomdammen var i orden og fungerte som forutsatt i aktuell tid.
Fra folketellingen i 1801 kan vi ikke se hvem som spesifikt bodde på Dammen
men vi har ”lottebruker på gården”, og ”national soldat”, Ingebret Jørgensen
på 26 år her, som trolig ble ”innkvartert” på plassen. (Hvor han var født fremgår ikke av tellingen for 1801).
I folketellingen fra 1865 går det frem at Jens Hansen på 61 år, er bruker av stedet. Han bor sammen med sin kone Kari Hansdatter på 60 år, og sin datter Julie
Jensdatter på 16 år. Alle født i Enebakk.
Fra folketellingen i 1875, kan vi ikke uten videre se at det bor noen på Dammen på telledagen. Men det kan ha vært Arne Vold ”losjerende oppsynsmann
ved jernbaneanlegget” som hadde husvære her. Han var født 1845 i Tynset og
var da ugift.
I folketellingen fra 1891 fremgår det at ”husfader, husmann og jordarbeider”
Kristian Andresen, født 1853 i Vestby, bodde på Dammen. Han bodde sammen
med sin kone Karen Helene Andresen, født 1852 i Spydeberg, datteren Elise
Marie Andresen, født 1882 i Ås, sønnen Karl Oskar Andresen, født1888 i
Hobbøl, og sønnen Sigurd Alfred Andresen, født 1890 i Ås.
Fra folketellingen 1900 finner vi her Anton Dammen, født 1848 i Aker. Han er
oppført som: ”Husfader, husmand og jordbrukende” Han bor sammen med sin
kone Laura Olsdatter, født 1867 i Vestby, samt Antons sønn: ”ugift skogsarbeider” Sigurd Antonsen født 1878 i Kristiania, og Lauras datter Astrid Vestby
født 1893 i Drøbak.
Folketellingen fra 1910 viser at husfader John C. Johnsen født 29.5.1838 i
Aker, bodde her. Han arbeidet med steinplukking men ”lever vesentlig av sine
midler”. Sammen med ham bodde hans ugifte datter Josefine Johnsen født
10.5.1861 i Hobøl. Hun arbeidet med husstell hjemme.
Senere folketellinger er som nevnt ikke tilgjengelig, men fra Tove Karin Holt i
Årnes, har jeg fått vite at på 50 og 60-tallet bodde Rachel og Reidar Hageberg
her, og som nedenforstående bilde viser var det trivelig her da.
Av tidligere eier Knut Tjernæs, har jeg fått vite at fra ca 1970 bodde Nora og
Thorbjørn Wilhelmsen her. Deres datter Laila Hoff, kunne fortelle at Thorbjørn
døde i 1994,men at Nora fortsatte å bo her til i 2003.
I Wilhelmsens tid, ble inngangspartiet flyttet og endret til nåværende situasjon.

På Dammen i 1957 (Foto R. Hageberg)
Laila Hoff kunne ellers fortelle at før hennes foreldre flyttet hit, så bodde det et
eldre ektepar her fra Oslo. Det bodde også en eldre kar på Dammens grunn her
i 1960- årene. Han bodde alene i ei hytte de kalte for ”Uroa” Det finnes grunnmursrester etter denne i dag, i skråningen mot et kort stykke fra eiendomsgrensen mot øst. - Ned mot Kongeveien ligger stedets brønn. Denne er brukbar i
dag og forskriftsmessig inngjerdet.
Fra 2003/4 har datteren til Hans Tjernæs, Inger Marie Tjernæs. overtatt eie av
plassen. Hans Tjernæs, Bror av Knut Tjernæs, drev Østre Greverud Gård fra
1961 til 1971.Han flyttet da opp til kjøpt gård på Ringsaker. Fra den tid
eksproprierte Oppegård Kommune gården med formål den Golfbanen som er
der i dag.
Dammen er nå preget av sterkt forfall og jeg håper at eieren vil gjøre noe
med dette før det er for sent.
Vi har ikke flere gamle stuer å miste i Oppegård.!!!

«En optimistisk forsamling» ved befaring på Dammen 15.08.2011. Fra venstre:
Knut Tjernes, Jan Tore Tjernæs, Inger Marie Tjernæs (eier), Steinar
Gjersrud, Hans Tjernæs og Kim Horgen. Foto: B.G.Lunder.
Det skjer nå noe på stedet nå. Jeg håper at eieren lykkes med å få reddet plassen
og ønsker lykke til med dette arbeidet.

Dammen 9.8.2012. Foto: Bjørn G. Lunder.

Dal-stua under Dal gård Gnr.46 bnr.1 har kartkoordinat
N:6628786 – Ø599407 Kotehøyde 90m.
Beliggenhet: Svartskog, vest for Gjersjøen i Oppegård.

Gammelt. kart over Dal og Dalstua m.v.
Her kan vi vente å finne spor av menneskelig aktivitet fra mer enn 7500år tilbake i tid. En dyp kløft går opp fra Skjærvika og på ”Nøstvedt-tid” sto havet helt
opp til der tunet til Dal gård ligger i dag. Den første bosetting i dette området
var nok denne halvøya mot øst, der Dalstua ligger. På samme platået, litt lenger
mot nord, finnes spor av gamle murer og større trær over store hauger. Disse
kan være rester av tufter og gamle gravhauger. I dette området finner vi også et
gammelt bogastelle, og en oldtidsveitrasee mot Kurud .
Bak dette bogastellet kan vi ane at de gamle jegere har tatt plass i håp om å
felle en rein eller en hjort som dro forbi på vei ned i det underliggende nivå, der
det går et dyretrekk ned mot tilgang til vann. Etter at havet hadde trukket seg
tilbake, er det ikke usannsynlig at det ble liggende en lite tjern her. De bekkene
som fører ned til området fører samlet mer vann en det som renner ut mot
Skjærvika, så det er veldig bløtt i jordbunnen nedenfor Daltunet.
Skriftlige kilder om livet på Dalstua finnes først i kirkebok for Nesodden med
Oppegård Anex fra midten av 1700-tallet. Der kan vi lese om dåp – konfirmasjoner - ekteskap og død. Her skal vi ta for oss folketellingene fra 1801 og frem
til 1900 å se hvem som bodde her på den tiden og hva de drev med.
I folketellingen for 1801 ser vi at Morten Olsen 45 år ”husbonde, bonde og
gardbeboer” holder til her. Han bor sammen med sin kone Marthe Christensdatter 60 år. Hvor disse er født kommer ikke frem i denne tellingen. Men begge
var i sitt ”første ekteskap” tross aldersforskjellen.

Fra folketellingen i 1865, kan vi se at Peder Larsen, 75år ”husfader, husmann
med jord” bodde her, sammen med sin kone Marie Bergersdatter. De var begge
født i Høland. De bodde sammen med sin ugifte datter Rebekka Pedersdatter,
24 år. Hun var født på Nesodden.
De delte husværet med Ole Samuelsen, 34år, ”husfader, bruker av plassen” og
hans kone Marte Pedersdatter, 34 år. Disse var begge født i Ås. De hadde en
datter; Olufine Olsdatter på 3 år, som var født på Nesodden.
I folketellingen fra 1875 finner vi at Karl Svendsen, født 1842 ”husfader,
husmand med jord” bor her. Han var fra Dalsland i Sverige. Han bodde
sammen med sin kone Thorine Hansdatter, født 1843, og deres datter Mathilde
Karlsdatter, født1872. Begge disse var født i Nordby i Ås.
Fra folketellingen i 1891, ser vi at det var svært folksomt på plassen.
”Husfader, husmann, graver og kirketjener” Johann Pettersen, født1848 i
Oppegård, bor her sammen med sin kone Berthe Marie Andreason, født 1848 i
Trøgstad, samt barna Hans Johansen, født 1875 (elev) født i Bærum, Johanne
Birgitte Johansdatter, født 1876, Marie Johansdatter, født 1880, Jens Johansen,
født 1881, Marius Johansen, født 1883, Sigrid Johansdatter, født 1884, Wilhelm
Johansen, født 1886, Marthin Johansen, født 1888, samt datteren Anne Sofie
Johansen, født 1878 ”. Alle disse var født i Oppegård. Det kan tyde på at de har
bodd her fra 1876.
I folketellingen fra 1900 ser vi at ”husfader, husmann og arbeider” August
Andressen, født 1851 i Spydeberg, bor her sammen med sin kone Anne Bolette
Andressen, født 1862 i Oppegård. De har barna: Martin Andressen, født 1884
”Arbeider på veien” , Anton Andressen, født 1886, Gustav Andressen, født
1888, Hans Andressen, født 1893, Anna Andressen, født 1895. Disse var alle
født i Kristiania. Ellers hadde de datteren Sigrid Andressen, født 1898 i Frogn
og Gunda Andressen, født 1899 i Oppegård. Det kan tyde på at de allerede var
på plassen i 1899.
I folketellingen fra 1910 ser vi at familien Andresen fortsatt bor her (navnet var
nå endret i tellingen til Andresen med en s) Vi finner ”husmann og husfar”
August Andresen, født 02.04.1851, hans kone Anne Andresen, født 21.06.1862
og deres ugifte døtre: Sigrid Andresen, født 04.04.1898 og Gunda Andresen,
født 02.12.1899, som fortsatt bor hjemme.
Vi ser her at det var en stadig utskifting av folk her, frem til 1900 da August
Andressen kom hit. Som vi vil se av det følgende, bodde denne familien her i
mange år frem til nyere tid.

Anna Bolette og August Andressen med to av døtrene og barnebarn viser stolt
frem Blakken.

August og Anne Bolette med Konfirmant med bror på hest .Barnas stolte mor
og hennes søster deltar.
Fra ca. 1930 overtok sønnen Martin Andresen Dalstua. Hans første kone døde
tidlig. Fra Dette ekteskap hadde han sønnene: Magnus. Torleif og Bjarne Andresen, som også bodde her. I 1940 giftet Martin seg med sin andre kone Signe
(først gift Skjerstad) født Andersen i 1894 i Oslo.

Martin Andresen var en vel ansett og
kjent mann på Svartskog. Han sto som
ansvarshavende for flere hus her. Bl.a.
det hus som Per Eng fra Skjærvika
bygde på toppen av Sandvadbakken i
1952.Huset var på 90m2 og kostet da
ca. kr.32000. Dette var den gang mye
penger. Det ble i den anledning avholdt et skikkelig ”kranselag” på
”Solheim” (Gamle Bålerud Skole)
hvor flere kjente personer fra
Svartskog deltok.
Foto: Martin og Signe Andresen
Martin Andresen har ellers bygd det
hus som hans barnebarn Lasse Andresen har i dag i Roald Amundsens vei 152
på Svartskog. Lasse Andresen har bidratt positivt her til denne artikkel, ved å
låne ut sine familiebilder fra Dalstua.
Bildet ved siden av viser
Dalstua før ombyggingen
i 1946 og er gitt av Solveig Karlsen .(Hun er i
slekt med Martin Andresen og vokste opp på Leirskallen under Vestre
Oppegård) Dette og de nyere bildene av Dalstua er
utlånt av Knut Tjernæs .Far til nåværende
Eier av Dal Gård Svein
Harald Tjernæs.

Dalstua etter Restaurering.
Foto. Utlånt av Knut
Tjernæs
Etter at Familien Andressen
flyttet herfra i ca 1970, ble
Dalstua kunn leid ut til sommergjester. Ingen fastboende
var her da . Først tidlig på
1980- tallet kom det inn en
fast leietaker: Rolf Olstad,
som bor her fortsatt.

Her ser vi uthuset på Dalstua
før restaureringen, da bl.a. fjøset ble fjernet. Foto: K Tjernæs.
Jeg takker samtlige bidragsytere som har gjort denne artikkelen mulig.
Børn G. Lunder
Kilder:
Oppegårds historie av Eivind Barka
Folketellingene for Nesodden/Oppegård 1801 – 1910
«Kongevei og fantesti» av Mentz Schulerud
«Kong fredrik den ..Reiser i Norge» (Bind 1 og 2)
«Iaktagelser paa en reise fra Cristiania til Fredrikshald -sommeren 1764» av
Jakob Nicolai Wilse
«Akershus veihistorie» av J. Gjerum
Magnus Lagabøtes Landslov av 1274
Gamle kart fra Statens kartverk.
Samtaler med Knut Tjernes ( vedr.Dammen, Grytebråten og Dalstua)
Samtaler med Hans Tjernæs (vedr. Grytebråten)
Samtaler med .Eva-Gunn Tjernæs (vedr.Dammen og Grytebråten)
Samtaler og korrespondanse med Eva Lang Paulsen (vedr.Grytebråten)
Samtale og Korrespondanse med Solveig Karlsen (vedr.Dalstua)
Samtaler og korrespondanse med Tove Karin Holt (vedr. Dammen)
Samtale med Lasse Andresen (vedr. Dalstua)
Samtale med Karsten Høy (vedr. Folkene på Dalstua)
Samtale, Korrespondanse og befaring med Astrid Bjørke (vedr. Grytebråten)
Samtaler og befaring med Marit Gjersrud
Østlandets Blads arkiv
Oppegård kommunes arkiv
Nesodden kommunes arkiv
Egne iaktagelser og befaringer
Egne «Dypdykk» i «bok- og nettverdenen»
RETTING: Til artikkeldel 1 i forrige utgave av medlemsbladet. Dessverre ble
ikke bladet sidenummerert, men øverst på artikkelens 9. side, har en viktig
navnefeil unngått korrekturen.
I parentesen i øverste linje skal det stå om leidangen: Innført på 900-tallet av
Håkon den gode.
Vennligst rett dette med penn. D.S.

KANONKULA FRA HAUGBRO.
”Kanonkula” har nok flere av oss hørt om oppgjennom årene i miljøet i Oppegård Historielag. Eivind Barca sa stadig at han hadde den, men ingen av oss har
vel noensinne sett den. På folkemunne har den nok fått oppnavnet ”kononkula i
veggen”, men det kan nok fort være en erindringsforskyving i forhold til andre
steder, hvor tilsvarende er funnet i en vegg, og gjerne murt inn senere – f.eks. i
det gamle postkvartalet i Oslo (hjørnet Tollbugt/Dronningensgt.).
I miljøet oppfattet vi Eivind Barca dit hen at kula var funnet i området
Haugbro/Sætre i Oppegård syd, på grensa mot Ski. Eivind Barcas versjon tilsier at funnet er gjort nær bygningen på Haugbro, i tilfelle skutt ut fra norske
styrker på Sætre skanse mot Karl XII’s fortropp i 1716. En annen versjon sier at
kula ble funnet i tømmerveggen (altså vikelig ”kula i veggen”) til den gamle
låven på nedre Sætre, i tilfelle skutt ut fra svenske styrker fra sør. En tredje
versjon kommer fra nålevende muntlige kilder i Oppegård syd, og går ut på at
flere kuler ble funnet på jordene på Møllerstua, og at de lekte med dem som
unge. Kanskje den mest troverdige versjonen. I tilfelle er det neppe tvil om at
kula har vært svensk.
Situasjonen som utløste skytingen er
omtalt i Historielagets kalender for 1993,
og da slik: ”Allerede i 1716 ble
fortroppene til Karl XII stoppet av
norske styrker som hadde forskanset seg
rundt Kongeveien ved Haugbro i
sørenden av Gjersjøen – en rekke
kanonkuler er funnet i jorda rundt
Møllerstua etter trefninger.”
Kula ”vår” (se bilde) er
altså nå kommet fram i dagen,
sammen med en del rester av
steinalderredskaper blant Eivinds
etterlatenskaper.
Mye tyder dermed på at kula stammer
fra en medbrakt svensk kanon. Historien
sier altså at trefningen ved Haugbro var med en fortropp fra Karl XII’s styrker.
Motstanden han møtte her medførte som kjent at han ga opp å gå inn mot
Akershus festning langs Kongeveien,
men tok troppene sine ned på isen på Bunnefjorden og inn mot festningen.
Tidligere hadde han også prøvd å gå inn mot Akershus festning fra øst, men ble
stoppet i skogområdene nord i Østmarka, øst for Oslo.

Vår egen Bjørn Lunder fyller ut historien slik: ”Kula ligner ellers på en kule vi
fant på Fålejordet for et par år siden. Den ble levert inn og beholdt på Kulturhistorisk museum. Da Karl den 12. kom med sine soldater ned mot Bunnefjorden våren 1716, for å gå videre på isen inn mot Kristiania, sendte han sikkert
noen varselskudd også mot Fålegården, for det var antagelig stasjonert norske
soldater der. Han hadde heldigvis bare med seg småkalibrede kanoner.”
Dimensjonen som frambringer uttrykket ”småkalibrede kanoner” er av Kulturhistorisk museum målt til diameter 6,9 cm, og 1270 gram. ”Vår” kule er enda
mindre, 4,5 cm i diameter, og 400 gram. Trolig har Karl XII bare hatt lette
kanoner i fortroppen, og tyngre skyts – men
likevel lett skyts?) lenger bak i avdelingene. At
en norsk forskansning eventuelt hadde lett
kanon i sin bestykning på en forsvarsposisjon
som ikke var beregnet å komme i kamp, bør
ikke overraske.
Som nevnt innledningsvis, finnes det også
en kjent kanonkule til, i veggen på den
gamle postgården i Oslo, krysset
Dronningensgt./Tollbugt. Den er nok skutt
ut fra Akershus festning under den
påfølgende beleiringen fra svenske styrker,
og har nok en dimensjon som er lik, eller
større, enn kula fra Fålejordet.
Kanonkula og steinredskapene (se bilde)
er framvist til fylkesarkeologene, som ikke
har funnet dem interessante for videre
undersøkelser eller oppbevaring.
Pilespissen, i godt rustangrepet
jernmateriale overtok de.
Kula og redskapene er i Historielagets
varetekt inntil videre. Kanskje
Lokalhistorisk museum i Gjersjøelva
finner dem interessante for utstilling
etter hvert?

Egil Wenger

Kilder til artikkelen om kanonkula på Haugbro:
1.Muntlige overleveringer fra Eivind Barca, og fra andre syd i Oppegård som
var barn og unge på 1930– og 1940-tallet.
2. Kvittering fra Fylkesmuseet for innlevert kanonkule.
3. Artikkel i Aftenposten Aften 20.3.2012.

UTVANDRINGEN TIL AMERIKA.
Høsten 2010 hadde Historielaget et foredrag om utvandringen
til Amerika, v/Torbjørn Greipsland, på Grendehuset i Oppegård syd.
Det ble gjort en oppsummering av foredraget, som gjengis nedenfor.
Teksten står for min ”regning”, i tilfelle det skulle være noen feil i
gjengivelsen.
Illustrasjonsbildet som er benyttet, er lånt fra Romerike historielags
medlemsblad ”Skytilen”, med referanse til Deke Slayton Museum,
USA.
Hvorfor reiste nordmenn bort fra sitt eget land og hva opplevde de på de
nye kontinenter? Kom de noen gang tilbake?
Nordmenns utferdstrang har til alle tider vært sterk. Delvis skyldes det
vel vårt lands beliggenhet langt mot nord og med en uendelighet av kystlinje ut mot Atlanterhavet og Norskehavet. Det lokket til utferd. Men de
seilte også vestover til det forjettede land Amerika, på leting etter en
bedre fremtid for seg og sine.
En slik utvandring hadde vi på 1600-tallet. Men dette pågikk også på
1700., 1800., 1900 tallet og begynnelsen av det 20. århundre. Det var
ikke noe ferieparadis de kom til de tidligste utvandrerne. Tunge tak og
mange skuffelser ventet. Selv om klimaet som møtte dem på slette-landet
var ulikt Norge, var slitet og savnet det samme.
Nær 1 million nordmenn emigrerte. Nesten hver eneste norske familie
har i dag slekt i USA. Flere titalls millioner amerikanere har norsk blod i
årene. Utvandrerne viste seg å være minst like kloke og i den tidens forstand opplyste mennesker, som det vi kanskje mener vi er i dag.
Nordmennene hadde en mengde etterkommere. Det var ofte opp til 10 12 barn i en familie. De slo seg etter hvert opp som bønder eller forretnings-menn og knyttet gode forbindelser med indianerne. Til å begynne
med ble New York kalt for New Amsterdam. Årsaken var en ”mellomlanding” av utvandrere til Nederland, særlig på 1600-tallet, før de dro
videre til Amerika.

Mange historier fra disse århundrer er blitt tatt vare på av barn, barnebarn
og oldebarn. På loft og i kister har det ligget fortellinger og brev som de
senere generasjoner har funnet og tatt vare på.
En mann ved navn Kalbeland utdannet seg i 1722 som barber/doktor.
Det blir fortalt at han var den første norske lege i Amerika.
Ved sjøreisen og overfarten, som den gang tok flere måneder, ble det fortalt at Brita og Hans Bøyum hadde kummerlige forhold om bord. Men da
de kom på land, måtte de bo et helt år i en jordhule. Der var det fuktig
og rått, men de hadde en kiste midt på gulvet. I den la de klær, mat og
bestikk for at noe skulle være tørt. De dyrket jorda, men flere år på rad
ble avlingen ødelagt av store gresshoppesvermer. Tilslutt var det ingen
annen råd enn at mannen måtte reise bort over store avstander for å få
seg arbeide.

Det fortelles også en historie om en mor, Helga, og datteren Klara. Tidlig
på 1800-tallet ble det fra president MacKinley utlovet en belønning på 10
000 dollar for den eller de som kunne tenke seg å gå til fots fra vestkysten til østkysten. Turen måtte ikke ta mer enn 8 måneder!
Helga var fattig enke og hadde mange barn, men hun mente at ”ingenting
er umulig for Gud”. Hun tok med seg sin eldste datter og begynte på turen. De hadde med seg 5 dollar. Det fortelles at de gikk over fjellene der
ulver og andre ville dyr holdt til. Tilslutt kom de frem til president
MacKinley i New York. Den dagen snødde det i byen.

Turen var forgjeves. De hadde brukt 8 måneder og 23 dager! Samtidig
fikk mor og datter vite at to av barna som var tilbake, var døde. Mor Helga skrev ned beretningen om denne turen da hun kom hjem igjen. Senere
fant oldebarnet til Helga disse skrevne papirene. Hun skrev om denne turen i en stil på skolen sin. Slik har denne beretningen fått leve videre.
Mange nordmenn havnet også på Hawaii, mellom 20 -30 000. De kom til
Hawaii, men det utviklet seg til å bli et slaveliv for dem isteden. Nordmennene opplevde at de hadde blitt grundig lurt.
I 1861 brøt krigen ut mellom Nord- og Sørstatene. Krigen var sentrert
om selvstendighet og slavehold. Det het at det var ”de rikes krig og de
fattiges kamp”. Det var uenighet om slavespørs-målet så vel som delstatenes selvstendighet i unionen. Nordmennene kjempet på begge sider, avhengig av hvor de slo seg ned. Det fortelles at det var så mange nordmenn med i denne krigen at de dannet et eget regiment og med egen
norsk kommandant som kommanderte på norsk.
Man kan spørre hvorfor nordmennene meldte seg til tjeneste. Svaret er at
de følte det som en plikt. Dessuten fikk de gratis klær og mat + lønn. De
trodde jo også at krigen bare skulle vare i 2-3 måneder. Den skulle komme til å vare i nesten 5 år. Etter å ha levd i landet i mange år betraktet de
jo USA som sitt fedreland.
Det var 60 000 mann som kjempet på hver side. Det fortelles at 20 000
mann døde i løpet av to til tre dager under de verste krigshandlingene.
Borgerkrigen berørte omtrent hver norske familie i USA og varte til
1865. På den tid hadde mellom 65 og 75 000 nordmenn emigrert til
USA. Det var Nordstatene som vant. Omkring 6500 nordmenn var knyttet til militære enheter i borgerkrigen. 1000 av dem døde i løpet av krigshandlingene.
I Sørstatene var det under denne krigen mange dødsleirer. Den verste av
dem alle var den beryktete fangeleiren Andersonville i Georgia. Der havnet 117 norske soldater. Bare 34 av dem kom levende tilbake. Fangene
bodde under seilduk eller i huler i jorda. Drikkevannet var infisert av kloakk slik at de som drakk minst, greide seg lengst. I den verste tiden
(1864), huset leiren 40 000 mann med fanger og fangevoktere. Leiren
var faktisk en hel by.
Fangene slapp straffearbeid, men de døde likevel. Av sult og sykdom,
eller ved at de ble skutt i hjel uten dom, eller pint til døde. Bare i Andersonville-leiren døde 4000 fanger i løpet av en måned.

Denne borgerkrigen er også en del av vår norske historie på lik linje med
andre store begivenheter som Norge har gjennomlevd de siste 4-500 årene. Mange av de tidligste utvandrernes opplevelser ved ankomsten til det
forjettede land må sies å være en viktig del av vår felles historie. Men
dessverre er den lite kjent i Norge.
Randi Skjerven

Oskar Braathen og Kristofer Uppdal
Vi planlegger medlemsmøte med tema Kristofer Uppdal senere i år, se også
”Aktivitetskalender – høsten 2012”. I forrige Medlemsblad (nr. 1/2012 ) finnes
også en artikkel om Kristofer Uppdal og hans tid på Kolbotn.
Fra foredragsholder og forfatter Arild Bye har vi mottatt følgende:
Oskar Braaten og Kristofer Uppdal bodde i samme hus
på Kolbotn
Kristofer Uppdal var den første som kom flyttende til stedet,
vinteren 1913. Han leide da i Villa Strandli. En hel rekke
forfatter- og kunstervenner fra Kristiania kom på besøk,
deriblant Oskar og Nanna Braaten. De hadde blitt kjent med
Uppdal i forfattermiljøet i hovedstaden.
Braaten-paret likte seg i de landlige omgivelsene, og ble
etter hvert så glade i stedet Uppdal leide at de også drømte
om å flytte på landet.
Uppdal og Braaten hadde stor suksess i denne tida. I 1911
gav Oskar Braaten ut dramaet Ungen som så ble oppført på Nationalteateret våren 1913. Kristofer Uppdal gav ut debutromanen Dansen gjennom skuggeheimen i 1911, og fulgte opp med Trolldom i lufta i 1912. Begge får sine første
litterære reisestipend. Uppdal er i Tyskland vinteren
1914, mens familien Braaten drar til Roma. Da de
begge kommer heim våren 1914, blir Villa Strandli til
salgs, og etter at Uppdal har opplyst Braaten om dette, kjøper vennen huset. De to forfatterne deler
deretter dette huset på Kolbotn i første del av
1. verdenskrig.
Bjørn Egil Jensen

GJERSJØELVA NATUR- OG KULTURPARK
TERMINLISTE FOR OPPGANGSSAGA OG MUSEET 2012
Parkering ved Oppegård båthavn, bommen åpnes 10 min før.
Onsdag 29. august

18.00

Onsdag 5. sept.

18.00

Onsdag 12. sept.

18.00

Kontaktpersoner generelt:
Harald Lundstedt – 97 07 04 30
Marita Huseby— 97 52 60 61
Egil Wenger – 97 74 90 02

Oppgangssag og museum
Oppgangssag og museum
Elvevandring
Oppgangssag og museum
Usikker, bl.a væravhengig
Kontaktpersoner for skoler/grupper:
Guri Vallevik Håbjørg— 91 52 76 75
(eventuelt ovennevnte personer)

LANGBYGNINGEN
MER
UTSTILLINGSAREALER
Det er sikkert kjent blant medlemmene i Historielaget at det
arbeides med å sette i stand den
andre halvdelen av Langbygningen (lokalhistorisk museum
i Gjersjøelva) med tanke på
nye utstillinger fra og med
sesongen 2012. Det har vært arbeidet der nede både vinteren 2010-11 og 201112. Nå er det vasking og maling som gjenstår. Dette må være ferdig før det blir
for kaldt til høsten, slik at utstillingen kan settes inn i løpet av vinteren.
Det er jo et åremålsår i 2012 – 100 år siden hovedbygningen på Stubljan brant.
I det siste har det blitt litt vel mye Tordenskjolds soldater som har arbeidet trutt
i Langbygningen et par ganger i uka. Vi (Gjersjøelva natur- og kulturpark) er i
nød for litt mer hjelp til vaskingen og malingen.
Om du/dere har muligheter – og tid f.eks. tirsdager og/eller torsdager fremover
(dagtid), vil det være til stor hjelp for oss som hittil har gjort jobben, men som
begynner å få dårlig tid. Vi er mer enn fleksible dersom andre tidspunkt passer
bedre.
Vi håper å høre fra deg/dere.
Hilsen Marita Huseby (tlf. 97526061/66807457, Harald Lundstedt (tlf.
66994227/97070430), Egil Wenger (tlf. 66802789/97749002).

Aktivitetsoversikt høsten 2012
Dato/tid:

Aktivitet og tema

Sted

Lørdag
15. september
kl. 13.00
Søndag
7. oktober
kl. 10.00

Rusletur ”Golfbanen
rundt”

Oppmøte Greverud skole
parkeringsplassen

Busstur Østfold Høytorp fort
(Mysen) og Fredriksten festning
(Halden).

Start Kolbotn
(v/bussholdeplassen
Ormerudvn./Kolbotnvn.
Via Oppegård, p-plass
Greverud skole. Se egen
notis nede
på denne siden.

Torsdag
1. november
kl. 19.00

Bildekveld.
Vi viser flere bilder
fra Oppegård i tidligere tider – jf tilsvarende vinteren 2012.
Foredrag ved
Arild Bye: Kristofer
Uppdal, poet og arbeiderdikter – og
som bodde flere år i
Oppgård.

Peisestua, 3. etasje, Kolben

November/
desember
Nærmere om tid
og dato besluttes
senere, se også
merknad under.

Samarbeid med bl.a. Follo
Mållag.
Sted besluttes senere, se
også merknad under.

Merknader:
Bussturen Østfold:
Påmelding: Einar Skillebekk (92050595),
eller Geir Bagge-Skarheim (66993690).
Etter avtale kan vi ta opp deltakere også underveis langs Skiveien.
Lokal guide i Mysen, våre egne folk i Halden. Lunsjpause på kafé.
Foredrag Kristofer Updal: I skrivende stund er nøyaktig tid og sted ikke
besluttet. Dette forventes avklart i løpet av kort tid, og vil da bli publisert på vår
hjemmeside, annonsering i ØB og lignende. Du kan også ringe Einar Skillebekk (920 50 595) eller Egil Wenger (977 49 002) for nærmere informasjon.
Se også omtale annet sted i Medlemsbladet.

Avsender: Oppegård Historielag, Postboks 12, 1411 Kolbotn

Kalender 2013
Historielagets kalender 2013 er i rute, og vil bli lagt ut for salg i løpet av november. Tema for neste års kalender er: Veinavn som har lokalhistorie å
fortelle, veier oppkalt etter personer med lokal tilknytning.
Oppegård kommune har et imponerende veinett, med mer enn 240 ulike veinavn, og med samlet veilengde på mer enn 105 km.
I Oppegård finnes mange veier med personnavn, for eksempel på 1960-tallet
ble de nye veiene på Bråtenfeltet på Sofiemyr oppkalt etter velkjente, norske
forfattere. Tilsvarende fikk veiene på Ingieråsen navn etter norske komponister.
Felles for disse er at nesten ingen av navnene har tilknytning til Oppegård. Et
slikt eksempel er Edvard Griegs vei.
Arbeidsgruppen som har i oppdrag å lage neste års kalender har funnet frem til
20 ulike veinavn som har en lokalhistorie å fortelle, slik som Wilhelm Frøshaug
vei, Tømteveien, Kristian Dillevigs vei og Horgenveien. I tillegg finnes
minneplater, byster og statuer som har tilknytning til lokalhistorien.
Tilgangen på stoff er meget god, og det finnes mye spennende historie. Dersom
du ønsker å bidra med stoff eller har kunnskap om ”Veinavn som har lokalhistorie å fortelle”, ta kontakt med Bjørn Egil Jensen, mobil 920 11 908.

