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OLDTIDSVEIEN ØST – fra Haugbro i Oppegård syd til Sønsterud
I artikkelen foran har vi beskrevet Oldtidsveien øst fra nord til sør, men bare til
Sønsterud. Nedenfor følger en beskrivelse av veien, men nå med utgangspunkt i
Oppegård syd, og nordover til Sønsterud. Teksten er basert på en artikkel i
Historielagets medlemsblad nr. 2-2003, men oppdatert ut fra formålet,
terrengendringer, og kanskje her og der med ”ny” kunnskap…
Denne gang tar vi for oss strekningen Haugbro – Fløysbonn.

Dermed har vi dekket hele traseen for Oldtidsveien øst i kommunen. Denne
traseen var den mest sentrale for gjennomgangstrafikken mellom Oslo og
Østfold, og til/fra Bohuslän og København. Den var datidens riksvei nr. 1, men
også viktig for ferdselen lokalt, bl.a. knyttet opp mot Fløysbonn hovedgård.
STREKNINGEN FRA HAUGBRO GJENNOM SÆTRE
Ved passering Haugbro (”høybro” over Sætrebekken) følger Oldtidsveien og
Den Fredrikshaldske Kongevei samme trase. Andre traseer enn ”høybrua” kan
ikke være aktuelle ved passering av Sætrebekken. Videre nordover, hele
stekningen gjennom Oppegård, har imidlertid Oldtidssveien og Den
Fredrikshaldske Kongevei separate traseer. Oldtidsveien gikk gjennom Nedre
Sætre gård nær nåværende fotballbane, bort Fageråsveien, og deretter opp langs
Greverudbekken, gjennom tunet på Sætrebråten (nær nåværende Greverud
skole), Videre nord-østover, under jerbanefyllinga (før jernbanens tid), og forbi
”Bergsjødammen” (som nå bare er et søkk i terrenget øst for jernbanen). Herfra
gikk den gjennom det nåværende boligområdet mot Slåbråten. Traseen blir igjen
synlig i terrenget der Bjerkeveien munner ut i Rolf Presthus’ vei. Like ovenfor
har Oppegård Vel i sin tid satt opp en opplysningstavle (i samarbeid med
Oppegård Idrettslag og Historielaget).
SÆTRESKOGEN - GRYTEBRÅTEN
Oldtidsveien går bare 20-30 meter inn i skogen før den krysser nåværende
omlagte lysløype, så viderei i slyng mellom småmyrer på et stort sett flatt parti i
ca. 200 m. Underveis støter vi har og der på ”pilskilter” som markerer traseen.
Traseen får etter hvert en kort strekning med en litt mer nord-vestlig retning, før
den følger dalsiden i ”tørr avstand” fra bekken, og stort sett nordlig retning opp
til Nylenna.På denne strekningen finner vi tydelige merker etter utbedring av
Oldtidsveien til kjørbar kongevei (midlertidig) på 16-1700-tallet. Like før
Nylenna har vi en steinsatt (nå igjenfylt) brønn like ved vegen, på høyre side når
du kommer sørfra (vannhull for hest og kusk). Husene på Nylenna er borte. Den
idylliske plassen brukes nå som utfartssted for bl.a. speiderne, og det er anlagt
leirplass på stedet. Plassen Nylenna fantes ikke i eldre tider, den ble ryddet ca.
1880 og revet i 1960-årene (Oppegård Historielags kalender 1992).
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Etter Nylenna går traseen i en nydelig skogsti svakt nord-østover i et par hundre
meter, der den ender opp i en liten oppoverkneik, hvor det på toppen ses rester
etter grunnmurer fra gammel bebyggelse. Stedet kalles ”Almeholen”, her har
nok stå en uteløe eller lignende i tidligere tider.
Deretter kommer man straks inn på innmarka på husmannsplassen Grytebråten,
under Østre Greverud gård. Innmarka her er i dag til dels gjenvokst, plassen der
det siste huset lå, er markert med et info-skilt (Til fots i Oppegård). Huset brant
ned tidlig på 1960-tallet, og plassen ble da helt borte. Uthusene hadde trolig
ligget lenger nord-vest på innmarka, og litt lavere i terrenget.
Områdene rundt både Nylenna og Grytebråten ble reddet fra å bli en del av
golfbaneanlegget på Østre Greverud. Nå står området i fare for å vekse igjen,
men de blir av og til ryddet av en gruppe tilhørende Nordre Greverud Vel.
GRYTEBRÅTEN – SAGSTUA – SØNSTERUD
Nord for Grytebråten er traseen stort sett i flatt terreng, litt nedover mot bekken
fra Grytetjern. De siste 100 metrene er bare en åpning i skogen etter tidligere
skogsmaskinkjøring og deretter fylt i med kvist fra området rundt. Traseen er
likevel lett å se. Traseen videre går over Grytebekken og gjennom tunet på
Sagstuen, og i gårdsveien nordover mot Sønsterud. Enkeltvis kan nok vandrende
passere over tunet og langs gårdsveien, men ikke større grupper. Fra krysningen
med lysløypa som kommer opp fra Greverud, via Østli, gikk Oldtidsveien ut på
det som i dag er innmark, langs bekken, og krysser bekkefaret oppe mot
skogbrynet, så inn i skogen hvor den igjen etter ca 150 m krysser bekken.
……………………………………………………………….
Her er vi kommet fram til stedet hvor beskrivelsen av Oldtidsveien fra nord
slutter, se medlemsbladet nr. 2-2001.
Helt nord på denne innmarka på Sønsterud tok antagelig Kirkeveien (også
Oldtidsvei) av fra Oldtidsveien øst, i retning ned mot Korsveien, og så vestover
mot Østli, Sandaas og Flåtestad, se egen omtale av Kirkeveien.

