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                         Willy  Østberg                                        Egil Wenger 
 

 

I denne utgaven av medlemsbladet hedrer vi to av Historielagets æresmedlemmer 
som er gått bort i løpet av våren og sommeren. Willy Østberg og Egil Wenger var 
virkelig bærere av lokalhistorien i vårt område. De hadde begge sine spesielt sterke 
sider, Willy som lokalhistorisk forfatter og Egil som praktikeren og den som brente 
for å holde vedlike våre gamle veifar. Oppegård Historielag har mye å takke disse  
to for. 
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Leder Historielagets medlemsblad nr. 2-2021 
 
Det er vemodig å sitte her og skrive på høstens leder nå. For Oppegård historielags  
vedkommende er det fire av lagets meget aktive medlemmer, som er gått bort det 
siste året. Først var det Bjørn Lunder i fjor høst, så var det Willy Østberg i vår og 
nesten samtidig døde Birger Løvland brått. Vi har nettopp fått melding om at også 
Egil Wenger er død. Alle har sittet i styret. De har alle vært aktive i lokalsamfunnet 
på hvert sitt felt til det siste. Selv om sykdommen plaget dem, var de til det siste 
gode støttespillere og levende oppslagsverk for oss og mange andre. Oppegård  
historielag og Nordre Follo kommune har mistet aktive og pliktoppfyllende  
frivillige som gjorde lokalsamfunnet rikere og varmere. 
I dette året har også koronaen preget oss og holdt en demper på aktiviteten til  
historie-laget. Vi har holdt et styremøte i sommer og det var nok alt. Det var trist at 
vi ikke kunne besøke våre syke styremedlemmer i denne tiden, men telefon og  
e-post ble benyttet flittig. Det samme gjaldt for gruppene våre som har prøvd å 
være oppegående. Særlig må jeg berømme kalendergruppa som er i godt gjenge 
med 2022 Kalenderen. Broa til Bjørn Lunder har Per Wæhler og Svein Antonsen 
gjort seg nesten ferdig med. Selv har jeg jobbet med å innhente dokumentasjon  
hos våre tidligere styremedlemmer, som dessverre ikke er med oss lenger. Disse 
har vært meget arbeidsomme og det er ikke lite, men viktig dokumentasjon vi må 
gå igjennom med henblikk på kommunens historie. 
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Det er som vanlig en mengde 
reguleringssaker på gang. Ny 
rullering av  
kommuneplanen står vi vel 
også ovenfor. I våres var det 
særlig Kollen som kom opp i 
forbindelse med planarbeidet  
for Skrenten og Nybakken.  
Dette er et meget viktig sted  
for hele Oppegård kommune. 
Alt av kultur skjedde der i  
gamle dager. Her kan det være 
spor av Oldtidsveien på utsiden 
av Stabburet. I så fall er dette et 
automatisk fredet kulturminne                     Steinar Karlsrud  
fra før år 1537. Det er også det 
siste grønne området igjen i Kolbotn sentrum. Vi håper dette kan bevares med  
gamle trær, fugleliv, mm. og til glede for befolkningen. Det krever nok en skikkelig 
opprydding fra kommunens side og tilrettelegging for alle som ønsker en hvile-
pause fra travle handlerunder i de mange kjøpesentre. Det kan bli et eldorado for 
barn uten betong og asfalt. Våre innspill er sendt forslagsstillere og Nordre Follo 
kommune. 
Som vanlig er det mange som ønsker å finne ut om slekta si i Oppegård og eien-
dommer slik de var før. Vi hjelper så godt vi kan. Likeledes er det mange som spør 
etter foredrag, turer og befaringer i regi av Historielaget og samarbeidende partnere. 
Vi håper at vi kan bidra utover høsten med det. Jeg har brukt tiden i år til å gå  
gjennom alle tidligere kalendere og medlemsblader. Disse ligger også på nettet. Jeg 
ble imponert over hvor mye lokalhistorie med bilde osv. som ligger der fra Historie-
lagets oppstart. Det kan anbefales for alle som er interessert. For ikke å glemme de 
som burde være interessert - skolene, barnehagene, politikere og kommune-
administrasjonen mv. 
Kommunikasjon med Nordre Follo kommune har kommet i godt gjenge når det 
gjelder arkiv og kontaktpersoner her heldigvis. Når det gjelder tilgjengelighet for 
øvrig for oss som ønsker kontakt med fagfolk går det dårlig. Ikke alle i kommunen 
er superdigitale. Vi ønsker å prate med et menneske i kommunen og ikke med en 
maskin. Min undring var stor da jeg oppdaget at sentralbordet var stengt en time 
midt på dagen. Når det endelig er oppe igjen får du beskjed om at den du skal ha tak 
i, er gått i møte og blir borte resten av dagen. Stengte sentralbord var det ikke snakk 
om i Oppegårds hundreårige historie, men det er vel et viktig sparetiltak. Nordre 
Follo kommunes visjon er: «NÆR OG NYSKAPENDE» Hva dette har med nær å 
gjøre er for meg helt uforståelig? Vi eldre faller nok utenfor i dette systemet. Veien  
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til Rådhuset og menneskelig kontakt er blitt lang og vanskelig for mange. Det er  
liten vits i å vise til kommunens hjemmesider for mange av innbyggerne i Nordre 
Follo kommune. 
Endelig har vi fått lov til å møte våre 8 barnebarn igjen, så nå blir det ferie på 
Skåtøy med dem etter en lang isolasjonstid. Så håper jeg dere alle får en fin og  
koronafri høst og at vi sees etter sommerferien til forskjellige arrangementer. 
Greverud.03.08.2021      
Steinar Karlsrud 
—————————————————————————————————-- 

Minneord Egil Wenger 

Egil Wenger var født den 24. august 1940 og døde den 28. juli 2021. Han var født 
på Rena, men vokste opp på Eidsvoll. I 1965 kom han til Oppegård kommune og 
kom raskt inn i lokalmiljøet på mange fronter. Egil jobbet i postverket i 45 år og var 
den siste postsjefen på Kolbotn fra 1984 til 1994. Han ble derved godt kjent i Kom-
munen, noe som vakte stor interesse for lokalhistorien. Egil tilegnet seg enorme 
kunnskaper om kommunen på en mengde områder. Han fulgte godt med på alt som 
skjedde og bidro med sin kunnskap og arbeidskraft på mange felt. 
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Gjennom politikken og kommunestyret rundt 1990 fikk jeg god kontakt med Egil. 
Han var venstremann, med stor ansvarsfølelse for Oppegårdsamfunnet der han og 
familien ønsket å bo og bidra. I kommunestyreperioden 1992 til 1995 var han første 
varamann. Fra 1995-2003 var han enste faste kommunestyremedlem for venstre. 
Han spratt lett opp på talerstolen, alltid godt forberedt. Før og etter kommunestyre-
perioden var han medlem av flere politiske utvalg og var aktivt medlem i venstre. 
Politikk er mye møter, stillesitting, prating og lytting. Egil var jo alltid i farta både 
høyt og lavt så da var nok Oppegård historielag det rette valget for han. Egil kom 
inn i styret først som sekretær i 2001. Så ble det til sammen 15 år i styret og derav 
10 år som leder. Det var i friluft Egil likte seg best. Historielaget er inndelt i flere 
grupper. Han jobbet iherdig med «kulturminner i utmark». innen Oppegård  
kommune er det mange automatisk fredede oldtidsveier, kongeveier og kirkeveier 
som må holdes i hevd: Over Grønnliåsen og til grensa mot Ås. Fra Greverud over 
Gjersjøen til Kurud og derfra til Oppegård Kirke og videre til Bunnefjorden for å 
komme over til hovedkirken på Nesodden. Oldtidsveien over Hvitebjørn - Søndre 
Oppegård og til Ås grense ved Sjødal. Mye av Egils dager gikk med til å holde  
disse i orden. Han kom susende med den gamle bilen sin, hvor man kunne finne  
enkelte karosserireparasjoner med sirlig påsatt gaffateip. Tiden strakk liksom ikke 
til - til slike småting. Med caps eller vaskehatt, gummistøvler og arbeidstøy var han 
i sving. Sag og øks var viktig og noen ganger også motorsag. Disse kulturhistoriske 
veiene skulle ikke gro igjen, men ryddes slik at turgåere kom fram på en god måte. 
Klopper og små bruer måtte også bygges.  Egil sto i mange år for skilting av disse 
historiske veiene hvor det også var husmannsplasser, gamle tufter og lignende. 
Vi var jo mange som var med, men Egil var drivkraften og alltid med. En gang  
måtte han imidlertid melde avbud for kona skulle ha han med til syden. Lykken var 
når vi satte oss ned og tok kaffe og matpakka på en stubbe. Egil kunne ikke sitte alt 
for lenge det var jo mye å gjøre. Det begynte fort å rykke litt i saga. Særlig på 
Svartskog var det mange steinrøyser og steingjerder som skulle registreres og  
måles inn. Her var han ivrig med på merking og registrering i regi av Thea Sundt 
og Fylkeskommunen. Dette samlet mange andre interesserte også. Utallig var disse 
turene han arrangerte for allmennheten i regi av historielaget eller andre foreninger, 
for å vise fram kommunens kulturminner. Han var proppfull av informasjon som 
turfølget fikk ta del i. Terrassene i Sandbuktskogen og Gjersjøbruåsen ble fremvist 
med ærbødighet. 
Egil var også aktivt med i «Gjersjøelva natur og kulturpark» og med museet i  
Langbygningen. Han jobbet med maling og diverse andre oppgaver så lenge  
kroppen klarte det. Han var også med i kalenderkomiteen og skrev innlegg helt til 
det siste. Egil var også en kløpper til å gå og rundt og selge kalendre til inntekt for 
historielaget. Formålet var også at innbyggerne skulle få et innblikk i kommunens 
historie. 
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I sin ledertid satte han opp bussturer i kommunen for innbyggerne, ofte med seg 
selv som guide med informasjon om kulturhistoriske steder. Det var både syke-
hjemmene og befolkningen ellers som meldte seg på. Egil har stått for de historiske 
postene på Skautraveren i mange år. Skrevet om plassene og satt dem ut i terrenget. 
Helt fra starten av har han vært med i planleggingen av Eventyrfestivalen og sto på 
post. Det samme gjaldt friluftslivets dag på Østre Greverud.  
Egil har holdt en mengde foredrag for historielaget og sa aldri nei hvis det var noe 
andre foreninger som spurte. Han hoppet lett inn i alle oppgaver historie laget  
hadde lovet, hvis noen av oss måtte melde forfall. Han har skrevet en mengde  
artikler bla i medlemsbladet vårt og i Follo minne. Han satt i flere posisjoner i Follo 
historielag noen år. I 2006 utga han et hefte om Hellerastens historie sammen med 
Sigurd Birkelund. 
Oppegård kommune fylte 100 år i 2015. Som styreleder i jubileumstiden hadde 
Egil en mengde oppgaver og koordineringsmøter med andre frivillige foreninger, 
kommunen, Kolben med flere. Det var utstillinger, foredrag og turopplegg,  
oppegårdspill og masse annet. Døgnet hadde nok for få timer for Egil.  
De siste oppgavene Egil stod for var arbeid med planen om å få Riksvei 1 -
Mosseveien omgjort til Kulturminne. Da sammen med Oppegård kommune,  
Fylkeskommune, motormiljøet på Tyrigrava med flere. Han holdt en historisk  
gjennomgang om veihistorien, og samarbeidet som endte opp med at prosjektet ble 
realisert for de frammøtte på åpningsdagen. Ordfører Sjøvold avduket den flotte  
informasjonstavla som var utarbeidet av prosjektet og står ved Tyrigrava. 
Egil hadde kjempet lenge for å få restaurert og sikret Oppegårds desidert best  
bevarte krigsminne fra krigen 1940-45 ved Gjersjø bro. Han innhentet midler og  
skyterstillingen var ferdig i oktober 2019 og skilt satt opp 
Hver sommer i cirka 15 år var han sommerpostmester på Maihaugens eget post-
kontor, i full uniform med tjenestetid i ti dager. Her ble det stemplet frimerker på 
kort og brev på gamlemåten. Her gikk praten livlig og frimerker ble slikket. Masse 
gamle postfolk møte opp og delte historier. Dette var artig fortalte Egil siden. Han 
fikk også jobben som «postmester» da han tjenestegjorde i Gaza. 
Egil ble tildelt Oppegård kommunes frivillighetspris i 2015 og han ble æresmedlem 
i Oppegård historielag i 2019. Dette var vel fortjent.  Da Egil ønsket å gå ut av  
styret for en del år tilbake, spurte han om jeg kunne overta ledervervet. Han mente 
at han burde ta det litt roligere og være mer hjemme. Det var ikke vanskelig for oss 
å forstå, så jeg sa ja. Egil ble imidlertid med i så og si alle komiteer etter hvert, noe 
vi satte umåtelig stor pris på, men May og familien ville nok hatt han litt mer  
hjemme. Det var nok så mye han ikke ville ha ugjort og det kriblet i kroppen. Det 
var informasjonsskilt som måtte repareres eller byttes. For eksempel kunne det . 
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være et tre som lå over  
Oldtidsveien. Det måtte  
lages ny adkomst rundt  
golfbanen på Kurud til  
Kirkeveien og Rytterkleiva. 
Oppgavene stod i kø. 
Da beina ikke strakk til 
lenger på grunn av sykdom, 
gikk jobben over til pc-en.  
Han var proppfull av ideer. 
Dessverre fikk vi ikke vært 
sammen det siste året på 
grunn av koronaen, men 
dialogen på telefon var  
hyppig helt til den siste uka.   
Kjære Egil mange, mange 
takk for alt du har gjort for 
Oppegård historielag, for 
Oppegård kommunes  
historie, Follo historielag, 
men også for mange, mange 
andre. 
Våre tanker går først til                        Egil Wenger på Svartskog 
kona May Ann, døtrene  
Grethe, Heidi og sønnen Odd Magne som har mistet sin kjære mann og far.  
Likeledes svigersønner, svigerdatter, barnebarn og oldebarn. Egil ga alltid utrykk 
for at han var kjempeglad og stolt av familien sin og gledet seg alltid til å være 
sammen med dem. 
Vi i historielaget har også mistet en kjær venn og lagsmedlem. Egil vil alltid bli 
husket og savnet av oss. Hans kunnskap var unik og vil aldri kunne erstattes. 
Vi lyser fred over Egils minne. 
 
På vegne av Oppegård Historielag 
Steinar Karlsrud 
styreleder 
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Minneord  Willy Østberg 
Willy Østberg ble født den 13. 
oktober 1946 og døde den 29. 
april 2021. Han hadde sine  
første leveår på Myrvoll, men 
kom til Holteveien på Kolbotn  
i ung alder. Jeg ble tidlig kjent 
med Willy. Det var jo ikke så 
store forhold i bygda den gang. 
Nesten alle ble med i speideren 
på Kolbotn så snart vi ble store 
nok. Den første store opplev-
elsen var nok Kretsleiren i 
Vassfaret i 1958. Først med  
tog til Sokna, så på planet til en 
lastebil langt inn i villmarken,                      Willy Østberg 
for deretter og vandre med  
sekken helt ned på knehasene gjennom gamle skoger med ville bjørner. Vi  
overlevde og hadde det bra med noe hjemlengsel og dårlig kokte poteter.  
Etter det ble det mange leire rundt om i landet. Willy var en glimrende speiderleder 
først for Ekornpatruljen, deretter lagleder i Kolbotn Roverlag. Vi hadde mange flotte 
pinseleiere på Verpåsen med leirbål ut i de lange kvelder med sang fra viseversa. 
Enn liten tur ned til Bukkesti hvor jentene holdt til bevilget vi oss også. Roverhytta 
Doggebu ble flittig benyttet til dagsturer og overnatting. Her hadde vi halvårsmøte 
den 21. juni hvert år, hvor gamle og unge Rovere/Ranger tevlet blant annet i  
kjeglespill. Mange arbeidstimer ble nedlagt på Doggebu. 
Om vinteren gikk på skøyter på Kolbotntjernet. Willy avanserte fort her, og det ble 
lengdeløp på Sofiemyrbanen. Jeg var med ett år, men så ikke formålet med å fly i 
ring rundt en bane i det uendelige. Willy gjorde det bra i mange mesterskap. Etter 
hvert det mest administrative innenfor skøytegruppa og i skøyteforbundet. Han had-
de til det siste god kontakt med Kuppern (Knut Johannessen) En tid var Willy også 
leder av Kolbotn idrettslag. Idrettslaget arrangerte bingo på Samfunnshuset i noen 
år. Han satt og leste opp tall. Bestemoren min løp ned med dårlige knær for å rekke 
bingoen til Willy. 
Historie og da særlig lokalhistorie og slektshistorie lå Willys hjerte nærmest i mange 
år. Mye av tiden gikk med til å få Oppegård og Follos historie nedskrevet. Han for-
midlet dette til store befolkningsgrupper gjennom avisartikler, bøker, foredrag og 
historiske turopplegg. Oppegård kommunes lokalhistoriske arkiv ble etablert av  
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ham. Willy var leder av Oppegård historielag i årene 1991-1995. Han var også en 
pådriver for å redde truede deler av Oldtidsveien fra Fløysbonn forbi miljøstasjo-
nen og The Well. Guri Vallevik Håbjørg skriver: Willy var en viktig mann for gjen-
nomføring av prosjektene ved Gjersjøelva. Uten hans påtrykk for kommunale be-
vilgninger hadde vi ikke kommet i mål.  
Willy har gitt ut hefter om de største gårdene i Oppegård. Kommunen hadde aldri 
hatt en gårdshistorie før og det var det mange som ergret seg over inklusiv historie-
laget. Notater og tanker om en bok hadde han hatt lenge. Vi drøftet mulighetene til 
finansiering sammen med Willy i Historielagets styre rundt 2016, og fant ut at dette 
måtte vi klare. Han var på den tiden også blitt syk og kapasiteten var nok ikke på 
topp. Viljen var imidlertid tilstede. Willy glødet med en gang han hadde funnet ut 
at Råens arkiv lå i et lager i Frogn. Dette arkivet inneholdt en mengde opplysninger 
fra den tiden vi var felles kommune med Nesodden. Jeg tror ikke han fikk lagt fra 
seg røret før han var på vei til lageret. Boka «Gårdene i Oppegård og menneskene 
som bodde der» kom ut i 2018. Rettigheter til boka er gitt Oppegård historielag, 
noe som vi setter umåtelig pris på.  
 
Willy deltok aktivt i historielagets arrangementer i forbindelse med Oppegård  
kommunes 100års jubileum. Han holdt flere foredrag og var medforfatter til boka 
«Oppegård blir til» som er utgitt av Oppegård kommune i 2015. Det siste prosjekt 
han var med på var om bevaring av gravminner på kirkegårdene i regi av  
Riksantikvaren og Oppegård kirkelige fellesråd i 2018.  
 
Willy ble utnevnt til æresmedlem av Oppegård Historielag i 2017. Han har videre 
vært medforfatter i flere bøker bla. «Landstormen i Oppegård gjennom 100 år» 
2017, «Sørmarka» 2006, «Hilsen fra Follo»1998 og «Oppegård Idrettslag 1907 til 
2007». 
 
Willy var i en periode fra 1997 frem til 2005 leder i styret for Follo museum. Han 
var sentral i arbeidet med å overta ansvaret for forvaltningen av Roald Amundsens 
hjem fra 1.januar 2002. Innsamlingen av østnorske trebåter ble initiert i hans  
lederperiode. Den arbeidskrevende konsolidering av museene i Akershus ble også 
startet opp i hans tid. Han hadde mange verv innenfor Follo Museum og Follo  
Historielag bla. i stiftelsen og som politikerrepresentant for Oppegård kommune.  
I Fylkeskulturstyret var han en god mann for Follo. Willy har skrevet en mengde 
artikler i Follominne. 
 
Samling av frimerker var en av Willys store interesser. Han ble medlem av Oppe-
gård Filatelistklubb noe år etter at klubben ble starte i 1981. Han var medlem i  
styret i mange perioder og leder i 2010 og 2011. Oppegårdsamlingen hans var unik 
med både stempler, kort og lokalpost. Klubben har en adelskalender som viser hvor 
mange arrangementer medlemmene har vært med på. Willy oppnådde over 500, 
noe som tilsvarer 5 flotte inngraverte glass. Hver jul hadde klubben julebord med 
damer. Da kunne de respektive få et innblikk i hva vi drev med. Vi skjønte jo at det 
var vanskelig å formidle i heimen at vi i flere år tok båten fra Strømstad til Sande-
fjord for å studere posthornmerker. Ved Oppegård kommunes hundreårsjubileum 
utstilte han sin Polarsamling med Roald Amundsen motiver. Willy ga ut heftet  
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«Posthistorie fra Oppegård» 
sammen med flere andre i 
2008. Prospektkortsamling 
med bilder fra Oppegård  
kommune ba han meg om å 
skanne slik at den kan brukes 
som illustrasjon til historien 
om Oppegårdsamfunnet.  
 
Willy Østberg har en lang  
politisk karriere. Han hadde 
sin første periode i Kommu-
nestyret for Venstre i 1967  
og senere representerte han 
Høyre både i Oppegård  
kommune og Akershus  
fylkesting. En periode i 2004 
og 2005 var han varaordfører 
i Oppegård kommune og 
fungerte også som ordfører en 
tid. Han deltok i en mengde 
komiteer og utvalg og var  
tilknyttet i politikken i nesten        Foredragsholderen Willy Østberg 
40 år. Han ble kåret til årets  
navn i 1994 og fikk Oppegård kommunes miljøpris i 1995.  
 
De senere år var Willy og jeg mye sammen hos han på Sofiemyr. Jorunn disket opp 
med vafler og kaffe og praten gikk lett om både nåtid og fortid. Vi hadde så mange 
felles interesser. Mye dreide seg om politikk, historie, krigen, speiderturer, teltliv, 
leirbål, venner og familie. Da jeg ringte sa Willy ofte: fint at du kommer så kan vi 
juge litt. Etter at han var ferdig med boka om «Gårdene i Oppegård og menneskene 
som bodde der», foreslo Willy at vi skulle ta for oss Kolbotnspeiderenes historie. Vi 
samlet masse bilder og en del tekst som vi fikk lagt inn på en minnepinne. Vi mim-
ret selvsagt rundt hvert enkelt bilde. Samtidig bisto vi Bjørn Lunder med utkast til 
boka om Myrvoll. Dessverre ble ikke boka ferdig før Bjørn døde.  
 
Koronaen kom og det ble bare noen få besøk hos Willy og Jorunn, men vi holdt 
jevnlig kontakt på telefon. Uka før Willy døde ringte jeg han på Høyås. Stemmen 
var da svakere. Jeg spurte om han var sliten, og at jeg kunne ringe han senere. Da 
svarte Willy at det går greit, det er jo bare du som skravler og det er veldig hyggelig 
å høre på. Jeg ante et lite glimt i øyet. Det er vel ingen som har hatt så mye kunn-
skap om bygdas historie som han. Heldig hvis har han etterlatt seg en mengde 
skriftlig dokumentasjon i form av bøker og artikler som vi og kommende genera-
sjoner kan dra god nytte av. 
 
Savnet etter Willy er stort i mange kretser, men han vil alltid bli husket som en god 
venn og samtalepartner. 
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Kjære Willy mange, mange takk for alt  
du har gjort hele vårt samfunn rikere.  
 
Jorunn var en god støtte for Willy gjen-
nom 51 års ekteskap. Uten henne kunne  
ikke Willy bidratt til den fenomenale  
innsatsen for samfunn og frivilligheten  
gjennom alle disse årene. 
 
Willy ga alltid utrykk for at han var  
kjempeglad og stolt av familien sin. Våre 
tanker går først til hans kone, datteren 
Marianne, sønnen Eivind, svigerbarna  
Øystein og Stine og barnebarna Sofie og 
Ingvild, og søsteren Bente med familie.  
Vi har alle mistet en kjær venn og du vil 
alltid bli husket og savnet av oss. Hans 
kunnskap var unik og vil aldri kunne               
erstattes. Willy var et levende leksikon           Bøker av og med Willy Østberg 
som alltid var beredt. 
Vi lyser fred over Willys minne. 
På vegne av Oppegård Historielag, Follo Historielag, Oppegård Filatelistklubb og 
speidervenner fra Kolbotn. 
Steinar Karlsrud 
—————————————————————————————————- 
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Minneord om Birger Løvland 
I begynnelsen av mai kom den triste beskjeden om at lege, forfatter og  
lokalhistoriker Birger Løvland brått hadde gått bort etter komplikasjoner i  
forbindelse med en operasjon nær 75 år gammel. Birger hadde vært fastlege i  
Ski i mange år og det var mange som kjente denne blide mannen fra Kristiansand.  
Birger skrev mye og var engasjert i mange ting. Han skrev en mengde lokalhistorie 
fra Oppegård hvor han bodde, fra Valdres og Jotunheimen hvor familien har hytte 
og ikke minst alle turbøkene som han og kona Anita ga ut om øyer i Syden hvor 
nordmenn gjerne liker å dra på ferie, som Madeira, Mallorca og Kanariøyene. For 
Follo skrev Birger og Anita bøker med spennende turforslag for alle aldre, de var  
ofte i lokalavisene med kjente og ukjente turmål og var engasjerte i utviklingen av 
blant annet Breivoll i Ås og Hjellsåstårnet i Ski som turmål og som hjelp til bedre 
folkehelse. 
De første kalendrene som Oppegård historielag ga ut hadde ofte en fast  
redaksjonsgruppe og der var Birger med i flere år. Han var også med på å skrive  
om posthistorie, Oppegård idrettslag og flere skrifter som er helt uunnværlige når 
man skal lese seg opp på Oppegårds og Follos historie. Birger gjorde en formidabel 
innsats med å sette seg inn i gamle og ofte utilgjengelige kilder og gjenskape 
 innholdet i nye og mer forståelige utgaver. Birger var også styremedlem i  
Oppegård historielag et par år i perioden hvor det ble jobbet ganske mye med  
Oppegård kommunes 100-årsjubileum i 2015. Han og Bjørn Lunder sto på for å lage 
til en uforglemmelig opplevelse med jubileumsvandring med foredrag på tvers av  
Oppegård.  
Nå er Birger borte  
og vi får ta med oss 
turbøkene hans i  
sekken, glede oss 
over dem og bli  
kjent på follostiene 
på egenhånd.  
 
Foto: Birger  
Løvlandi  
forbindelse med  
jubileums-
vandringen på  
Kirkeveien i 2015. 
Foto: Steinar  
Karlsrud. 
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Fra Steinar Karlsruds store samling av bilder fra Oppegård. 
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                 KALENDERGRUPPA FOR 2022-UTGAVEN ER I ARBEID 
 
Den neste kalenderårboka fra Historielaget – 2022 utgaven, vil bære tittel og ha  
innhold om: 

                                   Nye og eldre kulturminner i Oppegård 
 
Kalenderen vil 2022 ta leserne med på en tidsreise fra de eldste bygdeborger til  
nåtid i Oppegård. 
Vi har behov for mange bilder og vil lage illustrasjoner slik at innholdet blir lett  
innbydende lesbart.  
Vi lager tidslinjer illustrert med grafer, søyler, klokkeskiver eller annen illustrasjon 
som bidrar forklarende. Denne kalenderårboken vil månedsvis starte med de eldste 
kulturminner i Januar og la så de yngre kulturminner avslutte mot desember.  Det 
blir nok krevende, men vil ende bra, så bare gled dere!  
Temaet for 2022 ble valgt etter Egil Wengers ønske og han bidro selv litt med  
emner og disposisjon. Dessverre døde vårt gode medlem Egil sist i juli. Vi som er 
igjen føler et stort tomrom da Egil alltid var positivt til stede og bidro godt med å 
finne løsninger og levere videre i alt arbeid han var en del av. 
Ikke minst drev Egil årlig dørsalg av kalendere i sine nabolag på Trollåsen/
Hellerasten. En «råselger» var han, men og alltid velkommen. Han solgte årlig  
rundt 100 eks OHL-kalendere, noe som utgjorde  mellom 15 og 25% av alt fritt  
butikksalg i tillegg til de 350 kalendere som går til OHL-medlemmene.     
OHL trenger dette mersalget som Egil sto for! Så kjære OHL-medlem:  
Vil du selge Kalenderen – 22 i ditt nabolag, så får du; Trim, møte hyggelige naboer 
og ikke minst bidra økonomisk til Historielaget og folkeopplysningen.  Kontakt  
Oppegård historielag eller Severin tlf. 92 888 487 direkte. 
Forfattere av 2022-utgaven er: Finn E Edvardsen, Terje Fredriksen, Harald  
Lundstedt, Severin Breivik og Steinar Karlsrud. Ragnfrid Kirkeberg og Randi  
Martinsen sikrer sponsormarkedet, mens Siri Iversen og Tom Dale Andersen  
er garantister for mange flotte bilder og layout til 2022-utgaven.  
seb/13.08.21 
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AKTIVITETSPROGRAM FOR HISTORIELAGET 
 
Høsten 2021 
 

Torsdag 23 september kl. 1900 – 2030 
Foredrag v/Dag Jarnøy, i samarbeid med Nordre Follo Bibliotek Kolben 
Skysstasjoner – Tyrigravas historie og Gamle Mossevei 
Sted: Biblioteket Kolben 
Velkommen til foredrag om skysstasjonene. Dag Jarnøy forteller om skyss og reiser 
– Tyrigravas historie og Gamle Mossevei. Vi ser på skysstasjoner, skyssvesen og 
hvilestuer. 
Gratisbilletter fås på biblioteket eller via Kolben.no  
 

Torsdag 21 oktober kl. 1900 
Årsmøte i Oppegård Historielag 
Sted: Tårnåsen Aktivitetssenter, Valhallaveien 62a 
Vanlige årsmøtesaker. 
Se innkalling og agenda på siste side av dette medlemsbladet. 
 
 

 

 

 

Har du husket å betale kontingenten for 2021? 
Hvis ikke er det ennå tid å betale inn kr 350  
 
til Oppegård Historielag på konto: 0530 01 86965 
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INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2021 
 
Oppegård historielag innkaller med dette til årsmøte   
torsdag 21. oktober kl. 19.00  
i Aktivitetssenteret Tårnåsen, Valhallavegen 62A 

Dagsorden: 
Godkjenning av innkallingen. 
Konstituering, valg av møteleder, referent, og 2 medlemmer til å  

undertegne protokollen. 
Godkjenning av årsberetningen for 2020. 
Godkjenning av regnskap for 2020. 
Fastsettelse av kontingent for 2022. 
Budsjett for 2021. 
Innkomne forslag. 
Valg av styre, revisor, valgkomite og utsendinger til årsmøtet  

i Follo historielag. 
 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest  
en uke før årsmøtet. 
Enkel servering 
 
Vel møtt.        
Styret 


