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Ingierstrand - Widerøes fly og flyhangar. 
 
19. februar 1934 stiftet Viggo Widerøe sammen med broren Arild og tre entusi-
astiske venner Widerøe's Flyveselskap A/S på Ingierstrand.  
Frem til 2. verdenskrig var Widerøes virksomhet knyttet til taxi-, ambulanse-, 
skole- og fotoflyvning. Selskapets første fly, et Waco sjøfly, ble levert grønn-
lakkert fra fabrikken, og denne fargen har siden vært selskapets hovedfarge. 
Widerøe opererte sin første ruteflygning sommeren 1934. Hver morgen klok-
ken 07.30 var det avgang for post- og passasjerruten Oslo-Kristiansand-
Stavanger-Haugesund.   
Norges røffe natur, barske vær og lange kystlinje gjør driften utfordrende. I et 
land med lange avstander og vanskelig fremkommelighet, har folk lenge vært 
helt avhengige av luftfarten.   

Foto: Norsk Luftfartsmuseum. 

 

  

 
  

Medlemsblad Nr. 1/2016

Våren 2015 var Historielaget timelærere i 19 klasser og møtte 470 
ungdomsskoleelever!
En hel årgang unge voksne – dvs alle 8.- klassingene samt 4 klasser 
fra 9. ved en av skolene, ville alle lære  om bygdas historie. 
Historietimen var OHL’s Jubileumsgave til ungdommen! 
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  LEDEREN HAR ORDET      

Oppegård kommunes 100-årsjubileum er over.                                                          
Det ble unektelig et hektisk år, helt sikkert for                                                                  
de i kommunen som hadde det sentrale ansvaret for koor-
dinering og gjennomføring. Men også for  oss sentralt i 
Historielaget ble det mer innsats enn                                                          
det er i vanlige driftsår. Ikke bare hadde vi flere                                        
aktivitetsinnslag enn vanlig, men flere av tiltakene ser ut 
til å dra seg ut i etterfølgende år også. Takket være positiv 
innstilling på Biblioteket, står utstillingen av steinalder-
gjenstander der ennå. Det er nok meningen å flytte den, 
men først må det noen forhandlinger med utleier til. Vi 
forsøker å få til en lokal løsning på videre utstilling av 
stokkbåten også, men det må rimeligvis noen forhandling-
er til med berørte her også. På annet sted i bladet kan dere 
lese en oversikt over Historielagets engasjementer i jubi-
leumsåret. 

Hvis alt går som planlagt, er det siste gang dere ”hører 
min røst” i denne spalten. Etter 9-10 år i rollen, er det av-
gjort tid for nye krefter, som kan kaste ny energi inn i drif-
ten av laget. Slik var det nok når nåværende ”regime” tok 
fatt tidlig på 2000-tallet også. Før det var det påvisning og 
beskrivelser av kommunens kulturminner som sto på tape-
tet, og så en del foredrag.  
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      BALANSE 
    2015 2014   
AKTIVA         
Lån Langbygningen 18310,00 12639,00   
Andre fordringer 8251,90 7451,90   
Kundefordringer 65198,90 41159,00   
Bank 0530 01 86965 36244,76 56190,70   
Bank 0539 33 08933 12114,32 18497,98   
Bank 0521 95 55301 222401,41 226264,94   
Bank 1503 48 14926 125390,76 175100,21   
    487912,05 537303,73   
          
PASSIVA         
EK 1.01   207202,73 192353,02   
Leverandørgjeld -1030,15 58340,00   
Forskudd fra medlem 34300,00 23900,00   
Avsatt digitalisering   9534,00   
Avsatt skilting   10000,00   
Annen kortsiktig gjeld 26250,00 44400,00   
Avsatt stokkbåten   8927,00   
Annen lansiktig gjeld 175000,00 175000,00   
Årets over/underskudd 46189,47 14849,71   
    487912,05 537303,73   
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    2015 

REGN
SKAP 
OHL , 2014   

Inntekter           
Div. inntekter   176245,80   94444,06   
Medlemskontingent 102050,00   67900,00   

Salg kalender 103055,00 381350,80 65215,00 227559,06 
            
            
Utgifter           
Medlemsaktiviteter 47849,40   20870,52   
Kostnader medlems-
blad 30609,97   27565,73   
Follominne   35000,00   35390,00   
Kostnader kalendere 59983,00   59150,00   
Andre kostnader 96807,18   71799,95   

Tilskudd Stokkbåten 130299,00 400478,55   214776,20 
            

Resultat     -19127,75   12782,86 

Renter Inntekt 3431,72   -4517,85   

Bankgebyrer   2575,50   2451,00 -2066,85 
Årets over/-
underskudd   -18271,53   14849,71 
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Jeg husker for eksempel Eivind Barca i den rollen.  

Senere kom mer systematisk informasjonsvirksomhet, for 
eksempel representert ved Erik Ballangrud, som startet 
medlemsbladet, og som laget historieoversiktene 
”Oppegård leksikon” (se hjemmesiden vår), og endatil 
lenge hadde fast spalte i den tidens lokalavis. De siste åre-
ne har nok mest vært preget at oppsett av skilter og infot-
avler, på kulturminnene langs Oldtidsveiene, og på stier i 
marka, både i sammenheng med turopplegget ”Til fots i 
Oppegård”, og ”Skautraver’n”. Det er det vi i dag kaller 
”Kulturminner i utmark”, og som bidrar til at vi også kal-
ler oss en friluftsorganisasjon. 

I dag registrerer vi tydelige og positive tilbakemeldinger 
på trivsel ved at folk på tur i skog og mark får info om 
gamle tider, bl.a. i våre utmarksområder.              Vi kan 
bare ønske hverandre lykke til videre.  For det er vel 
mange av oss som fortsatt skal delta i kulturminnearbei-
det.…….     

Egil Wenger 
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Våre egne arrangementer var to bussturer med guiding rundt i kom-
munen. Til disse turene var spesiell invitasjon sendt til våre alders- 
og sykehjem, slik at kommunens eldre skulle få se utviklingen. 
Steinar Karlsrud har også guidet lærerne på Tårnåsen skole på en 
tilsvarende tur. Et annet populært arrangement var ”Vandring på 
Kirkeveien”. Her hadde Bjørn Lunder lagt opp en tur som startet på 
Myrvoll og endte i Oppegård kirke. Det var en stor logististisk ut-
fordring med båttransport over Gjersjøen, og busstransporter. Un-
derveis var det info/underhoodning ved levende foretillinger, bl.a. 
ved Tone Holte, og info/foredrag om severdighetene underveis. 
Bjørn Lunder har hatt to foredrag om ”Stokkbåten og kommunika-
sjonshistorien knyttet til båtene”. Det har vært utstilling i Bibliote-
ket av steinaldergjenstander utlånt fra Kulturhistorisk museum i pe-
rioden mai-desember, og en mindre utstilling (sommerutstillingen i 
Biblioteksgalleriet) med privat utånte gjenstander.  
Det har vært tilfredsstillende deltakelse på arrangementene. 
Styret har hatt 10 møter, på sommermøtet og møtet i januar har 
medlemmer med ekstra stor innsats for Historielaget vært invitert 
som gjester, med et måltid ved siden av møtet. Laget er involvert i 
friluftsarbeid, bl.a. gjennom FNF. Gjennom dette forumet er vi også 
engasjert i Friluftslivets dag og Eventyrstien med planleggings- og 
gjennomføringsressurser, og med egne stands. Sammen med Ski 
historielag definerer vi hvert år 8 historiske poster i Skautraver’n, 
plassert ved kulturminner i utmarka, og med info-tavle som forteller 
om kulturminnet. Steinar Karlsrud, Finn E. Edvardsen og Egil 
Wenger har vært aktører i historiske foredrag og fotoframvisning 
fra tidligere tider, bl.a. på Bjørkås,  v/Folkeakademiet/ Demensfore-
ningen. Det er gjennomført to kurskvelder, i samarbeid med fylkes-
arkeolog, for opplæring i registrering av kulturminner, inkludert en 
dag i terrenget. Medlemsbladet er, som vanlig, utgitt med to num-
mer i løpet av året. Papir- og trykkvaliteten er forbedret,  mengden 
innhold gir bud om muligheter for å opprettholde et omfang på 16 - 
20 sider. 
Historielaget har uttalt seg om reguleringsplanforslag for Sofiemyr-
veien på Fløsbonn, og om plan for Kolbotn sentrum. Vi fikk et eng-
asjement i etterkant av en ikke varslet (til oss) hogst ved Sol-
Oldtidsveien, og jordbruksarbeider som berørte Kirkeveien ved 
Grønmo. 
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Samarbeidet mellom Ungdomsskolene og Historielaget om lokalhisto-
rien fenget elevene godt.  Fra oss i OHL var dette 100 års gaven til de 
unge voksne i kommunens jubileumsår 2015.                Med slik suk-
sess, kan opplegget sikkert og gjentas et senere år. 
Arbeidskameratene Finn & Severin på sin side opplevde innpå 500 
flott, motivert og spørrelysten ungdom. Hyggelig at en denne 
«Jubileumsgaven» til snart stemmeklare unge, så positivt ble mottatt i 
Ungdomsskoleklassene! 
 

Solbråtan, 15.okt 2015 
Severin Breivik 
Bildene er tatt av Severin Breivik                                                                
Fortelleren Finn E Edvardsen. 
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INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2016 
Oppegård historielag innkaller med dette til årsmøte                                    
onsdag 9. mars kl. 19.00  i  Kolben, Peisestua,  3. etg. 
 
Dagsorden: 
 

Godkjenning av innkallingen. 
Konstituering,  valg av møteleder, referent, og  
medlemmer til å undertegne protokollen. 
Godkjenning av årsberetningen for 2015. 
Godkjenning av regnskap for 2015. 
Fastsettelse av kontingent for 2017. 
Budsjett for 2016. 
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. 
Etter årsmøtet blir det en enkel servering.  Deretter blir 
det et foredrag ved Sigurd Birkelund om teatrene under 2. 
verdenskrig. 
 
Vel møtt.       Styret 
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-  Kalendergruppa (2016-kalenderen): Finn E. Edvardsen,  Marian-
ne Bonde Hansen,, Siri Iversen og Severin Breivik. 
 
I tilegg er det plassert ut spesielle arbeidsoppdrag slik: Bjørn Lun-
der er lagets ansvarlige for aktiviteter og framdrift ifm Gjersjøbåten 
(Stokkbåten). Marita Huseby, Einar Skillebekk og Egil Wenger er 
sentrale aktører ifm etablering og utvikling av utstillingene i Gjer-
sjøelva natur og kulturpark, spesielt i Langbygningen lokalhistoris-
ke museum, sammen med ”primus motor”  Harald Lundstedt. Siri 
Iversen er administrator av vår web-side, og har etablert en gruppe-
side på Facebook.  Odd Ståle Indreeide er redaktør av medlemsbla-
det, og Finn Edvardsen er redaktør for kalenderen (2016). 
 
Lagets medlemskap 
Vi er medlem av Follo Historielag, hvor Einar Skillebekk er styre-
representant og Steinar Karlsrud er vara. Bjørn Egil Jensen er til-
sluttet styret i egenskapav rollen som redaktør for 
 Follominne. Videre er vi delaktig i Follo Museums styre og repre-
sentantskap, v/Siri Iversen og Bjørn Lunder. Konsolideringsproses-
sene for museet har medført noe lavere aktivitet enn før. Vi er også 
medlem av Landslaget for lokalhistorie (LLH). 
Siri Iversen er vår representant i det kommunale Lokalhistorisk 
fond. Vi er også med i en uformell Follo-avdeling av Fortidsminne-
foreningen, v/Egil Wenger. Vi deltar i Forum for Natur og Frilufts-
liv (FNF) i Oppegård, sammen med 5 andre organisasjoner, og i 
Gjersjøelva natur- og kulturpark. 
 
Årets  aktiviteter 
Aktivitetene våre har avgjort vært preget av kommunens 100-års 
jubileum. Rimeligvis har aktivitetsnivået vært atskillig høyere enn 
normalt. Etter utgivelsen av jubileumsboken ”Oppegård blir til”, ble 
det gjennomført åtte foredrag, i samarbeid med Biblioteket, hvor 
forfatterne av de enkelte kapitler i boken gikk nærmere inn i innhol-
det. Møtene var godt besøkt og ble avholdt i Grendehuset på Oppe-
gård, og i Biblioteksgalleriet, Kolben. 
 



7

14  

ÅRSBERETNING  FOR  2015          
 
Styret 
 
Årsmøtet  5. mars 2015 valgte følgende styre, som i første styremø-
te konstituerte seg slik: 
 
Leder:           Egil Wenger 
Nestleder:           Steinar Karlsrud  
Sekretær:           Nils B. Olsen 
Styremedlemmer:       Einar Skillebekk, Severin Breivik,  

Marianne Bonde Hansen og Finn E. 
Edvardsen 

Kasserer: Egil Wenger ble formelt gjenvalgt, men Gus-
tav F. Huseby er fortsatt engasjert som regns-
kapsfører, i likhet med foregående år. 

Revisor: Elisabeth Storløkken 
Valgkomite: Bjørn Egil Jensen, Bjørn Engebretsen og Siri 

Rutledal Iversen 
 
Oppmøte til styremøtene, og engasjementet, har vært meget til-
fredsstillende Styret har i alle møter vært beslutningsdyktig. Som 
tidligere er de tradisjonelle og rutinemessige arbeidsområdene vært 
organisert i arbeidsgrupper, med sentrale personer i organisasjonen 
involvert. 
 
Vi har, som før, hatt arbeidsgrupper i virksomhet, med følgende 
sentrale deltakere: 
 
-  Aktivitetsgruppa:   Einar Skillebekk, Geir B. Skarheim, 
     Bjørn Engebretsen, og Egil Wenger. 
-  Infogruppa:             Nils B. Olsen, Odd Ståle Indreeide, 
     Siri Iversen. 
-  Kulturminner i utmark:  Egil Wenger, Thea Sundt,  Bjørn  
     Lunder, Steinar Karlsrud, 
                                   Einar Skillebekk, Karsten Høy. 
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 Aktivitetsplan vinter/vår 2016 

 

Aktivitet/
arrange-
ment 

Tid og sted, kort beskrivelse 

Årsmøte Onsdag 9. mars, kl. 19.00, Kolben, 3. etasje, 
Peisestua. 
Vanlige årsmøtesaker. Eventuelle forslag leve-
res til styret innen 1 uke før møtet.  Kåseri ved  
Sigurd Birkelund, ”Teaterhistorie, bl.a. under 
2. verdenskrig”. 

Foredrags-
kveld på Bi-
blioteksgallerie
t. 
”Slekt i kom-
munearkivene” 

Torsdag 10. mars, kl. 19.00. 
Slektsforskning i kombinasjon med arkivene. 
Samarbeid med DIS Oslo/Akershus og Folloar-
kivet. 
Omvisning, og eksempler. Lett servering. 

Foredrags-
kveld på Bi-
blioteksgallerie
t. 
”Karl XII i 
Oslo-området i 
1716”. 

Torsdag 7. april kl. 19.00. 
Tema:  Karl XII i anledning 300-års-
markeringen. 
Hva gjorde svenskekongen (i Norge) dette året 
– og før….   v/Geir Bagge-Skarheim. 

Omvisning på 
Akershus slott. 

Lørdag 30.april, kl. 13. Omvisningen tar ca. en 
time, vi ser bl. a. Det Kongelige Mausoleum, 
slottskirnen, fangehullet. 
Oppmøte på Festningsplassen, ved brua over til 
festningen. Påmelding, se nedenfor/neste side. 

Omvisning, 
Oslo Handels-
gymnasium, 
Oslo, bunkere 
fra krigens da-
ger. 

Onsdag 1. juni, kl. 17.00, v/Oslo-guide Lisen 
Wikant.   Oppmøte i skolegården, Parkveien 
65, 2 kvartaler nedenfor Solli plass. Påmelding 
og egenbetaling, se nedenfor/neste side. 
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Mer informasjon om påmelding osv se siste side. 

Rusletur 
på Svart-
skog.  
Solheim 
– Bek-
kensten 
– 
Uranien-
borg – 
Kolonia-
len – til-
bake til 
Solheim. 

Søndag 22 mai kl. 13.00 på Solheim. 
Se hustuftene fra Folkevandringstid og Sherpastien. 
Medbragt lunsj på Uranienborg ? (ikke omvisning pga 
restaureringsarbeider), evt. stopp/kjøp av lunsj på Ko-
lonialen). Tungt å gå opp brattbakken? – se nedenfor/
neste side. 
Guider: Steinar Karlsrud og/eller Egil Wenger. 

Karl XII, 
ca. 300 
år siden 
Dyneki-
len/ og 
Fredrik-
sten,  
helgetur 
m/
opplegg i 
Strøm-
stad og 
Halden. 
  

Lørdag 2. juli i Strømstad, kåseri v/Strømstad Histo-
rieforening, sightseeing, forflytning til Halden, kvelds-
arrangement. 
Søndag 3. juli i Halden, kåserier og vandringer rundt/
på festningen. Så hjemreise. 
Egentransport, evt i samarbeid. 
Mer info, se nedenfor/neste side. 
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Vi  takker både medarbeiderne i Biblioteket, og våre egne, 
for fin innsats. 
Egil Wenger og Einar Skillebekk. 
Etterord:     Aktivitetsåret faller jo vanligvis på tre høst-
måneder og fire vinter-vår-måneder, på grunn av at vi be-
kjentgjør gjennom medlemsbladet, som jo kommer ut 
medio februar (pga. årsmøtet tidlig i mars), og i slutten av 
august. Det medfører null-aktivitet i periodene desember 
– februar, og juli-august. Vi har hatt etterspørsler etter ak-
tivitet i januar-
februar, så 
kanskje vi bør 
gjøre noe med 
det ? 

 

Biblioteksjefen tak-
ker Karsten Alnæs 
for hans foredrag på 
Grendehuset i januar 
2015. 
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Et aktivt år……         
Det er ikke urimelig at 2015 ble et år med atskillig større 
aktivitet fra vår side enn et normalår.  ”Oppegård kommu-
ne 100 år” måtte jo bli noe spesielt for oss som har lokal-
historien på dagsorden. Det har jo befestet seg at et nor-
malår for oss består av 8 aktiviteter for medlemmene, og 
andre som måtte være interessert. For det meste fordeler 
det seg med to fordrag innendørs i den kalde årstiden, og 
utflukter på høst- og vårmånedene. Teller vi opp alt vi 
hadde for oss i jubileumsåret, får vi i alt 15 aktiviteter, 
nesten dobbelt så mye som normalt. Halvparten var da 
også  såkalte kåserier som fulgte i kjølvannet av  artiklene 
i jubileumsboka. Disse arrangementene var samarbeids-
prosjekter med  Biblioeket, og ble gjenomført i Bibloteks-
galleriet i Kolben, og på Grendehuset, Oppegård.  (OBS). 
Verken vi eller Bibliotekets folk klager over en oppslut-
ning på 30-40 deltakere, som var normalt, men også opptil 
70-80 på det meste. At vi greide å samle 30-50 deltakere 
på hver av de to vandringene på Kirkeveien, var omtrent 
det vi maktet med det opplegget vi hadde. Bussturene Op-
pegård rundt var også bra besøkt. Vel blåst får vi vel si til 
oss selv…… 
De tre utstillingene vi hadde, steinaldergjenstander på Bi-
blioteket,  lokalhistorisk utstilling i Biblioteksgalleriet 
(sommerutstillingen), og Stokkbåten i foajeen, har helt 
klart skapt oppmerksomhet på utstillingsstedene. Utstil-
lingene (ikke sommerutstillingen) står der fortsatt – fore-
løpig. De som ikke har sett dem, bør nok benytte sjansen 
nå…. 
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Denne informasjonen om MILORG i Oppegård fremkommer i et 
brev fra tidligere Milorg – jeger Engebret Wold til Dag Johannes-
sen datert  2.  februar 1995.  
MILORG i OPPEGÅRD 
Grunnlaget for Milorg i Oppegård ble lagt tidlig i i 1941. På Kol-
botn skjedde bl.a. føl-
gende: 
I januar 1941 tok tidlige-
re Kolbotngutt og rover-
speider Carl Wilhelm 
Müller kontakt med no-
en i roverlaget på Kol-
botn. 
C.W.Müller var optiker i 
Haugesund, drev illegalt 
arbeid og hadde i sin 
gruppe der opprettet di-
rekte kontakt med Eng-
land. Møtet ble holdt i 
Roverhulen, som den 
gang holdt til i en hytte 
på eiendommen til fami-
lien Davidsen i Hasle-
bakken (nåværende hjør-
netomt Kirkeveien/
Granåsbakken) Til stede 
på dette møtet var føl-
gende roverspeidere: 
Wilhelm Frøshaug, Karl 
Bengtsen, Erik Lie, 
Fredrik Müller og sist-
nevntes bror Carl Wilhelm. 
Inntil hjemmestyrkene ble skikkelig organisert i 1943 holdt gruppen 
en lav profil. Men det ble drevet militær opplæring av Erik Lie, som 
var fenrik, bl. a. I uthuset (Lydersjappa) til familien Johansen i Sol-
bråtanveien nr 28, for bl. a. Helge og Rolf Johansen, Karl Bengtsen 
og Torbjørn Lie (bror av Erik Lie), inntil Erik Lie og Torbjørn samt 
Karl rømte til England. 
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Kolbotnkarene fikk reddet hele lageret Wilhelm Frøshaug i Kolbotn 
gruppens leder. Han var den sindige organisatoren under okkupasjo-
nen, men kort før frigjøringen anbefalte han at Arne T. Johannessen, 
Kolbotn ble leder. Johannessen var utdannet underoffiser med tjenes-
te ved 4. Gardekompani, IR 2. og deltok i krigen i ”Kongsvinger-
bataljonen”aprildagene 1940. Wilhelm Frøshaug så klart betydningen 
av at Milorg, dersom det kom til kamp mot tyskerne, hadde en leder 
med krigserfaring og profesjonell bakgrunn. 
Gruppens første aksjon lot 
ikke vente lenge på seg. I 
forbindelse med arrestasjo-
nen av Max manus og dennes 
rømming fra kirurgen på på 
Ullevål sykehus i midten av 
mars 1941, tok en krigsskole-
kamerat av Erik Lie konrakt 
med ham og ba om hjelp til å 
flytte et våpenlager Max ma-
nus hadde på Holmlia. Erik 
Lie sto på reisefot, men over-
lot oppdraget til sin bror Tor-
bjørn og Karl Bengtsen.  

og mesteparten ble gravet 
ned ved ”Kongebordet” ved 
Gamle Kongevei, men noe 
også oppbevart i bryggerhu-
set hos familien Lie, inntil 
Torbjørn rømte til England. (Ovenstående opplysninger har jeg  fått 
hos daværende fenrik Erik Lie.) 
Jeg har sjekket Carl Wilhelm Müllers vita med hans nevø, fhv. lege 
Fredrik Müller, Kolbotn, samt med C.W.’s søster Johanne Wiig, 
Oslo. Kort tid etter sitt besøk på Kolbotn, ble Carl Wilhelm sammen 
med 14 andre i Haugesundsområdet arrestert i februar 1941. Samtlige 
15 ble først dømt til døden, men så benådet til livsvarig fengsel.  
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Fangene ble ført til Ulven leir ved Bergen, der lyktes det Carl Wil-
helm å rømme i juli 1941 og kom frem til Shetland i oktober 1941. 
Han gikk inn i de Norske Styrker i England og ble der til krigens 
slutt. (Da jeg snakket med Johanne Wiig, var tilfeldigvis Carl Wil-
helms engelske kone på besøk hos henne. På mitt spørsmål om 
C.W. noen gang mellom okt. 1941 og frem til Frigjøringen var i 
Norge, ble det svart bestemt nei). Ovennevnte vita om C.W. stem-
mer også med det man kan lese i slektsboken for Müller familien. 
Overnevnte notater er nedskrevet i januar 1995, da jeg også hadde 
samtaler med Erik Lie, Fredrik Müller og Johanne Wiig. 
Billedtekster:bilde av A.T. Johannessen: Arne T. Johannessen Le-
der av MILORG i Oppegård ved frigjøringen. 
Fargebilde: Fra avdukingen av minnestein på Verpåsen 8 mai 1995 
– Anton Huseby og Engebret Wold. 
Begge bilder er velvilligst stilt til disposisjon av Dag Johannessen. 
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Et aktivt år……         
Det er ikke urimelig at 2015 ble et år med atskillig større 
aktivitet fra vår side enn et normalår.  ”Oppegård kommu-
ne 100 år” måtte jo bli noe spesielt for oss som har lokal-
historien på dagsorden. Det har jo befestet seg at et nor-
malår for oss består av 8 aktiviteter for medlemmene, og 
andre som måtte være interessert. For det meste fordeler 
det seg med to fordrag innendørs i den kalde årstiden, og 
utflukter på høst- og vårmånedene. Teller vi opp alt vi 
hadde for oss i jubileumsåret, får vi i alt 15 aktiviteter, 
nesten dobbelt så mye som normalt. Halvparten var da 
også  såkalte kåserier som fulgte i kjølvannet av  artiklene 
i jubileumsboka. Disse arrangementene var samarbeids-
prosjekter med  Biblioeket, og ble gjenomført i Bibloteks-
galleriet i Kolben, og på Grendehuset, Oppegård.  (OBS). 
Verken vi eller Bibliotekets folk klager over en oppslut-
ning på 30-40 deltakere, som var normalt, men også opptil 
70-80 på det meste. At vi greide å samle 30-50 deltakere 
på hver av de to vandringene på Kirkeveien, var omtrent 
det vi maktet med det opplegget vi hadde. Bussturene Op-
pegård rundt var også bra besøkt. Vel blåst får vi vel si til 
oss selv…… 
De tre utstillingene vi hadde, steinaldergjenstander på Bi-
blioteket,  lokalhistorisk utstilling i Biblioteksgalleriet 
(sommerutstillingen), og Stokkbåten i foajeen, har helt 
klart skapt oppmerksomhet på utstillingsstedene. Utstil-
lingene (ikke sommerutstillingen) står der fortsatt – fore-
løpig. De som ikke har sett dem, bør nok benytte sjansen 
nå…. 
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Denne informasjonen om MILORG i Oppegård fremkommer i et 
brev fra tidligere Milorg – jeger Engebret Wold til Dag Johannes-
sen datert  2.  februar 1995.  
MILORG i OPPEGÅRD 
Grunnlaget for Milorg i Oppegård ble lagt tidlig i i 1941. På Kol-
botn skjedde bl.a. føl-
gende: 
I januar 1941 tok tidlige-
re Kolbotngutt og rover-
speider Carl Wilhelm 
Müller kontakt med no-
en i roverlaget på Kol-
botn. 
C.W.Müller var optiker i 
Haugesund, drev illegalt 
arbeid og hadde i sin 
gruppe der opprettet di-
rekte kontakt med Eng-
land. Møtet ble holdt i 
Roverhulen, som den 
gang holdt til i en hytte 
på eiendommen til fami-
lien Davidsen i Hasle-
bakken (nåværende hjør-
netomt Kirkeveien/
Granåsbakken) Til stede 
på dette møtet var føl-
gende roverspeidere: 
Wilhelm Frøshaug, Karl 
Bengtsen, Erik Lie, 
Fredrik Müller og sist-
nevntes bror Carl Wilhelm. 
Inntil hjemmestyrkene ble skikkelig organisert i 1943 holdt gruppen 
en lav profil. Men det ble drevet militær opplæring av Erik Lie, som 
var fenrik, bl. a. I uthuset (Lydersjappa) til familien Johansen i Sol-
bråtanveien nr 28, for bl. a. Helge og Rolf Johansen, Karl Bengtsen 
og Torbjørn Lie (bror av Erik Lie), inntil Erik Lie og Torbjørn samt 
Karl rømte til England. 
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Mer informasjon om påmelding osv se siste side. 

Rusletur 
på Svart-
skog.  
Solheim 
– Bek-
kensten 
– 
Uranien-
borg – 
Kolonia-
len – til-
bake til 
Solheim. 

Søndag 22 mai kl. 13.00 på Solheim. 
Se hustuftene fra Folkevandringstid og Sherpastien. 
Medbragt lunsj på Uranienborg ? (ikke omvisning pga 
restaureringsarbeider), evt. stopp/kjøp av lunsj på Ko-
lonialen). Tungt å gå opp brattbakken? – se nedenfor/
neste side. 
Guider: Steinar Karlsrud og/eller Egil Wenger. 

Karl XII, 
ca. 300 
år siden 
Dyneki-
len/ og 
Fredrik-
sten,  
helgetur 
m/
opplegg i 
Strøm-
stad og 
Halden. 
  

Lørdag 2. juli i Strømstad, kåseri v/Strømstad Histo-
rieforening, sightseeing, forflytning til Halden, kvelds-
arrangement. 
Søndag 3. juli i Halden, kåserier og vandringer rundt/
på festningen. Så hjemreise. 
Egentransport, evt i samarbeid. 
Mer info, se nedenfor/neste side. 
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Vi  takker både medarbeiderne i Biblioteket, og våre egne, 
for fin innsats. 
Egil Wenger og Einar Skillebekk. 
Etterord:     Aktivitetsåret faller jo vanligvis på tre høst-
måneder og fire vinter-vår-måneder, på grunn av at vi be-
kjentgjør gjennom medlemsbladet, som jo kommer ut 
medio februar (pga. årsmøtet tidlig i mars), og i slutten av 
august. Det medfører null-aktivitet i periodene desember 
– februar, og juli-august. Vi har hatt etterspørsler etter ak-
tivitet i januar-
februar, så 
kanskje vi bør 
gjøre noe med 
det ? 

 

Biblioteksjefen tak-
ker Karsten Alnæs 
for hans foredrag på 
Grendehuset i januar 
2015. 
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ÅRSBERETNING  FOR  2015          
 
Styret 
 
Årsmøtet  5. mars 2015 valgte følgende styre, som i første styremø-
te konstituerte seg slik: 
 
Leder:           Egil Wenger 
Nestleder:           Steinar Karlsrud  
Sekretær:           Nils B. Olsen 
Styremedlemmer:       Einar Skillebekk, Severin Breivik,  

Marianne Bonde Hansen og Finn E. 
Edvardsen 

Kasserer: Egil Wenger ble formelt gjenvalgt, men Gus-
tav F. Huseby er fortsatt engasjert som regns-
kapsfører, i likhet med foregående år. 

Revisor: Elisabeth Storløkken 
Valgkomite: Bjørn Egil Jensen, Bjørn Engebretsen og Siri 

Rutledal Iversen 
 
Oppmøte til styremøtene, og engasjementet, har vært meget til-
fredsstillende Styret har i alle møter vært beslutningsdyktig. Som 
tidligere er de tradisjonelle og rutinemessige arbeidsområdene vært 
organisert i arbeidsgrupper, med sentrale personer i organisasjonen 
involvert. 
 
Vi har, som før, hatt arbeidsgrupper i virksomhet, med følgende 
sentrale deltakere: 
 
-  Aktivitetsgruppa:   Einar Skillebekk, Geir B. Skarheim, 
     Bjørn Engebretsen, og Egil Wenger. 
-  Infogruppa:             Nils B. Olsen, Odd Ståle Indreeide, 
     Siri Iversen. 
-  Kulturminner i utmark:  Egil Wenger, Thea Sundt,  Bjørn  
     Lunder, Steinar Karlsrud, 
                                   Einar Skillebekk, Karsten Høy. 
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 Aktivitetsplan vinter/vår 2016 

 

Aktivitet/
arrange-
ment 

Tid og sted, kort beskrivelse 

Årsmøte Onsdag 9. mars, kl. 19.00, Kolben, 3. etasje, 
Peisestua. 
Vanlige årsmøtesaker. Eventuelle forslag leve-
res til styret innen 1 uke før møtet.  Kåseri ved  
Sigurd Birkelund, ”Teaterhistorie, bl.a. under 
2. verdenskrig”. 

Foredrags-
kveld på Bi-
blioteksgallerie
t. 
”Slekt i kom-
munearkivene” 

Torsdag 10. mars, kl. 19.00. 
Slektsforskning i kombinasjon med arkivene. 
Samarbeid med DIS Oslo/Akershus og Folloar-
kivet. 
Omvisning, og eksempler. Lett servering. 

Foredrags-
kveld på Bi-
blioteksgallerie
t. 
”Karl XII i 
Oslo-området i 
1716”. 

Torsdag 7. april kl. 19.00. 
Tema:  Karl XII i anledning 300-års-
markeringen. 
Hva gjorde svenskekongen (i Norge) dette året 
– og før….   v/Geir Bagge-Skarheim. 

Omvisning på 
Akershus slott. 

Lørdag 30.april, kl. 13. Omvisningen tar ca. en 
time, vi ser bl. a. Det Kongelige Mausoleum, 
slottskirnen, fangehullet. 
Oppmøte på Festningsplassen, ved brua over til 
festningen. Påmelding, se nedenfor/neste side. 

Omvisning, 
Oslo Handels-
gymnasium, 
Oslo, bunkere 
fra krigens da-
ger. 

Onsdag 1. juni, kl. 17.00, v/Oslo-guide Lisen 
Wikant.   Oppmøte i skolegården, Parkveien 
65, 2 kvartaler nedenfor Solli plass. Påmelding 
og egenbetaling, se nedenfor/neste side. 
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INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2016 
Oppegård historielag innkaller med dette til årsmøte                                    
onsdag 9. mars kl. 19.00  i  Kolben, Peisestua,  3. etg. 
 
Dagsorden: 
 

Godkjenning av innkallingen. 
Konstituering,  valg av møteleder, referent, og  
medlemmer til å undertegne protokollen. 
Godkjenning av årsberetningen for 2015. 
Godkjenning av regnskap for 2015. 
Fastsettelse av kontingent for 2017. 
Budsjett for 2016. 
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. 
Etter årsmøtet blir det en enkel servering.  Deretter blir 
det et foredrag ved Sigurd Birkelund om teatrene under 2. 
verdenskrig. 
 
Vel møtt.       Styret 
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-  Kalendergruppa (2016-kalenderen): Finn E. Edvardsen,  Marian-
ne Bonde Hansen,, Siri Iversen og Severin Breivik. 
 
I tilegg er det plassert ut spesielle arbeidsoppdrag slik: Bjørn Lun-
der er lagets ansvarlige for aktiviteter og framdrift ifm Gjersjøbåten 
(Stokkbåten). Marita Huseby, Einar Skillebekk og Egil Wenger er 
sentrale aktører ifm etablering og utvikling av utstillingene i Gjer-
sjøelva natur og kulturpark, spesielt i Langbygningen lokalhistoris-
ke museum, sammen med ”primus motor”  Harald Lundstedt. Siri 
Iversen er administrator av vår web-side, og har etablert en gruppe-
side på Facebook.  Odd Ståle Indreeide er redaktør av medlemsbla-
det, og Finn Edvardsen er redaktør for kalenderen (2016). 
 
Lagets medlemskap 
Vi er medlem av Follo Historielag, hvor Einar Skillebekk er styre-
representant og Steinar Karlsrud er vara. Bjørn Egil Jensen er til-
sluttet styret i egenskapav rollen som redaktør for 
 Follominne. Videre er vi delaktig i Follo Museums styre og repre-
sentantskap, v/Siri Iversen og Bjørn Lunder. Konsolideringsproses-
sene for museet har medført noe lavere aktivitet enn før. Vi er også 
medlem av Landslaget for lokalhistorie (LLH). 
Siri Iversen er vår representant i det kommunale Lokalhistorisk 
fond. Vi er også med i en uformell Follo-avdeling av Fortidsminne-
foreningen, v/Egil Wenger. Vi deltar i Forum for Natur og Frilufts-
liv (FNF) i Oppegård, sammen med 5 andre organisasjoner, og i 
Gjersjøelva natur- og kulturpark. 
 
Årets  aktiviteter 
Aktivitetene våre har avgjort vært preget av kommunens 100-års 
jubileum. Rimeligvis har aktivitetsnivået vært atskillig høyere enn 
normalt. Etter utgivelsen av jubileumsboken ”Oppegård blir til”, ble 
det gjennomført åtte foredrag, i samarbeid med Biblioteket, hvor 
forfatterne av de enkelte kapitler i boken gikk nærmere inn i innhol-
det. Møtene var godt besøkt og ble avholdt i Grendehuset på Oppe-
gård, og i Biblioteksgalleriet, Kolben. 
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Våre egne arrangementer var to bussturer med guiding rundt i kom-
munen. Til disse turene var spesiell invitasjon sendt til våre alders- 
og sykehjem, slik at kommunens eldre skulle få se utviklingen. 
Steinar Karlsrud har også guidet lærerne på Tårnåsen skole på en 
tilsvarende tur. Et annet populært arrangement var ”Vandring på 
Kirkeveien”. Her hadde Bjørn Lunder lagt opp en tur som startet på 
Myrvoll og endte i Oppegård kirke. Det var en stor logististisk ut-
fordring med båttransport over Gjersjøen, og busstransporter. Un-
derveis var det info/underhoodning ved levende foretillinger, bl.a. 
ved Tone Holte, og info/foredrag om severdighetene underveis. 
Bjørn Lunder har hatt to foredrag om ”Stokkbåten og kommunika-
sjonshistorien knyttet til båtene”. Det har vært utstilling i Bibliote-
ket av steinaldergjenstander utlånt fra Kulturhistorisk museum i pe-
rioden mai-desember, og en mindre utstilling (sommerutstillingen i 
Biblioteksgalleriet) med privat utånte gjenstander.  
Det har vært tilfredsstillende deltakelse på arrangementene. 
Styret har hatt 10 møter, på sommermøtet og møtet i januar har 
medlemmer med ekstra stor innsats for Historielaget vært invitert 
som gjester, med et måltid ved siden av møtet. Laget er involvert i 
friluftsarbeid, bl.a. gjennom FNF. Gjennom dette forumet er vi også 
engasjert i Friluftslivets dag og Eventyrstien med planleggings- og 
gjennomføringsressurser, og med egne stands. Sammen med Ski 
historielag definerer vi hvert år 8 historiske poster i Skautraver’n, 
plassert ved kulturminner i utmarka, og med info-tavle som forteller 
om kulturminnet. Steinar Karlsrud, Finn E. Edvardsen og Egil 
Wenger har vært aktører i historiske foredrag og fotoframvisning 
fra tidligere tider, bl.a. på Bjørkås,  v/Folkeakademiet/ Demensfore-
ningen. Det er gjennomført to kurskvelder, i samarbeid med fylkes-
arkeolog, for opplæring i registrering av kulturminner, inkludert en 
dag i terrenget. Medlemsbladet er, som vanlig, utgitt med to num-
mer i løpet av året. Papir- og trykkvaliteten er forbedret,  mengden 
innhold gir bud om muligheter for å opprettholde et omfang på 16 - 
20 sider. 
Historielaget har uttalt seg om reguleringsplanforslag for Sofiemyr-
veien på Fløsbonn, og om plan for Kolbotn sentrum. Vi fikk et eng-
asjement i etterkant av en ikke varslet (til oss) hogst ved Sol-
Oldtidsveien, og jordbruksarbeider som berørte Kirkeveien ved 
Grønmo. 
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Samarbeidet mellom Ungdomsskolene og Historielaget om lokalhisto-
rien fenget elevene godt.  Fra oss i OHL var dette 100 års gaven til de 
unge voksne i kommunens jubileumsår 2015.                Med slik suk-
sess, kan opplegget sikkert og gjentas et senere år. 
Arbeidskameratene Finn & Severin på sin side opplevde innpå 500 
flott, motivert og spørrelysten ungdom. Hyggelig at en denne 
«Jubileumsgaven» til snart stemmeklare unge, så positivt ble mottatt i 
Ungdomsskoleklassene! 
 

Solbråtan, 15.okt 2015 
Severin Breivik 
Bildene er tatt av Severin Breivik                                                                
Fortelleren Finn E Edvardsen. 
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  Stor tilflytting til Oppegård - bare halvparten av ung-
domsskoleelevene er født i bygda! 
 
LOKALHISTORIEN fortalt til 14 åringene ble en suksess!  

Våren 2015 Var Historielaget timelærere i 19 klasser og møtte 470 
ungdomsskoleelever! 

En hel årgang unge voksne – dvs alle 8.- klassingene samt 4 klasser fra 
9. ved en av skolene, ville alle lære  om bygdas historie. Historietimen 
var OHL’s Jubileumsgave til ungdommen!  
Alle U-skolene takket ja, til en time lokalhistorie som del av Norsk- og 
Samfunnsfaget. Læreboka det var selvsagt OHL-kalenderen 2015; 
«Oppegård i 100!".  
Timelærerne var kalenderredaktøren Finn E. Edvardsen godt assistert 
av Severin Breivik.   
  
Alle ungdomsskolene; Flåtestad, Hellerasten, Ingieråsen og Fløys-
bonn  ble besøkt. De   fleste 8.- klassene møtte svært godt forberedte 
til timen. Elevene de fulgte godt med, noterte i arbeidsbok og stilte 
«lærerne» mange gode spørsmål.                                                                                               
Vi som lærere, lot oss imponere over den flotte responsen 14 – 15 
åringene gav. Mens Finn fortalte, supplerte Severin med veggkart, 
spørrekonkurranse og oppsummeringer.               Denne Historietimen 
kom inn i pensum og skulle med i grunnlaget for vårens prøver og ar-
beidsoppgaver sa skolelærerne. 
Hver elev fikk sitt eks av kalenderboka «Oppegård i 100».  Gaven 
valgte riktignok lærerne å benytte som klassesett over flere år. Se det – 
ikke mange kalendere opplever mange års levetid!                                                                             
Meget god ide synes vi, for lokalhistorisk stoff  - det går selvsagt aldri 
ut på dato!  
I hver klasse vi besøkte, spurte vi hvem av elevene som var født inn i 
Oppegård kommune?  Håndsopprekning viste at «innfødte andelen» lå 
på fra bare 35% til 55%. Ikke rart da at Oppegårds folketall vokser 
raskt og at skolene sprenges!                                                                          
Jo, vi merket det også, for det var mange svært godt oppfylte klasse-
rom. 
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I forbindelse med stokkbåt-utstillingen og jubileumsarrangemente-
ne er det laget et sett (3 stk.) tegninger i A2-format av Gjersjøen, og 
aktiviteter knyttet opp her opp gjennom årene. 
Det er inngått rammeavtale med Willy Østberg om skriving av en 
gårds- og slektshistorie for Oppegård. I løpet av året har det vært en 
gjennomgang/omtale/registrering av krigsminner knyttet til vårt 
område. 
Vi har fått svært gode tilbakemeldinger på årets kalender ”Oppvekst 
i Oppegård”. Informasjon om alle sider ved barn og unges opp-
vekstforhold og et spennende billedmateriale har gitt et spennende 
og lesverdig produkt.  
 
Økonomi 
Økonomien i laget er god, vi har oppsamlede midler i størrelsesor-
den 200 – 300.000 kroner. 
Det vesentligste av disse reservene er nå øremerket til vår andel av 
kostnadene for bokprosjektet ”Gårds- og slektshistorie for Oppe-
gård”.  Ved årets slutt hadde Historielaget  ca. 340 betalende med-
lemmer. 
Sluttord 
Styret er tilfreds med arbeidsåret, men ser at det er behov for inn-
sats på flere arbeidsområder, f.eks. står arbeidet med kulturminner i 
utmark vært noe tilbake. Det er arbeidet på området, men det gjen-
står vedlikeholdsarbeider både på veistrekninger og kulturminneste-
der. Dessuten er det ønskelig å få etablert formelt vern av flere av 
Oldtidsvei-strekningene. 
Det arbeides fortsatt med å kartlegge/spesifisere oldtidsveitraseene 
på Svartskog ved hjelp av frivillig innsats fra en av fylkesarkeolo-
gene. Kurset i registrering av kulturminner var et positivet innslag. 
Det arbeides med å organisere arkivene i Bibliotek-kjelleren og på 
Kantor. Det er behov for tid/arbeidskraft og ”know-how”.  
Oppegård Historielag vil takke alle som har bidratt til lagets aktivi-
teter i 2015 – kommunens jubileumsår. Spesielt vil vi trekke frem 
entusiasten og formidleren Bjørn G. Lunder som har vært pådriver 
for å fram utstillingen av stokkbåten i Kolben, og som organiserte 
de interessante turene langs Kirkeveien. En innsats det står respekt 
av. 
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    2015 

REGN
SKAP 
OHL , 2014   

Inntekter           
Div. inntekter   176245,80   94444,06   
Medlemskontingent 102050,00   67900,00   

Salg kalender 103055,00 381350,80 65215,00 227559,06 
            
            
Utgifter           
Medlemsaktiviteter 47849,40   20870,52   
Kostnader medlems-
blad 30609,97   27565,73   
Follominne   35000,00   35390,00   
Kostnader kalendere 59983,00   59150,00   
Andre kostnader 96807,18   71799,95   

Tilskudd Stokkbåten 130299,00 400478,55   214776,20 
            

Resultat     -19127,75   12782,86 

Renter Inntekt 3431,72   -4517,85   

Bankgebyrer   2575,50   2451,00 -2066,85 
Årets over/-
underskudd   -18271,53   14849,71 

3  

  

 
Jeg husker for eksempel Eivind Barca i den rollen.  

Senere kom mer systematisk informasjonsvirksomhet, for 
eksempel representert ved Erik Ballangrud, som startet 
medlemsbladet, og som laget historieoversiktene 
”Oppegård leksikon” (se hjemmesiden vår), og endatil 
lenge hadde fast spalte i den tidens lokalavis. De siste åre-
ne har nok mest vært preget at oppsett av skilter og infot-
avler, på kulturminnene langs Oldtidsveiene, og på stier i 
marka, både i sammenheng med turopplegget ”Til fots i 
Oppegård”, og ”Skautraver’n”. Det er det vi i dag kaller 
”Kulturminner i utmark”, og som bidrar til at vi også kal-
ler oss en friluftsorganisasjon. 

I dag registrerer vi tydelige og positive tilbakemeldinger 
på trivsel ved at folk på tur i skog og mark får info om 
gamle tider, bl.a. i våre utmarksområder.              Vi kan 
bare ønske hverandre lykke til videre.  For det er vel 
mange av oss som fortsatt skal delta i kulturminnearbei-
det.…….     

Egil Wenger 
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  LEDEREN HAR ORDET      

Oppegård kommunes 100-årsjubileum er over.                                                          
Det ble unektelig et hektisk år, helt sikkert for                                                                  
de i kommunen som hadde det sentrale ansvaret for koor-
dinering og gjennomføring. Men også for  oss sentralt i 
Historielaget ble det mer innsats enn                                                          
det er i vanlige driftsår. Ikke bare hadde vi flere                                        
aktivitetsinnslag enn vanlig, men flere av tiltakene ser ut 
til å dra seg ut i etterfølgende år også. Takket være positiv 
innstilling på Biblioteket, står utstillingen av steinalder-
gjenstander der ennå. Det er nok meningen å flytte den, 
men først må det noen forhandlinger med utleier til. Vi 
forsøker å få til en lokal løsning på videre utstilling av 
stokkbåten også, men det må rimeligvis noen forhandling-
er til med berørte her også. På annet sted i bladet kan dere 
lese en oversikt over Historielagets engasjementer i jubi-
leumsåret. 

Hvis alt går som planlagt, er det siste gang dere ”hører 
min røst” i denne spalten. Etter 9-10 år i rollen, er det av-
gjort tid for nye krefter, som kan kaste ny energi inn i drif-
ten av laget. Slik var det nok når nåværende ”regime” tok 
fatt tidlig på 2000-tallet også. Før det var det påvisning og 
beskrivelser av kommunens kulturminner som sto på tape-
tet, og så en del foredrag.  
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      BALANSE 
    2015 2014   
AKTIVA         
Lån Langbygningen 18310,00 12639,00   
Andre fordringer 8251,90 7451,90   
Kundefordringer 65198,90 41159,00   
Bank 0530 01 86965 36244,76 56190,70   
Bank 0539 33 08933 12114,32 18497,98   
Bank 0521 95 55301 222401,41 226264,94   
Bank 1503 48 14926 125390,76 175100,21   
    487912,05 537303,73   
          
PASSIVA         
EK 1.01   207202,73 192353,02   
Leverandørgjeld -1030,15 58340,00   
Forskudd fra medlem 34300,00 23900,00   
Avsatt digitalisering   9534,00   
Avsatt skilting   10000,00   
Annen kortsiktig gjeld 26250,00 44400,00   
Avsatt stokkbåten   8927,00   
Annen lansiktig gjeld 175000,00 175000,00   
Årets over/underskudd 46189,47 14849,71   
    487912,05 537303,73   
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Avsender: Oppegård Historielag, Postboks 12, 1411 Kolbotn 
 
Fortsatt fra side 8 
Omvisningen i Akershus slott:   Begrenset antall pr . omvis-
ningsgruppe. De 30 første påmeldte blir med denne gangen. Omvis-
ningen tar ca. en time.Egenandel kr. 100,- pr. person. Påmelding 
Til:  Einar Skillebekk, tlf. 66991997/92050595,      e-post: skille-
bekk.einar@gmail.com  
 
Omvisningen Oslo Handelsgym.:  Maksimalt ca. 20 personer  
pr. gruppe.                                                                                                                  
Egenbetaling kr. 100,00 pr. person (guide- + vaktmesterkostnader).                                     
Påmelding:  Egil Wenger, tlf 66802789/97749002, e-post: 
egil@wenger.no. 
 
Rusleturen på Svartskog: Kolonialen er  åpen når  vi kommer  
dit, kaffe m.v. kan kjøpes.     Bakken opp fra Uranienborg er lang 
og bratt. Si ifra til Egil W. (se ovenfor) om tilbud på bilskyss fra 
Uranienborg til Kolonialen ønskes. 
 
Turen til Strømstad/Halden:  For  spesielt interesser te ?                                                     
Strømstad: (ad Dynekilen og Tordenskjold), båter over land til Id-
defjorden. Halden:  Omvisning på Fredriksten, bare hvis tid. Over-
natting i Halden, i hotell (dobbeltrom ca. 1250 kroner, enkelt ca. 
900 kroner). Samarbeid med Ski historielag.                                                                                  
Nærmere program kommer senere.  Meld interesse for deltagelse 
snarest (konkurranse om deltagerplass ?), til Egil Wenger, tlf. 
66802789/97749002 – e-post: egil@wenger.no. 
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Våren 2015 Var Historielaget timelærere i 19 klasser og møtte 470 
ungdomsskoleelever! 

En hel årgang unge voksne – dvs alle 8.- klassingene samt 4 klasser fra 
9. ved en av skolene, ville alle lære  om bygdas historie. Historietimen 
var OHL’s Jubileumsgave til ungdommen!  


