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Det er en stor ære å få være leder i Øst-
markas Venner ved markeringen av for-

eningens 40-årsjubileum. Mange engasjerte 
østmarkavenner har gjennom alle disse årene 
gått foran og satt sine fotspor i den fi ne stien 
vi forsøker å legge etter oss i Østmarka.

Tilfeldigheter eller hva, men for ti år siden 
hadde jeg som miljøbyråd i Oslo kommune 
gleden av å gratulere foreningen med 30-års-
jubileet. Året etter inntraff  miljøskandalen 
med Romeriksporten. Rollene skiftet, og jeg 
ble leder av Østmarkas Venner. 

Både dette og det foreningens historie 
for øvrig har lært oss, gir grunnlag for å gjøre 
seg noen refl eksjoner om hvilke utfordrin-
ger vi kan stå foran og hvordan disse bør 
møtes av vår forening. 

Det er vanskelig å spå, særlig om fram-
tida, sies det. Ingen kunne forutse at de stør-
ste angrepene mot Østmarka skulle komme 
nedenfra! Det som ble redningen for Øst-
marka og som bidro til å hindre de største 
skadene i forbindelse med byggingen av 
Romeriksporten, var at vi hadde en oppegå-
ende venneforening. Dessuten at vi i foren-
ingen hadde et selvpålagt krav om redelighet 
og faglig holdbarhet i all vår argumentasjon. 
Dette ga oss oppmerksomhet i media og 
autoritet overfor beslutningstakerne slik at 
utbygger ble pålagt å rette opp skadene. 

Etter mitt syn er dette den viktigste erfa-
ringen vi kan ta med oss i det videre arbei-
det. Det er en krevende ambisjon for en 
forening hvor alt arbeid er basert på frivillig 

innsats, men det er en arbeidsform som gjør 
oss til noe mer enn bare en «Nei-forening». 
Når vi skal arbeide sterkt for en sak, vil det 
også i framtida føre til at vi må arbeide sterkt 
mot andre saker. Men vi vil tilstrebe dialog 
og samarbeid med alle som på en eller annen 
måte påvirker marka vår – på godt og 
vondt. 

Ved inngangen til det neste tiår er Øst-
markas Venner med sine vel 3.000 medlem-
mer større og sterkere organisatorisk enn 
noen gang tidligere. Dette gjør at vi står 
sterkere i opinionen og hos beslutningsta-
kerne når vi uttaler oss på foreningens 
vegne. 

Vi har tydeligvis satt oss i respekt – og 
fått en veldig hyggelig anerkjennelse for det. 
I begrunnelsen for tildelingen av «Bymiljø-
prisen for Oslo 2006» fra Oslo kommune, 
uttalte juryen blant annet: «Østmarkas Ven-
ner har … gjort en miljø- og samfunnsnyttig 
innsats som fremstår som et fl ott eksempel for 
dagens og fremtidige generasjoner». Pristilde-
lingen er fantastisk fl ott for vår forening, 
men samtidig skaper den forventninger som 
det kan bli krevende å oppfylle. I tida som 
kommer må vi gjennom praktisk arbeid for 
Østmarka vise at vi gjør oss fortjent til en 
så fi n «merkelapp».

Foreningens formål vil fortsatt være å 
bevare Østmarka som natur- og friluftsom-
råde for dagens og kommende generasjoner. 
Jeg har sagt mange ganger at det beste ver-
net av Marka er at fl est mulig bruker den – 

40 år for Østmarka!
Av Steinar Saghaug
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på en bærekraftig måte. Men vi trenger mer 
enn Østmarkas Venner og andre frilufts- og 
miljøorganisasjoner og en sterk opinion for 
å ta vare på marka vår. Den må sikres lov-
messig, slik at behovet for områder til fri-
luftsliv og rekreasjon ivaretas for hovedstads-
områdets nåværende og framtidige befolk-
ning. Vi er derfor fylt med forventning og 
glede over at den rødgrønne regjeringen nå 
har lovet å legge fram et forslag til en egen 
lov for Oslomarka. 

Den største utfordringen for foreningen 
i tiden som kommer vil være å bidra til at 
loven blir en realitet og at den får et innhold 
som virkelig sikrer Marka. Loven vil kunne 
bli et viktig arbeidsredskap for å virkelig-
gjøre foreningens formål, og forhåpentlig 

føre til at arbeidet blir lettere. Men den vil 
nok på ingen måte overfl ødiggjøre Østmar-
kas Venner. Tvert i mot vil dette stille krav 
til alle våre medlemmer om å fortsette den 
viktige «vaktbikkjejobben» som er nødven-
dig for å ta vare på Østmarka vår!

Stiene blir til mens vi går. Stiene bærer i 
seg vitnesbyrd om en friluftskultur som er 
spesiell for Norge. Når vi legger turen langs 
den bortgjemte stien eller utenfor allfarvei, 
er det særlig viktig å fare varsomt fram i 
naturen. Det er på disse stiene jeg føler meg 
nærmest de som har gått foran oss i Østmar-
kas Venner, og det er her jeg håper at fram-
tidige brukere av Østmarka vil fi nne igjen 
noen forsiktige, fi ne spor også etter oss som 
nå er aktive i foreningen. 

Høststemning ved Trollvannet sørvest for Dølerud.
Foto: Sverre M. Fjelstad.



Tekst og foto: Sverre M. Fjelstad

En hyllest 
til Østmarka

Fortsatt kan vi oppleve små partier med urskog 
i Østmarka. Skogen på bildet ligger mellom 
Deliseterdalen og Grinderdalen sørøst i Østmarka.
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En vakker høstdag følger jeg en sti som 
snor seg gjennom gammelskogen i 
Østmarka naturreservat. Jeg har rus-

let her utallige ganger de siste 20-30 årene 
og kjenner hver knaus og hvert tre. Stadig 
nikker jeg gjenkjennende til store malmfu-
ruer og digre, bartunge graner med skjør-
tene helt nede i skogbunnen. Jeg synes ikke 
de har forandret seg det aller minste siden 
første gang jeg så dem – som gutt. 

Den gang var det de store skogene i øst 
som «trakk». Jeg var nemlig stadig på leting 
etter villmark, det vil si gammel skog med 
urskogspreg. Slik skog fantes det mange ste-
der i Østmarka så sent som i slutten av 1950-
årene. På den tiden kom motorsagen for 
alvor i bruk. Dermed forsvant den ene 
urskogsteigen etter den andre i 1960-, 70-, 
og 80-årene.

I dag må jeg krysse store områder med 
kulturskog – moderne, forstdrevet skog der 
alle trærne er like gamle og store og av samme 
slaget – for å komme inn i gammelskog med 
urskogspreg.

Men trenger ikke skogen å forvaltes med 
hogst og tilplantning? Må den ikke pleies 
for at den skal bli vakker og harmonisk? Nei, 
slett ikke! Skogsamfunnet er dynamisk, det 
trenger ikke stell og pleie. Mer enn de fl este 
andre mennesker har jeg hatt anledning til 
å oppholde meg i skoger hvor det aldri har 
vært drevet hogst – i hvert fall ikke på 
moderne vis. Da har jeg ofte erfart hvilken 
mystikk og dragning den gamle, opprinne-
lige skogen har hatt på meg. 

Gang på gang erfarer jeg dessuten hvor 
viktig gjenkjennelsesmomentet er for turene 
våre i Marka. Vi kjenner oss igjen og tenker 
tilbake på tidligere turer. Det skaper en følelse 
av trygghet og tilhørighet, vi føler oss sim-

pelthen hjemme i skogen. Det er nettopp 
denne følelsen av å høre hjemme i et område 
som gjør at vi foretrekker å legge turene våre 
til naturskogen fremfor kulturskogen. I sist-
nevnte kan vi aldri føle oss helt trygge på at 
det ikke har oppstått store, negative forand-
ringer siden sist. De gamle skogpartiene vi 
kjenner så godt og liker å stanse opp ved, kan 
være rasert til det ugjenkjennelige. 

Jeg blir ofte trist når jeg ser forandrin-
gene og tenker på hvor uberørte og spen-
nende skogene innover i Østmarka var i slut-
ten av 1950-årene. For meg, og for de for-
holdsvis få andre som vanket her, var den 
gamle skogen selve eventyrskogen. Her opp-
levde vi mange slags dyr og fugler, og skogen 
selv var så gammel og trolsk at den egget 
fantasien og gjorde turene innholdsrike og 
spennende.

Men la meg ikke bare virke mismodig 
og trist, for fortsatt kan vi oppleve stem-
ningsfulle skogspartier i Østmarka. Bruker 
vi bare øynene godt, gir oss god tid og lærer 
oss å legge merke til detaljer i naturen, kan 
vi fortsatt fi nne små skogperler – også i Mar-
kas nærområder.

Dølerud er bare ett eksempel på en  slik 
liten «perle». Den gamle plassen ligger lunt 
til i forholdsvis kort gangavstand fra Ene-
bakkveien (eller Østmarkkapellet om du vil!). 
Den ganske høye Dølerudåsen danner en 
slags lydskjerm mot all støyen fra veier, 
industri og bo-områder i vest og nordvest, 
slik at du kan sitte i utkanten av den gamle 
blomsterenga på Dølerud og høre insektene 
summe. Litt salrygget ligger det vesle 
våningshuset like ved. Jeg synes det er både 
rart og stemningsfullt å tenke på at min egen 
bestemor på farssiden ble født her en gang 
i siste halvdel av 1800-tallet.
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Ofte forsøker jeg å forestille meg hvor-
dan de levde, folkene her inne på Dølerud, 
det vil si bestemor og hele hennes familie. 
Slitsomt var det nok støtt, men jeg tror at 
det stort sett var et sunt slit, for bestemor 
ble hele 96 år gammel, fødte 12 barn og var 
omtrent ikke syk før den dagen hun døde.

Jeg var ikke gamle karen da bestemor 
gikk bort, men hun rakk å fortelle meg så 
mangt om Østmarka. Dessuten fi kk hun 
meg interessert i spesielle sider ved dyrelivet 
her. De som opplever beveren en sen høst-
kveld med trolsk måneskinn over bevervan-
net, vil kanskje sende min bestemor en takk-

nemlig tanke… For når alt kommer til alt, 
var det hennes engasjement som fl ere år 
senere fi kk meg til å gå inn for utsetting – 
det vil si tilbakeføring – av bever i Øst-
marka.

Det er ingen tvil om at opplevelser med 
dyr setter en ekstra spiss på turene våre i 
Marka. Nå trenger vi ikke nødvendigvis å se 
dyrene for å oppleve dem. Også dyrenes spor 
og sportegn er viktige for naturopplevelsen. 
I tillegg kommer alle de lydene og låtene 
dyrene gir fra seg. Har du tilbrakt en sen 
marskveld inne i Østmarka og lyttet til per-
leuglas hukring eller spurveuglas enstonige 
fl øyt, vil du ikke lenger være i tvil om hva 
lydmiljøet betyr for naturopplevelsen. Et 
annet eksempel er orrfugl- og tiurleikene. 
Mange Østmarka-venner har opplevd disse 
skogsfuglenes spill i tidlige vårmorgener, og 
vet hvor fascinerende det er å se og høre på!

At lydmiljøet betyr mye for naturopple-
velsen vil du også erfare hvis en motorsag 
plutselig setter i med sine fryktelige hvin. 
Da skal det godt gjøres å nyte landskapets 
rolige trekk og skjønnhet!

Dette er en kjensgjerning som understre-
ker hvor viktig stillheten i skogen er for våre 
opphold der. Vi drar dit inn for å komme 
unna alt som stresser og for å få ro i sjel og 
kropp. Marka gir oss varige verdier fordi 
behovet for ekte ro og avspenning blir større 
og større etter hvert som vår livsførsel blir 
stadig mer urbanisert og teknifi sert.

Nordmenns trang til stillhet kommer sær-
lig godt fram i en undersøkelse som Frilufts-
livets fellesorganisasjon (FRIFO) gjorde i 
anledning Friluftslivets år 1993. I denne ble 
det blant annet slått fast at nærmere 90  
av middelaldrende og eldre turfolk anser det 
som meget viktig å oppleve naturens stillhet. 

Den gamle plassen Dølerud ligger lunt til mellom 
Spinnernåsen og Dølerudåsen. Bildet er tatt fra 
sistnevnte ås.
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Blant turgåere mellom 15 og 25 år var det 
hele 79  som mente det samme.

Jeg våger den påstand at stillhet skjerper 
sansene våre slik at alle inntrykkene vi får 
fra naturen rundt oss, virker sterkere. Der-
med får skogsuset og fuglesangen større 
betydning for utbyttet av skogsturen; 
sammen med alle de andre naturlydene gir 
de oss følelsen av tilhørighet – vi føler oss 
rett og slett hjemme i skogen.

En av grunnene til at jeg liker meg så 
godt i Østmarka, er alle vannene som fi nnes 
her. En kjent fi losof og forfatter har en gang 
uttalt at «skogsvannet er skogens ansikt»! 
Han har på mange måter rett i det. Skogs-

vannet avspeiler alle naturens skiftninger og 
ikke minst årstidene. Om sommeren ligger 
det der ofte stille og blidt, med dansende 
innsekter på og like over vannspeilet. Om 
høsten er «ansiktet» gjerne værhardt og 
barskt. Så også om vinteren, med stålblå is 
under snødrivene.

Dette er hovedtrekkene, men skogsvan-
net har utallige nyanser; det skifter med vær 
og vind, temperatur og solens gang på him-
melen. Har du fi sket eller rastet ved et av 
skogsvannene inne i Østmarka, har du sik-
kert erfart det. For vannet er en del av land-
skapet, som får oss til å tenke: hva er vel 
skogen uten dette vannet…

At lydmiljøet betyr mye for naturopplevelsen, vil du erfare hvis du tilbringer en vårnatt på 
orrfugl- eller tiurleik. Her er en flott tiur fotografert under solspillet på en leik i Østmarka.
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Bukketjern er et typisk gjengroingstjern i den 
sørøstlige delen av Østmarka (Rausjømarka).
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Hvis du hører til den eldre garde av mar-
kabrukere, så har du kanskje lagt merke til 
at mange skogstjern er blitt mindre og min-
dre med årene… Disse tjernene hører til en 
gruppe vi kalle gjengroingstjern. De har alle 
forholdsvis kort levetid – geologisk sett. Utal-
lige er blitt til myrer i løpet av de siste tusen-
årene. Der det i dag er forholdsvis tørr myr, 
er det ganske lenge siden vannet grodde 
igjen; der det er blautmyr, var vannet synlig 
for bare få år tilbake.

De små gjengroingstjernene i Østmarka 
er karakteristiske trekk i landskapet her. Vel 

er de nesten alle sammen «sure» og nærings-
fattige, men de har likevel sin plass og betyd-
ning i det økologiske samspillet i skogen. Som 
opplevelsesmomenter er de i hvert fall betyd-
ningsfulle. Mange av dem er riktige trolltjern 

– små perler i skogen som gjør turene våre 
rikere på stemninger og opplevelser. Ta deg 
en tur inn til Kytetjernene, Svarttjernene eller 
Høgkolltjernene – og se om det ikke stem-
mer! Alle ligger innenfor grensen til Øst-
marka naturreservat. Ikke sjelden vil du se 
en hegre her, kanskje også en fi skeand, eller 
hvis du er riktig heldig – en lom!

En av grunnene til at turfolket liker å ferdes i Østmarka, er de mange vannene som finnes her. 
Bildet viser en familie som har slått seg ned på en ås med god utsikt over Børtervannet – det største 
vannet i Østmarka.
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I løpet av de siste 30-40 årene har stor-
byen Oslo vokst og vokst, slik at titusener 
av osloborgere i dag er omgitt av betong, 
plast og stål. De lever kort sagt i tett befol-
kede områder med mye stress og stor foru-
rensning. For disse menneskene må visshe-
ten om at de kan oppleve tilnærmet uberørt 

natur like i nærheten av storbyen, være en 
nesten ufattelig og meget hyggelig kjensgjer-
ning. Jeg våger å påstå at knapt noen annen 
hovedstad i hele verden kan by sine innbyg-
gere lignende muligheter til rekreasjon og 
spennende opplevelser!

Det er ikke til å komme forbi at vi kan 
takke utallige markavenner for at vi i dag 
kan oppleve Østmarka forholdsvis uberørt 
av store naturinngrep. Tenk på alle de plan-
lagte vei- og utbyggingsprosjektene som er 
blitt skrinlagt de siste tiårene fordi ildsjeler 
har stått på…

Uten å heve skuldrene kan Østmarkas 
Venner slå fast at de har gjort en kjempeinn-
sats siden starten i 1966. Som godt er, har 
Østmarkas Venner heldigvis ofte fått god 
støtte fra andre friluftsorganisasjoner og – 
foreninger. Kort sagt: tusener av markaven-
ner står i dag samlet bak ønsket om å bevare 
Østmarka mest mulig opprinnelig.

Nøkkelordet er rett og slett opprinnelig-
het. En opprinnelig skog er en ekte skog. 
Når skogen felles, tilplantes med ett treslag 

– gjerne gran – og gjennomtråkles av en 
mengde driftsveier, mister den sin opprin-
nelighet. Dermed føler vi ikke den samhø-
righeten med skogen som vi følte tidligere.

Oslomarkas driftsveinett – det tetteste i 
hele landet (!) – er lagt på kryss og tvers slik 
at det nå knapt fi nnes store, sammenheng-
ende skogområder. Selv om Østmarka har 
sluppet noe lettere fra det enn Nordmarka, 
er skogsbilveinettet tett – altfor tett fl ere 
steder – også her. Jeg har sikkert de fl este av 
Østmarkas venner med meg når jeg oppfor-
drer: Stans veibyggingen for godt!

Jeg vektlegger denne oppfordringen fordi 
det i skrivende stund foreligger planer om 
en hel rekke nye driftsveier fl ere steder i Øst-

Så lenge skogeierne fortsetter å bruke digre, 
tunge lastbærende skogsmaskiner til å frakte 
tømmeret ut av Marka, vil hogstområdene få 
ubotelige skader på skogbunnen. Bildet er tatt 
i Østmarkas nærområder for to–tre år siden.
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Nærheten til vann betyr mye for turene våre i Marka. Her rusler en munter bekk gjennom 
gammelskogen i hjertet av Østmarka.

marka. Blir veiene en realitet, vil de ødelegge 
mye av den opprinnelighet som preger skog-
naturen i de områdene de berører.

Det er snart en mannsalder siden «Korpås-
Olsen» mente hele Østmarka burde få status 
som nasjonalpark. Den gamle eneboeren, 
som levde mesteparten av livet sitt innunder 
Korpåsen – i kort gangavstand fra der Skul-
lerudstua nå ligger – innså tidlig at det måtte 
innføres restriksjoner på menneskenes bruk 
av naturen for å sikre den for kommende 

slekter av mennesker og dyr. Spesielt ivret 
han for vern av skogen, særlig den riktig 
gamle. Og han var konsekvent i mot byg-
ging av veier på kryss og tvers i Marka.

Lik min gamle læremester fra gutte dagene 
og oppveksten ivrer jeg også for skogvern. 
Østmarka må sikres varig vern! 
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Østmarkas Venner 
            før Romeriksporten
Av Øyvind Pettersen

Det som kanskje i størst grad har bidratt til 
å gjøre Østmarkas Venner kjent, er forenin-
gens engasjement i forbindelse med lekka-
sjene til Romeriksporten. Denne saken har 
nok i stor grad også bidratt til at medlems-
tallet nesten er blitt fordoblet i løpet av de 
siste ti årene. 

Men da den dukket opp i begynnelsen 
av 1997, hadde foreningen allerede eksistert 
i 30 år. Det omfattende arbeidet som ble 
nedlagt i disse årene – for ikke å snakke om 
hvorledes det hele startet – er nok ukjent 
for de fl este av de som har meldt seg inn de 
senere årene. I et forsøk på å rette litt på 
dette, har vi tatt en prat med tre æresmed-
lemmer – Lise Henriksen, Finn Jensen og 
Oddvar Rolstad – som alle var med i den 
perioden. 

Finn var en av initiativtakerne til stiftel-
sesmøtet, og han husker godt bakgrunnen 
for det møtet: 

– En nabo av meg, Terje Aarnes, hadde 
truff et Reidar Eriksen i Østmarka og hatt 
en lengre prat med ham. De var enige om 
at det skjedde mye som truet Østmarka, ikke 
minst i forbindelse med boligbygging, og 
fi kk ideen om å danne en venneforening. 
Dette var i 1966. Det første de gjorde var å 
sette i gang en underskriftskampanje på stu-
ene i Østmarka, hvor det ble krevd at Øst-
marka skulle sikres mot fl ere ødeleggende 

inngrep. Finn peker på et utklipp fra Dag-
bladet 9/11-66, med overskriften «Østmarka 
trues av veier og blokker!» – Kampanjen sam-
let vel 600 underskrifter, og det ga Eriksen 
og Aarnes troen på at det var grunnlag for 
å starte en venneforening som kunne fort-
sette arbeidet. 

Det var på dette tidspunktet Finn ble 
involvert i arbeidet. 

– Aarnes visste at jeg var en ivrig marka-
bruker, og derfor kom han til meg og spurte 
om jeg var interessert i å være med på å danne 
denne foreningen. Min første oppgave var 
å planlegge et konstituerende møte sammen 
med Aarnes og Eriksen. Vi møttes først i 
Vålerenga menighetshus, og der ble vi enige 
om å innkalle til et møte på Rustadsaga den 
8. november 1966. Finn viser oss et eksem-
plar av innkallingen – et enkelt, maskinskre-
vet A4-ark – som ble hengt opp på stolper 
og informasjonstavler i drabantbyene langs 
Østmarka og i Nordstrand-området. 

– På tross av et utrivelig novembervær, 
ble det «full brakke», forteller Finn. – Folk 
stod tett langs veggene. Reidar Eriksen åpnet 
møtet og ønsket velkommen på vegne av 
det forberedende arbeidsutvalg (dvs. Erik-
sen, Aarnes og Finn). Jeg husker ikke akku-
rat hvor lenge møtet varte, men det må ha 
vært lenge, for vi rakk mye: det ble laget 
utkast til lover og arbeidsoppgaver, og det 
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ble valgt et midlertidig styre med Reidar 
Eriksen som formann. Og kontingenten ble 
fastsatt til kr. 5. 

Finn ble naturlig nok også valgt inn i 
styret, hvor han satt i to år. 

– En sak jeg brukte mye tid på i denne 
perioden, var kuskeboligen på Sarabråten. 
Der hadde vi et samarbeid med Byantikva-
ren om å beholde boligen på Sarabråten og 
føre tilsyn med den. Det var nemlig noen 
som ivret for å fl ytte den til Frognerseteren. 
Den dragkampen vant vi, men dessverre brant 
huset ned i 1971. Det viste seg at det var noen 
som hadde satt fyr på det. Dessuten jobbet 
jeg mye med utvidelse av lysløypenettet.

En annen som var til stede på det kon-
stituerende møtet, var Oddvar. 

– Noe som opptok meg allerede den gang 
var betydningen av å ha et godt samarbeid 
med de andre markaorganisasjonene. Så da 
jeg første gang ble valgt inn i styret vel ti år 
senere, var det en sak jeg tok opp på nytt. 
Ikke minst det å få ØV til å være mer aktiv 
i Oslo og Omland Friluftsråd, som da alle-
rede var blitt en paraplyorganisasjon for alle 
markaorganisasjonene. 

Det er ikke til å komme forbi at ØV de 
første årene hadde vært en Oslo-orientert 
forening. 

– En annen viktig oppgave for styret var 
å engasjere folk i de andre kommunene rundt 
Østmarka, fortsetter Oddvar. – Ikke minst 
på grunn av det tiltagende utbyggingspres-
set vi merket i disse kommunene. På den 

Finn (t.v.), Lise og Oddvar på årsmøtet i mars 2006. Foto: Steinar Saghaug.
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måten fi kk vi folk inn i styret fra Akershus-
kommunene. Det kom godt med i arbeidet 
med å påvirke planarbeidet i disse kommu-
nene.  

De fl este av foreningens medlemmer 
kjenner sikkert til Østmarka naturreservat, 
som ble fredet ved kongelig resolusjon den 
21. desember 1990 etter mange års forarbeide 
av blant annet ØV. Den gang omfattet det 
et område på 12,5 km2 i de sentrale delene 
av Østmarka. Senere utvidelser har ført til 
at reservatet nå er på 18 km2.

– I og med at dette var det første større 
verneområdet i Oslomarka, kan det ses på 
som et viktig gjennombrudd for det videre 

vernearbeidet i Marka, påpeker 
Oddvar. – Senere har vi for 
eksempel fått reservatet ved 
Ramstadslottet. 

Men om dette vernearbeidet 
ble avsluttet med seier, gikk det 
ikke fullt så bra i en annen 
omfattende sak. 

– På tross av utallige befa-
ringer og en miljøvernminister 
fra Oslo, lyktes det ikke å hin-
dre byggingen av en meget 
skjemmende kraftlinje gjen-
nom marka vår i siste halvdel 
av 80-årene. Men i det min-
ste lyktes vi i å påvirke trasé-
valget slik at det ble mindre 
skjemmende enn det myn-
dighetene gikk inn for, kom-
menterer Oddvar.

Men arbeidet i foren-
ingen var ikke bare preget av kamp mot myn-
digheter og grunneiere.

– Hvert år i mer enn 20 år arrangerte for-
eningen Østmarka-dagen en søndag i begyn-
nelsen september, fortsetter han. – Da var 
det lagt opp til aktiviteter og underholdning 
på en rekke steder rundt om i Østmarka.

At Lise Henriksen er en skrivefør person, 
er ikke noe nytt for våre medlemmer. Der-
for er det ikke så overraskende å høre at hun 
ble invitert til å arbeide for foreningen etter 
en artikkel om vern av Østmarka som hun 
skrev i Arbeiderbladet i september 1971. 

– Jeg kom med i skogutvalget i 1972, og 
der var jeg aktiv i 17 år. Dessuten satt jeg i 
styret i åtte år fra 1973, forteller Lise. – Skog-
utvalget hadde svært omfattende oppgaver, 
ettersom vi skulle jobbe med alle saker som 
lå innenfor markagrensen. Det var særlig 

Avisoppslag etter det konstituerende møtet.
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bygging av nye skogsbilveier og omfattende 
fl atehogster, som vi brukte mye tid på. Spe-
sielt var frontene harde mot Losby Bruk og 
Oslo kommunes skogvesen. Etter min opp-
fatning drev de til tider med hva jeg vil kalle 
grov miljøkriminalitet, for eksempel ulovlig 
veibygging og hogstfl ater som var så enorme 
at det ikke kom opp noe gjenvekst. Dette 
skapte et sterkt engasjement i foreningen, 
som kostet mye tid og krefter. Det var mange 
befaringer og møter, og dessuten skrev vi 
veldig mange debattinnlegg i avisene. 

– Parallelt med dette jobbet vi med å få 
opprettet fl ere verneområder, slik Oddvar 
var inne på, fortsetter Lise. – Det var noe 
som virkelig hastet. I Oslo 
skogvesens fl erbruksplan 
1969-71 ble det for eksempel 
foreslått å bygge en skogs-
bilvei fra Rausjø-grenda til 
Deliseterdalen i forbindelse 
med planer om hogst i 
områdene mellom Børter-
vann og Søndre Krokvann. 
Dette ble heldigvis ikke 
realisert, i stedet ble 5000 
dekar skog i det samme 
området administrativt 
fredet av Oslo kommune 
i 1976 og kalt Rausjø-
marka skogreservat. Det 
utgjør kjernen i det 
nåværende Østmarka 
naturreservat.

Når det gjelder 
arbeidet med å få opp-
rettet verneområder i 
Marka, er det vanske-
lig å komme utenom Miljøverndepartemen-
tets utkast til Flerbruksplan for Oslomarka, 

som ble lagt frem i 1976. Lise påpeker at selv 
om den tilhørende særloven ikke ble vedtatt, 
så var fl erbruksplanen et svært viktig arbeids-
dokument i forbindelse med alt vernearbei-
det innenfor Marka. 

Ved siden av disse store sakene, dukket 
det hele tiden opp en rekke større og min-
dre saker. – Jeg husker for eksempel at det 
ble søkt om å få anlegge steinbrudd og asfalt-
verk i åsen nord for Krokhol, nevner Lise. 

– For ikke å snakke om planene om skyte-
bane ved Godlia, som ble lansert første gang 
i 1973, og som siden har dukket opp med 
ujevne mellomrom.

Gamle Aker Budstikke, 27. februar 1974.
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– Østmarkas Venner ble stadig bedt om å 
holde lysbildekåserier for ulike foreninger og 
organisasjoner, og både jeg og fl ere andre i 
foreningen var stadig rundt og holdt foredrag 
på fritiden, fortsetter Lise. – På denne måten 
skapte vi meget god PR for foreningen.

I tillegg til det som er nevnt ovenfor, ble 
det nedlagt et omfattende arbeid i de øvrige 

utvalgene i foreningen – slik som Adkomst-
utvalget, Bevaringsutvalget, Grenseutvalget 
(som arbeidet med fastsettelse av markagren-
sen), Løypeutvalget, PR-utvalget og Rome-
riksgruppen. I disse utvalgene arbeidet det en 
rekke personer som opp gjennom årene har 
nedlagt et betydelig arbeid for foreningen. 

– Spesielt har jeg lyst til å fremheve tre 
personer som i tur og orden var både for-
menn og utvalgmedlemmer gjennom en 
årrekke; det var Ketil Malmo, Håkon Hart-
mark og Yngvar Gotaas. Dessuten gjorde Jens 
Ingulstad en stor innsats som formann i Skog-
utvalget på 1970-tallet, avslutter Lise.

Som man forstår var Østmarkas Venner 
en høyst oppegående forening også før 
Romeriksporten ble påbegynt. Dette bekref-
tes av de mange permene i foreningens arkiv 
med saksdokumenter fra denne perioden, 
likeså alle avisinnleggene som er samlet i 
utklippsbøkene; det kan se ut som om noen 
av de mest aktive arbeidet for foreningen på 
heltid. Dessuten er det tydelig at Marka-ver-
net vakte langt større interesse i avisredak-
sjonene den gang.

Og alt arbeidet har båret frukter; Lise, 
Finn og Oddvar har nevnt noen av resulta-
tene som er oppnådd. I tillegg har det utvil-
somt ført til en sterkere bevissthet – både 
blant politikere og folk fl est – om nødven-
digheten av å bevare Marka som et natur- og 
friluftsområde. Dessuten har det etter hvert 
resultert i et mer miljøvennlig skogbruk; stikk-
ord her er fl erbruk og biologisk mangfold. 

Men det gjøres stadig nye forsøk på å 
«spise» en bit eller to av Østmarka, og fort-
satt hender det at kommuner og grunneiere 
tar seg til rette uten å bry seg om lover og 
forskrifter. Så noen utsikt til litt roligere 
dager for foreningen er det dessverre ikke.   

Leserinnlegg av Halfdan Bleken 
i Aftenposten 29. mai 1974.
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Oslo kommunes Bymiljøpris 
til Østmarkas Venner
Det var en svært stolt og glad Steinar 
Saghaug som på vegne av foreningen mottok 
Bymiljøprisen for 2006 under en bymiljøkon-
feranse i Rådhuset den 6. juni. Prisen ble i 
år delt mellom Scandic Hotels AS og Øst-
markas Venner, og hver av pristakerne fi kk 
et diplom og en sjekk på 50.000 kroner. Det 
var niende gang prisen ble delt ut. 

Bymiljøprisen skal deles ut til «Aktører 
som ved sin miljøinnsats kan fremstå som 
et godt eksempel for andre». I juryens beg-
runnelse for å gi prisen til ØV heter det blant 
annet: «Østmarkas Venner har ved sin utret-
telige innsats for vern og bruk av Østmarka 
gjort en formidabel innsats i 40 år. … Øst-
markas Venner har i alle disse årene drevet 

et viktig opplysnings- og holdningsskapende 
arbeid både blant byens befolkning og byens 
politikere for å nå sine mål, og har lykkes 
med det. … Østmarkas Venner har ved sitt 
40 år lange arbeid for bevaring og bruk av 
Østmarka som natur- og friluftsområde gjort 
en miljø- og samfunnsnyttig innsats som 
fremstår som et fl ott eksempel for dagens 
og fremtidige generasjoner.»

Pristildelingen er først og fremst en stor 
anerkjennelse for det arbeidet som er ned-
lagt av både tidligere og nåværende styre- og 
utvalgsmedlemmer. Samtidig inspirerer den 
til fortsatt innsats. Og så er den jo en fl ott 
jubileumsgave!

Byråd for miljø og samferdsel, Peter N. Myhre (t.v.), overrekker Bymiljøprisen til Steinar Saghaug. 
Foto: Hanne Mellingsæter, Akers Avis Groruddalen.
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Markagrensen
Av Oddvar Rolstad

For en befolkning på ca. én million mennes-
ker er Marka den viktigste kilde for natur-
opplevelser og rekreasjon. Det er derfor av 
uvurderlig betydning at Marka beskyttes og 
beholdes i sin helhet som et verdifullt og hel-
sebringende frilufts- og naturområde. Nær-
heten til 1600 kvadratkilometer skog, vann, 
fj ell og daler, med et rikt dyre- og planteliv, 
er en enestående kilde for trivsel, helse og 
velvære for både voksne, ungdom og barn 
som lever i de 19 markakommunene.

Titusener av mennesker bruker Marka 
daglig. 600 kilometer blåmerkede stier, 2600 
kilometer rødmerkede skiløyper og et yrende 
folkeliv vinter som sommer, vitner om den 
intensive bruken. I et «bærekraftighetsper-
spektiv» blir det stadig viktigere å fremme 
det enkle friluftsliv som alternativ til de mer 
ressurskrevende friluftsaktiviteter. Kan vi 
bevare Marka som store, sammenhengende 
skogsområder, mest mulig frie for tekniske 
inngrep, for kommende generasjoner? Vårt 
svar er et klart JA!

Oslo og Omland Friluftsråd foreslo en 
markagrense, den gang kalt «Den sorte strek», 
i 1938, og har siden arbeidet sammen med 
frilufts-, idretts- og naturvernorganisasjoner 
for at markagrensen skal ligge fast. Debat-
ten omkring markagrensen har blusset opp 
fra tid til annen, men med unntak av at ca. 
6 prosent av arealet ble tatt ut av Marka i 
1986, har grensen stort sett ligget uforan-
dret.

Markagrensen må ikke forveksles med 
grensen for den særlige skogbruksforskriften 

for Marka. Dens virkeområde er noe større 
enn det området markagrensen omfatter. I en 
del kommuner ligger altså forskriftsgrensen 
for skogbruket nærmere bebyggelsen enn 
markagrensen. Skogbruksforskriften for 
Marka har sin hjemmel i Skogbruksloven, 
mens den øvrige forvaltning av Marka skjer 
i henhold til Plan- og bygningsloven. En 
rekke særlover kommer også inn i bildet: 
Friluftsloven, Naturvernloven, Viltloven, Lov 
om ferdsel i utmark og Vassdragsloven for 
å nevne de viktigste.

I dag har alle de 19 markakommunene 
vedtatt en markagrense mellom kommune-
nes del av Marka (LNF-områder med spe-
sielle friluftslivs- og naturverdier) og øvrige 
arealer. Vedtakene er gjort i forbindelse med 
kommuneplanens arealdel og refl ekterer 
kommunenes syn på Markas verdi som fri-
lufts-, natur- og landbruksområde. Kom-
munenes formelle vedtak ble initiert av Mil-
jøverndepartementet i 1986, da det i et notat 
til kommunene ble presisert at «Hele dette 
området er omfattet av sterke nasjonale, regi-
onale og lokale friluftsinteresser. Området 
har samtidig stor skogbruksmessig betyd-
ning og verdi i naturvern- og kulturvern-
sammenheng».

De 19 markakommunene er Asker, 
Bærum, Enebakk, Gjerdrum, Hobøl, Hole, 
Jevnaker, Lier, Lunner, Lørenskog, Nanne-
stad, Nittedal, Oppegård, Oslo, Ringerike, 
Rælingen, Røyken, Skedsmo og Ski. Fem 
fylker har hver sin del av Marka. Disse er 
Buskerud, Oppland, Oslo, Akershus og Øst-
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fold. Forslag om brudd på markagrensen i 
kommunene vil utløse varsel om innsigelse 
fra fylkesmannen som har til oppgave å hånd-
tere statlige føringer i arealpolitikken. Hvis 
kommunen fastholder sitt forslag om å bryte 
markagrensen, går saken til mekling hos fyl-
kesmannen. Hvis enighet ikke oppnås, blir 
saken avgjort av Miljøverndepartementet.

Østmarka utgjør en viktig del av Oslo-
marka. Ikke minst fordi Østmarka er det 

viktigste frilufts- og rekreasjonsområde for 
de omfattende befolkningskonsentrasjonene 
i Østmarka-kommunene Lørenskog, Rælin-
gen, Enebakk, Ski, Oppegård og Oslo. Det 
er derfor spesielt viktig at vi nå får et lovverk 
som sikrer markagrensen og Markas kvali-
teter på en juridisk bindende måte. En slik 
fremtidsrettet sikring av Marka vår vil være 
den beste jubileumsgaven vi kan få.

Markagrensen – «Den sorte strek» – slik den ble skissert i 1938.



Foran «hotellet» i Nøklesvingen. 
Foto: Valérie Maupin.
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Farmor i huset ved skogen
Av Øyvind Pettersen

– Du kan treff e meg på hotellet i Nøklesvin-
gen i morgen. Jeg er der i halv tolvtiden. 

«Hotelleieren» heter ikke Th on eller Stor-
dalen. Nei, det er Anne-Cath. Vestly, Nor-
ges kanskje mest kjente og leste barnebok-
forfatter, jeg skal treff e. Siden 1959 har hun 
bodd i en av kunstnerboligene på Bøler, rett 
ved Østmarka. For tiden gjester hun sin ene 
sønn i Nedre Eiker, men tar jevnlig en tur 
til Bøler. Og da hører en liten tur i skogen 
med – gjerne ned til Nøklevann.

Det er en nydelig senvinterdag i midten 
av mars da vi banker på døren. Anne-Cath. 
Vestly viser seg å være gjestfriheten selv, og 
hun skal sette frem både mat og drikke før 
vi kan benke oss rundt et stort spisebord og 
samtalen dreier inn på hennes forhold til 
Østmarka.

– Stemmer det at Ødegården har vært for-
bilde for huset i skogen? Plassen ligger jo for 
seg selv inne i skogen, men allikevel ikke så 
langt fra drabantbyen.

– Nei, når du spør om det, så sprekker 
jeg! Jeg har diktet den. Her! Hun peker 
megetsigende på hodet sitt. – Jeg har jo hatt 
en veldig rar barndom – har bodd på Rena, 
Rudshøgda, Jessheim og Lillehammer. Det 

har gitt mange inntrykk som har festet seg.
– Men det at du her på Bøler har bodd så 

nær Østmarka, har det hatt noen betydning 
for deg når du har skrevet bøkene dine?

– Jeg vet ikke, for jeg har vært nær skogen 
nesten alle steder jeg har bodd. Så jeg kan 
ikke si at «dette er der», – jeg gjør ikke det 
inne i hodet mitt. Men jeg vet jo mye om 
levemåten på et sted som «huset i skogen». 
For eksempel på Sørli, der hadde jeg veldig 
gode venner. De var fantastisk hyggelige og 
fortalte om gamle dager. Men det betyr ikke 
at jeg har brukt det direkte.

Oppveksten i landlige omgivelser har i 
alle fall satt sine spor når det gjelder forhol-
det til naturen:

– Da jeg kom hit, ble det med én gang 
snakk om å gå på tur i Marka. Man føler at 
man går inn i en stor, fi n verden, og den er 
så mangslungen med mye skjønt å se på. Og 
den er vidunderlig hele året rundt. Det 
fi neste er å komme ut og ta seg en tur tidlig 
på morgenen, når det er blitt lyst. Du møter 
alltid noen andre som også gjør det, så det 
er ikke noe farlig. 

– Så det er svært viktig for deg å komme ut 
i skogen?

For en som har lest bøkene om mormor og de åtte ungene, 
og som har travet mye i Østmarka, virket det så opplagt: 
plassen Ødegården innenfor Rustadsaga måtte være «huset i skogen». 
Helt til han fi kk en prat med forfatteren …



– Ja, det er jo det. Helt sikkert. Men jeg 
synes også at det å kunne være så nær hele 
tiden, i seg selv er veldig fl ott. Når jeg våk-
ner om morgenen og kommer ut på trappen, 
så lukter det skog. Det er så nydelig at det 
skal ingen få ta fra meg.

– Er det først og fremst den biten nærmest 
her som du har brukt?  

– Nei, nei. Men det er klart at når jeg er 
en dame som har veldig mye å gjøre, så kan 
jeg ikke alltid dra kjempelangt av gårde for 
å få meg en tur. Da må jeg selvfølgelig 
benytte meg av mulighetene rett inn her. 
Følgen er at når jeg har god tid, så kan jeg 
ta en lang en. Og når jeg har liten tid, så tar 
jeg en kort en. Og det er bra begge deler.

– Det er jo et lite paradoks, da, at her hvor 
disse husene står nå, var det fi n skog frem til 
1950-tallet. Og det er en del mennesker som 
mener at vi bør bygge mer innover i Marka – 
det er nok plass å ta av, hevder de. Hva synes 
du om det?

– Nei, jeg synes det ville være veldig sør-
gelig hvis man skulle ta av den. Nettopp 
fordi at de barna som er her – og det er et 
svært distrikt med mange barn – har mye 

glede av denne skogen. Og så skal de begynne 
å ta det fra dem? Nei, du snakker du …

– Så du mener det er verdifullt for barn 
å kunne bruke skogen som lekeplass?

– Å ja, det er jo klart. Bare det å vite at 
barna dine har muligheten til å holde på der, 
er et gode. Skogen har så mye å by på … Vi 
fant jo masse, både bær og andre ting. Og 
alt det de kan leke i skogen, – spennende 
ting både for små og store barn. Alt er der. 

– Apropos bær, har det blitt mye bær- og 
soppsanking her inne i Østmarka?

– Ja …, men det er mange som er mye 
fl inkere enn meg. Det er en der borte som 
er kjempefl ink – hun er gift med Carl Nesjar. 
Hun er jo fantastisk; hun går hver eneste 
morgen og fi nner sopp, hele sommeren. Hun 
er kjempesprek! Jeg er også glad i sopp, men 
jeg er ikke så sikker på dem. Jeg er veldig 
glad hvis jeg vet om noen som kjenner dem 
ordentlig. Finner jeg blåbær, tar jeg stort sett 
bare det jeg har lyst på selv der og da. 

– Det er jo et rikt dyreliv i Østmarka. Har 
du selv sett ville dyr der?

– Elg og rådyr har jeg jo sett. Men det jeg 
husker spesielt godt, er noe som skjedde på 

På Sørli ved Nøklevann hadde Anne-Cath. veldig gode venner.
Foto: Johan Ellingsen.



en tur like innenfor her. Det var på etter-
vinteren, og det lå fortsatt litt sne. Jeg hadde 
med en Golden Retriever, og vi gikk på et 
skispor. Så får han se at der, like foran oss, 
ligger det et dyr i sporet – det var en grev-
ling. Og det syntes min hund var morsomt 
og spennende. Men jeg var jo vettskremt og 
redd for at grevlingen skulle spise ham. Og 
han var jo så fredelig. Men altså, jeg forsøkte 
å dra og dra og dra, og kan ikke huske hvor-
dan jeg til slutt fi kk ham med meg. Men da 
var jeg helt utslitt.

Så da synes hun vel ikke noe om å ha 
rovdyr i Marka. Jeg nevner at det er et gaupe-
par som har fast tilhold i Østmarka, og at 

det dessuten er ulv som streifer innom fra 
tid til annen, til og med borte på Nøklevann. 
Er hun enig med dem som mener at disse 
dyrene ikke hører hjemme der?

– Nei, det er jeg ikke. Jeg mener det burde 
være plass til dem. Svaret kommer kontant. 

– Hvis du ikke gjør noe dumt selv, så er ikke 
de noe problem. Derfor er det viktig at barna 
blir lært opp til å leve med det.

– Er det noen bestemte plasser innover i 
skogen her som er dine favorittsteder, eller tri-
ves du like godt over alt?

Denne gangen kommer ikke svaret kon-
tant; hun blir sittende og stirre tenksomt ut 
i luften en liten stund. 

Nøklevann som skøytevann.
Foto: Øyvind Pettersen.



– Nei …, men det er klart jeg setter stor 
pris på Nøklevann. Det er nydelig der, og 
det ligger like i nærheten. Og så kan det 
brukes til alle tider av året – det er badevann, 
skøytevann, gå-på-ski-vann, – det er alt. Etter 
nok en tenkepause, fortsetter hun: 

– Du må få med at jeg har syklet masse i sko-
gen. For da kommer man mye lenger inno-
ver, og det er jo fi nt. Og så er det så morsomt 
å sykle. 

– Jeg så det stod en spark utenfor. Bruker 
du den fortsatt?

– Å ja da, nå om vinteren bruker jeg spark. 
Det går så det suser! Jeg har tre sparker, – en 
av dem er blitt kjørt til Mjøndalen. Og så 

er det en veldig stor en som er her nå og 
som jeg bruker på butikken og inn i skogen 
hvis jeg får lyst. Spark har jeg alltid hatt.

Nå begynner damen å bli utålmodig – 
hun vil selvfølgelig svært gjerne ta en tur på 
sparken i det fi ne været. Dessuten skal hun 
besøke en venninne i nabolaget. 

Ja ja, så har jeg blitt én illusjon fattigere 
når det gjelder Østmarka og Anne-Cath. 
Vestlys forfatterskap. Men når jeg ser henne 
fare av gårde på sparken over is, asfalt og 
grus, er det tydelig at det er en sprek 86-åring. 
Og det henger kanskje sammen med alle 
turene i Marka(?)

Anne-Cath. på tur med sparken i Østmarka. 
Foto: Valérie Maupin.
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Milorg-bautaen på Sarabråten 60 år
Av Kai Ekanger

Østmarkas Venner har i mange år arrangert 
minnestund ved Milorg-bautaen på Sara-
bråten. I år er det 60 år siden bautaen ble 
avduket, og den 7. juni var det 20. gang Øst-
markas Venner stod for arrangementet. Før 
ØV overtok hadde Bøler Vel og Fellesråd 
stått for minnestunden 20 ganger. De første 
20 gangene hadde Milorg-foreningen 13132 
satt hverandre stevne ved bautaen og fortalt 
om de falnes innsats. I de siste 40 årene har 
ledende Milorg-folk, sabotører, toppoliti-
kere og landskjente kulturpersonligheter talt 
ved minnestunden. Neppe noe annet privat 
arrangement ved andre Milorg-bautaer har 
vært gjennomført helt fra krigens tid og sam-
let så mange deltakere. Likevel var oppmøtet 
ekstraordinært da Kong Harald var til stede 
i 2001 og samlet 1200 tilskuere. 

Hva er bakgrunnen – hva er historien?
Milorg-tropp 13132 var en meget aktiv tropp 
og den tilhørte antakelig det største Mil-
org-området i landet med vel 850 mann 

– godt organisert. I denne artikkelen kan 
vi bare bruke noen linjer på å fortelle hva 
som skjedde under krigen. Milorgsjef Terje 
R. Diesen har gitt en veldokumentert fram-
stilling av virksomheten i «Milorg-område 
13130» i årbok for Søndre Aker Historielag 
1986. Han forteller at starten på oppbyggin-
gen av troppen var at åtte til ti venner tok 
kontakt med hverandre våren 1941. Oriente-
ringsløperen Knut Valstad ble sjef for denne 
troppen. Samtidig vokste andre tropper fram, 
og i løpet av vinteren 1943–44 ble de samlet 
til gruppe 13132. 

Vinteren 1944–45 gjennomførte gruppen 
en rekke aksjoner mot tyske anlegg i Oslo. 
Alt fra 1942 hadde Milorg-jegerne tegnet 
utmerkede skisser av tyske anlegg. I august 
1944 ble et tysk bensinlager på Grorud 
sprengt. Noe seinere mislyktes en aksjon for 
å ødelegge tomme tankvogner på Østbanens 
område. En stor bensintank ble «sukret» og 
bensinen var ubrukelig. I oktober 1944 ble 
Kussius Metallvarefabrikk på Bryn sprengt 
og landminer og reservedeler til fl y ble øde-
lagt. På Ringnes Bryggeri hadde tyskerne 
lagret reservedeler til fl y. Disse ble ødelagt 
samtidig. I Kongens gate 3 var det et lager 
på 50 tonn med kulelagre som tyskerne ville 
beslaglegge. Det ble sprengt. Også Shells 

Åsmund Skar (bak) og Sverre Sjøbekk (foran) 
under avdukingen i 1946. Ukjent lotte til høyre. 
Foto: Ukjent fotograf. Utlånt av Tullik Valstad.
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store bensinlager i Schwensens gate 3 ble 
sprengt i slutten av januar 1945. Sinsen Bil-
prøveanstalt med lastebiler og utstyr ble 
sprengt i begynnelsen av februar. Samtidig 
sprengte tropp 13132 19 jernbanetankvogner 
i et grustak ovenfor Alnabru stasjon. Noen 
dager seinere ble bilverkstedet til Kolberg-
Caspari sprengt og dermed ble 16 biler og 
en god del verkstedutstyr ødelagt. Milorg-
tropp 13132 utførte sin siste aksjon 12. februar 
1945. Men nå slo Gestapo til. Neste dag ble 
en av Milorg-jegerne skutt og to tatt til fange. 
De to ble off er for den frykteligste tortur. 
Sent på kvelden trengte Gestapo seg inn til 
en annen familie. To ble skutt i kamp. 

Terje R. Diesen skriver: «Dette døgnet 
fra 13. til 14. februar ble det svarteste i områ-
dets historie. Troppen ble fryktelig rasert. 
Under opprullingen som fulgte ble ialt 12 
mann tatt...» Videre skriver Diesen: «Det 
var et sjokk å åpne avisene om morgenen 
den 23. mars 1945 og lese at syv av våre jegere 
var blitt henrettet.» Navnene på de syv står 
på bautaen sammen med navnene til to som 
ble skutt i kamp. 

Fred – og høytidelig avduking 
av bautaen
Søndag 16. juni 1946 var en høytidsdag på 
Sarabråten. Den dagen ble Milorg-bautaen 
avduket som et verdig minne over de ni falne 
jegere i Milorg-gruppe 13132. Begivenheten 
var svært viktig for både de pårørende og 
kameratene i Milorg. Tyskerne hadde i sin 
ondskap senket de dødes legemer på dypt 
vann i Oslofj orden. De ble aldri funnet. De 
etterlatte manglet derfor en grav å gå til med 
sine minner og tanker. Kameratene i trop-
pen mente at Østmarka ville være et godt 
sted å minnes de falne. Sarabråten var et fi nt 

stedsvalg. Avdukingen ble innledet med opp-
marsj av en æresvakt under den høytidelige 
seremonien. De pårørende var til stede og 
det var stor oppslutning av Milorg-jegere 
ved høytideligheten. Knut Valstad var en 
av talerne, og Tullik Valstad forteller at sere-
monien var meget høytidelig. Hun forteller 
også at det var mye praktisk arbeid for å få 
reist bautaen. 

Kommunen var behjelpelig med å få det 
til, men det var bl.a. ikke så gode veier i 
Marka som idag. Hun husker spesielt trans-
porten av bautaen inn til Sarabråten. Den 
ble fraktet i en gammel og sliten lastebil inn 
forbi Ulsrudvann og gjennom «Korketrek-
keren». Det var så vidt det gikk, og Tullik 
så i mange år spor av grønnmaling fra las-
tebilen på steinveggene under brua. På plas-
sen der bautaen ble reist, ble det hull og sår 
i terrenget. De hadde bare en spade å hjelpe 
seg med. Hun husker at de med spaden og 
med hendene hentet jord, gresstuster og 
planter som skulle bøte på skadene. 

Jeg bodde i min ungdom på Kampen og 
brukte Østmarka mye både sommer og vinter. 
Jeg syntes det var svært høytidelig å komme 
inn til Sarabråten etter at bautaen var reist. 
Under alle turer i Marka måtte jeg gå bort til 
bautaen og repetere navnene. Jeg kjente nav-
net til Storm Weinholdt fordi hans far var 
politibetjent ved Grønland politistasjon. Da 
familien vår fl yttet til Bøler, var vi selvfølgelig 
ofte på tur til Sarabråten, og hver vår og som-
mer fant vi blomster ved bautaen og forsto at 
den var møtested for interesserte. 

Som formann i Bøler Vel og Fellesråd 
oppsøkte jeg Knut Valstad i Milorg-foren-
ingen 13132. Han fortalte at foreningen hver 
sommer arrangerte en samling ved bautaen, 
men at oppslutningen var synkende – sær-



27

lig siden de pårørende etter hvert ble eldre 
og dårligere til beins. Han ble begeistret da 
jeg spurte om foreningen ville stille seg posi-
tiv til at velforeningen gikk inn i arrange-
mentene. Fra 1967 innledet velforeningen 
den årlige minnestunden med korpsmusikk, 
etterfulgt av taler og blomsterhilsener til bau-
taen. Før velforeningen ble nedlagt, ba for-
eningen om at Østmarkas Venner overtok 
ansvaret for de årlige arrangementene. Avtale 
om dette ble inngått, og Østmarkas Venner 
har dette arrangementet som sitt viktigste 
utendørsarrangement hvert år. 

Jeg skal ikke nevne alle de 40 personene 
som har talt på Sarabråten. Det har vært en 

lang rekke kjente mennesker fra politikk og 
kulturliv. Jeg skal nøye meg med å nevne 
noen få: Jens Evensen, Gunnar Sønsteby, 
Claus Helberg, Jens Chr. Hauge, Kristian 
Ottosen, Erik Bye, Åse Kleveland, Jo Ben-
kow, Th orvald Stoltenberg, Kirsti Kolle 
Grøndahl, Yngve Hågensen, Per Ditlev-
Simonsen. 

Jeg føler alltid høytid når talerne avslut-
ter med å ære minnet om de falne Milorg-
jegerne:

Adolf Bogstad, Arvid Hansen, Kåre Olaf-
sen, Erik Brun, Ingolf Nordstrøm, Frank 
Olsen, Storm Weinholdt, Henry Gundersen 
og Kjell Ramberg.

Bautaen hilses i forbindelse med avdukingen i 1946. 
Foto: Ukjent fotograf. Utlånt av Tullik Valstad.
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Et glemt industrisamfunn 
i Østmarka
Av Johan Ellingsen

Den delen av Østmarka som vender mot 
Øyerenvassdraget har i fl ere hundre år hatt en 
strategisk viktig beliggenhet på grunn av sin 
nærhet til den viktige transportåren Glomma. 
Mindre vassdrag som rant ut i Øyeren var 
viktige energikilder i forbindelse med utvik-
ling av ulike typer næringsvirksomhet. Flere 
Østmarka-vassdrag som ender i Øyeren har 
vært oppdemt, som for eksempel Nordby-
sjøen (Nordby Bruk), Flatebyvassdraget (Fla-
teby Cellulose) og Børtervann (Fyrstikkfa-
brikken). Aktiviteten i vassdragene begynte 
ganske sikkert med møller, og siden kom sag-
brukene. Da trelasteksporten virkelig tok seg 

opp på 1700-tallet og Glomma ble et viktig 
fl øtningsvassdrag, ble mye av tømmeret tatt 
i land langs Øyeren, skåret til plank og kjørt 
inn til Kristiania med hest vinterstid. Plan-
keveien gikk fra Ekebergdalen i Enebakk og 
tvers gjennom Østmarka, via Rausjø.

Den lille bygda Flateby kom til å opp-
leve et merkelig, lite industrieventyr med 
norsk storadel som pådriver. Christen Eskild-
sen Griis, som var en av Kristianias mest 
velstående menn, slo under seg fl ere av bru-
kene på Flateby allerede i 1670-årene. Målet 
var å sikre seg de fem sagbrukene i Flateby-
dalen for å utvide virksomheten. Flateby-

Flateby Cellulosefabrikk. Fotograf: Ukjent.



godset vokste ytterligere med Mathias Rosen-
berg som eier, men det var først da adels-
mannen James Collet (1728 – 1794) overtok 
godset i 1756 at Flateby for alvor kom på 
kartet. På Flateby lot han oppføre en stase-
lig hovedbygning som var på størrelse med 
Eidsvoldbygningen, og han inviterte adels-
folk fra hele Europa til sine høstjakter og 
julefeiring på gården. Disse festlighetene er 
godt dokumentert i litteraturen. Da godset 
ble oppløst i 1840 etter at Collet-dynastiet 
gikk konkurs, ble huset revet og solgt. Selv 
om man i dag mener å vite hvor huset lå, 
ble alle spor etter storgodset såpass grundig 
fj ernet at det lenge var tvil om hvor bygnin-
gen hadde ligget. 

Flateby Cellulosefabrikk
Det skulle gå enda 60 år før Flateby igjen fi kk 
et oppsving; denne gangen var det industri-
mannen H. Backe-Wiig (1855 – 1922) som 
ville utnytte Flatebyvassdraget til å produsere 
cellulose. Fabrikken ble startet i 1899 med 
gammelt utstyr fra andre fabrikker. Vann-
krafta ble brukt til å dra tømmeret opp fra 
Øyeren (kjerrat) og til å drive en sag. Fabrik-
ken var stor og med en ruvende pipe, og 
den ble drevet med vekslende suksess fram 
til 1930. Den lå der det i dag er en båthavn 
på Flateby. Østmarka-vannene Merratjern, 
Stordammen, Påstranda og Gjeddevann 
ble demmet opp og brukt som vannkilder. 
I 1902 kom den første turbinen, og det var 
da strømmen første gang kom til bygda.

Restene etter demningen ved Stordammen.
Foto: Johan Ellingsen.
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Plasser langs Flatebyvassdraget
Utviklingen av boplasser på Flateby var fra 
tidlig på 1700-tallet og helt fram til ca. 1840 
sterkt preget av at Flatebygodset eide alle går-
dene og all skogen på Flateby. Collettene inn-
førte et leilendingssystem, kalt avgiftsbruk, 
som i sine betingelser var strengere enn hus-
mannsveldet. Bøndene måtte forplikte seg 
til å jobbe for Collettene på sagbrukene og 
med plankekjøring. Bygdeboka forteller oss 
at hesteholdet i alle år var uvanlig stort på 
gårdene på Flateby på grunn av mye kjøring 
av tømmer og plank. Mye av innmarka ble 
følgelig brukt til å produsere høy til hestene. 
Desto større grunn var det til å ta i bruk 
slåtte- og beiteressurser i Østmarka. 

Etter at Flatebygodset ble oppløst i 1840, 
opplevde gårdene på Flateby en kraftig opp-
blomstring. Vekseljordbruket ble innført, 
husdyrtallet økte, og mange av plassene ble 
solgt fra som småbruk og bøndene ble selv-
eiende, slik tilfellet var med Skaugen. Ved 
skiftet etter Flatebygodset fi kk dessuten alle 

gårdene hver sin skogteig som strakte seg 
fra bygda og inn til Fudalen. Mange av disse 
stripene med skog er i ettertid blitt stykket 
opp og solgt fra de enkelte gårdsbruk. 

I området innenfor Haugstein gård var 
det for 100 år siden nesten en hel grend! 
Flatebyvassdraget hadde i lang tid vært vik-
tig som kraftkilde for sagene og seinere for 
cellulosefabrikken ved Øyeren. Den delen 
av vassdraget som går mellom Haugstein og 
Sundby passerer tre tjern – Merratjern, Stor-
dammen og Påstranda – som alle var regu-
lert med svære tømmerdemninger for å skaff e 
nok vann til turbinene på fabrikken. Det er 
ikke usannsynlig at Collets sager også regu-
lerte vannmengden allerede på 1700-tallet. 
Ikke rart da at det var mange plasser oppo-
ver langs elva. Opp fra Haugstein passerte 
du plassen Klingenberg, som lå til høyre for 
dagens bilvei (tuftene ligger i dag midt i 
kraftlinjetraséen). Ved Merratjern hadde du 
plassen Holtenga i Sundby skog på kollen 
mellom Merratjern og Torvmåsan. Her er 

Plassen Porsstranddammen høsten 2005.
Foto: Johan Ellingsen.



det tydelige steingjerder fortsatt. Videre sør-
over kan du fi nne fl ere kjellerhull av ukjent 
opprinnelse langs Torvmåsan før du kom-
mer til Feierstua (Bråtan), som lå ved dem-
ningen i Stordammen (fortsatt synlig). Her-
fra og helt bort til «Dammen-plassene» var 
det på 1800-tallet sannsynligvis et åpent bei-
telandskap. 

Det var i alle fall tre «Dammen-plasser»: 
Mariadammen, Porsstranddammen og Stub-
berud. I dag fi nner vi bare igjen gamlestua 
i Porsstranddammen. Forstavelsen Pors- i 
navnet kommer av den aromatiske busken 
pors, som fortsatt vokser rundt Påstranda 
(Porsstrand). Familien Andersen var de siste 
som bodde her fast, helt fram til 1977. Det 
var Ingrid og Magna sammen med de to 

gamle Anthon og Josefi ne Andersen. Helt 
fram til 1971 hadde de – som tradisjonen var 

– ei ku, men den kan ikke ha gitt mer enn til 
en fl øteskvett! Kua sto i det som var det gamle 
fj øset i Mariadammen. Magna, stakkars, bar 
50 kilos kraftfôrsekker og haugevis med kat-
temat fra Sundby-butikken opp til plassen. 
Her bodde de fi re personer i halve huset, 
resten – ca. 20 m2 – var fi nstue! Under restau-
rering av gulvet noen år seinere måtte vi grave 
ut nærmere ½ meter jord før lukta av kat-
tepiss var borte. På veien ned «passerte» vi 
et lag med rester etter brannen i 1900. 

En kraftig tømmerdemning nedenfor 
stua i Porsstranddammen demmet opp 
Påstranda nærmere to meter høyere enn i 
dag. Bolten som viste høyeste tillatte vann-

Restene etter plassen Feierstua (Bråtan).
Foto: Johan Ellingsen
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stand er slått ned i berget ved siden av dem-
ningen. Jeg har funnet rester etter minst to 
fl atbunnede prammer langs den gamle 
strandlinjen i det som – i hvert fall fram til 
like etter krigen – var et ganske stort vann. 

Mariadammen lå litt lenger sør, og det 
er nok kua til Magna vi kan takke for at de 
åtte dekar store jordene fortsatt er åpne. Stua 
i Mariadammen ble fl yttet til Pettersrud. 
Stubberud derimot er helt gjengrodd med 
gran, men røyser fi nner du over alt. En opp-
lagt gammel sti over damkrona i Påstranda 
går oppover i lia mot Hengeberget og Fagerås, 
og den kan godt ha vært seterveien til Fager-
åssetra. 

Finland 
Den mest interessante plassen er kanskje Fin-
land, som vi tror opprinnelig var en fi nne-
plass. Tjernet Katisa sørøst for Finland har 
fått navnet sitt fra et fi nsk fi skeredskap. Vi 

har fi nneplasser også på Losby, så det er tro-
lig skogsfi nner som først har ryddet plassen, 
og da er den fl ere hundre år gammel. Rester 
av hovedhuset sto helt til 1970-tallet, men 
nå er det ikke mye å se av dette lenger. Rett 
nord for plassen bygde H. Bache-Wiig tidlig 
på 1900-tallet en jakthytte, kalt Slottet, for å 
forlyste sine forretningsforbindelser. Denne 
ble stående å forfalle i mange år, men den var 
allikevel et populært turmål og festlokale helt 
fram til den i 1953 ble tatt ned og satt opp 
igjen som sommerhus på Larkollen. 

Setre
Setrene var i bruk helt fram til gårdene nede 
i bygda begynte å levere fersk melk til byen 
på slutten av 1800-tallet (Enebakk Aktiemei-
eri ble opprettet i 1888). Setrene i Østmarka 
hadde litt av den samme funksjonen som 
setrene hadde i fj ellbygdene, der mangelen 
på fulldyrka mark tvang bøndene til å bruke 

Finland.
Foto: Johan Ellingsen.
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gode beiter i fj ellet for å spare innmarka til 
produksjon av vinterfôr. Det er spennende å 
tenke seg tilbake til 1800-tallet og se for seg 
en fedrift innover i Østmarka med kløvhest, 
budeier og fl okker med kyr. Sigurd Senje 
(1919–1993) skriver i sin bok Østmarka fra 
1974 om de gamle setrene i Østmarka, men 
han var sannsynligvis ikke så kjent helt øst i 
Marka og har lite stoff  om plassene her. Jeg 
husker jeg hadde gleden av å treff e ham en 
dag på 80-tallet, da han kom tuslende inn 
på tunet på Haugstein etter en tur gjennom 
Østmarka. Han ble selvsagt invitert inn på 
kaff e, og han spurte og grov så mye om livet 
i denne delen av Enebakk at han mistet bus-
sen og jeg måtte kjøre ham til byen! 

Mange av plassene i Østmarka ble ryd-
det allerede på 1600- og 1700-tallet. Det som 
er tilbake i dag er mange stedsnavn med 
endelsen -setra. Innenfor Flateby fi nner vi 
fortsatt rester etter Fageråssetra, som lå nyde-
lig til på ei kolle like vest for Fageråstjern. 
Skogsbildet den gang var mye mer åpent 
enn i dag på grunn av mer intensiv beiting 
og en omfattende vedhogst. Å være budeie 
på Fageråssetra var nok et slit – langt unna 
folk, med melking og kanskje også kinning 
av smør. Men du verden for et fl ott sted å 
våkne opp en stille sommermorgen! Rester 
etter fj øset fant jeg en vårdag i 1983 da jeg 
under planting kom over en tue med brenn-
esle og fant små, nedraste steinrøyser som 
et hus hadde stått på. Kanskje var det den 
gamle utedoen som fortsatt ga næring til 
brenneslen? 

Av andre kjente setre fi nner vi Narvestad-
setra i Seteråsen (Rælingen), Holtopsetra i 
Børter, og Myrsetra og Kåterudvangen som 
nå ligger i Østmarka naturreservat. Plassen 
Skaugen er den som omtales som «Setra» i 

jaktjournalen fra Flatebygodset. Navneend-
ringen tyder på at den først var seter under 
Flatebygodset, nevnt første gang i 1701, for 
så seinere (1863) å bli eget bruk. Hva som 
var setre og hva som var mer faste boplasser 
er ikke godt å si, men de som lå lengst unna 
bygda må i alle fall ha vært ryddet som setre, 
selv om de seinere – som Senje beskriver – 
ble tatt i bruk som faste boplasser.

På vandringer i skogene innenfor Flateby 
kan du ofte komme over jordstykker som 
tydelig har vært dyrket. Granskogen står ofte 
svært tett her, og leter du godt kan du fi nne 
hauger med steiner, såkalte rydningsrøyser.  
I Melgårdsteigen i Trollåsen (i lia øst for 
Gjeddevannsveien) er det et slikt område. 
Bygdeboka nevner ingen ting om en seter 
til Melgård – kanskje har det bare vært en 
liten inngjerdet utslått som skaff et litt ekstra 
høy til gården.

Kun et fåtall av plassene inne på skogen 
er i dag fortsatt i bruk, og mange steder er 
det kun steinrøyser eller kjellerhull som vit-
ner om at det har bodd mennesker der. Vi 
må huske at da slike plasser ble frafl yttet, ble 
oftest også husene tatt ned – kanskje solgt 

– og brakt videre til et nytt bosted. Det tok 
ikke lang tid før grantrærne igjen hadde over-
tatt jordlappene, og plassene gikk i glem-
meboka. Slik tilfellet var med plassen Brattås 
under Melgård, som ikke var lett å fi nne: 
Da vi plantet etter en hogst langs den blå-
merka stien innenfor Østli på midten av 80-
tallet, snublet jeg over et hull i bakken like 
sør for stien. Det var kjelleren på Brattås, 
som bygdeboka nevner var i bruk i 1865, men 
ble lagt ned i 1880-åra. Altså ca. 100 år etter 
at plassen ble frafl yttet! Nå har en ny gene-
rasjon grantrær overtatt plassen.
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Kjente og ukjente stedsnavn i Østmarka
Av Lise Henriksen

Innledning
Det fi nnes hundrevis av stedsnavn i Øst-
marka, som forteller oss mye om den gamle 
bruken av marka, om dyre- og planteliv, 
fangst, fi ske, gammel bosetning og seterdrift, 
og de er meget verdifulle kilder til lokalhis-
torien. Stedsnavn er både natur- og kultur-
historiske. Bare ta en titt på de mange ulike 
kartene over Østmarka, gamle som nye! En 
god del av stedsnavnene er nevnt i Østmarka-
bøkene. Men det fi nnes også mange navn 
som er ganske ukjente for oss i dag. Disse 
ble sikkert brukt tidligere, men er etterhvert 
gått helt av bruk. 

En del av stedsnavnene ser ut til å være 
fl ere hundre år gamle, helt fra den tiden Øst-
marka ble tatt i bruk til ulike næringsformål 
av folk fra de tilgrensende bygdene. Der folk 
ferdes, vokser navnene frem. Enkelte navn 
kan til og med være tusen år gamle eller mer, 
som det mytologiske Elvåga. Noen av nav-
nene har jeg fundert på betydningen av i 
mange år, og kommet til andre tolkninger 
enn de som har festnet seg; for eksempel på 
Tonevann og Makrellknatten. Og jeg mener 
at Nøklevann aldri har hett annet enn Nøkle-
vann, og altså ikke Miklivann i betydningen 
Storvannet. På gamle kart har jeg også fun-

Skytten-brua ved Sør-Elvåga blir kalt «El Paso» på folkemunne. Bildet viser det gamle brostedet før 
Elvåga ble demmet opp. Foto: Per Jorfall, 1951. 
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net navn som lenge har sovet sin Tornerose-
søvn, som Oppsalvangen, en forlengst for-
svunnet seter i nærheten av Mariholtet. 

Dette er ikke ment å være en vitenskape-
lig fremstilling, men kun et bidrag i smake-
bitform, helst stedsnavn som ikke er så kjent 
fra før eller som det kan være grunn til å 
belyse nærmere. Stedsnavn kan tolkes på 
ulike måter, og feiltolkninger forekommer 
selvsagt, også blant fagfolk.  Det kan jo skyl-
des for dårlig lokalkunnskap om bakgrun-
nen for navnet, manglende kjennskap til de 
eldste kartkildene, eller kanskje for lettvinte 
slutninger. Ikke sjelden er stedsnavn blitt 
forandret så mye i løpet av årene gjennom 
dagligtale og omskrivning, iblant til det 
ugjenkjennelige, at de derfor kan ha vært 
vanskelige å tolke.

Gamle kart som kilder
Som kilder har jeg for det meste brukt både 
eldre og nyere kartmateriale, kombinert med 
den generelle Østmarka-litteratur og min 
egen lokalkunnskap, og supplert med opp-
lysninger jeg har fått eller hørt fra lokalkjente 
folk. Det gjenstår for meg å lese gjennom 
navnegransker Bjørn Eithuns hovedoppgave 
om stedsnavn i Østmarka fra 1969 (Universi-
tetet i Oslo), slik Sigurd Senje i sin tid gjorde. 
For øvrig henviser jeg til Sigurd Senjes bok 
om Østmarka, som er kommet i tre utgaver 
(1974, 1987 og 2004), hvor mange av Øst-
markas kjente og kjære steder er nevnt, og 
til Even Saugstads leksikon Østmarka fra A 
til Å, utgitt i 2000. 

Også Trond Buruds Opplevd og hørt i 
Rausjø fra 1992 er interessant, med et femti-
talls navn fra Rausjømarka, herunder Bør-
tervann-området. Jeg er imidlertid uenig i 
noen av tolkningene hans. Burud var den 

som fant fram til det gamle kartet over Rau-
sjø allmenning fra 1771 (se nedenfor), med 
fl ere gamle og for oss helt ukjente setrer inn-
tegnet, som Nordbysetra ved Rausjø og Gje-
viksetra nord for Steinsjøen.

Gamle kart som har gitt uvurderlige kil-
deopplysninger er: «Situations Carte over Røe 
Søe Alminding Skoug i Enebachs Præste gield 
og Nedre Rommeriges Fogderie med Dens deele 
Merker og Strækninger …», oppmålt i 1771 
på oppdrag av enkemadame Karen Cudrio. 
Videre «Situations-Carte Over de Imellem 
Gaardene Opsal og Skøyen omtvistede Deele-
Stæder», tegnet av Ingenieur-Capitain A. von 
Brakel i 1737, den topografi ske kartserien 
fra 1797–1800 over Østmarka (Miilekart), 
tegnet av A. Vendel Bremer og Hans Lemich 
Juell i målestokk 1:20.000, og «Cart over 
Gaardene Losbye, Vestmork og Østbye i 
Lørenskoug Annex med tilliggende Skove samt 
en Deel av Rellingens Almenning» fra 1807-08, 
opptegnet på oppdrag av daværende eier 
Andreas Lumholtz.

Blant nyere turkart vil jeg nevne Turkart 
over Østmarka (målestokk 1:25.000) utgitt 
av Tor Valstad/Oppsal I.F. og trykt i 6. utgave 
i 2004. Helt fra det ble utgitt første gang i 
1964 har kartet vært en meget verdifull vei-
viser til stedsnavn i Østmarka, og mange 
stedsnavn som kunne ha gått i glemmebo-
ken er blitt bevart for ettertiden. Kartet er 
under løpende revisjon. Også på Turkart 
over Enebakk kommune (målestokk 1:30.000), 
utgitt i 1995, fi nner vi mange lokale steds-
navn og en egen liste med opplysninger om 
nærmere hundre steder. 

Nedenfor har jeg plukket ut et knippe 
stedsnavn i litt ulike kategorier. I kommende 
numre av Nytt fra Østmarka vil jeg presen-
tere fl ere navn.



Navn på myrer og vann
Stokkholtmyr ligger et stykke sør for Hals-
sjøen. Man har antatt at navnet er Skokalsmyr, 
av skjæker (på slededoningen). Jfr. navnet 
Skoklefall (skjækilfall), som er et gårdsnavn på 
Nesodden. Jeg har imidlertid lurt på om nav-
net kan være Storkhalsmyr, etter den karak-
terisktiske fasongen. Ta en titt på kartet, og 
man ser den slående likheten med en storke-
lignende fugl med lang hals i fl ukt. For øvrig 
har jeg hørt navnet Skoklefallsmyr brukt på 
myra øverst i Løkebrudalen, øst for Kavle-
brumyr, hvor den gamle skiløypa kom bratt 
ned fra to kanter. Disse skiløypene er for 
lengst nedlagt, men var mye brukt i alle fall 
til 1970-tallet.

Dokkemosen er en pen myr mellom 
Trolldalsåsen og Skullerudåsen sør for Nøkle-
vann. Her funklet det så trolskt og vakkert 

i dunsnøen, i lysskjæret fra den en gang så 
populære lysløypa til Østmarkkapellet. Nav-
net kommer ikke av dukke, men ifølge lokale 
kilder av at «orrfuglen går i dokk», dvs. stu-
per ned og begraver seg i snøen under kalde 
vinternetter, altså Dokkmosen. 

Navnet Stuttjern har jeg undret meg over, 
for jeg trodde det skulle være «Det stutte (korte) 
tjernet».  Men det passer jo så dårlig, for van-
net er ganske langt. Det var nok helst stuter 
som gikk på skogsbeite her i tidligere tider. 
Vannet ligger sør for Rausjøgrenda, nokså bort-
gjemt mellom Rausjø og Børtervann.

La oss se nærmere på Nøklevann. Jeg 
tror ikke at vannet noengang har hett Mikli-
vann (Storvannet), slik Eithun og i sin tur 
forfatterne av Østmarka-bøkene hevder. 
Elvåga er jo enda mye større, og Lutvann 
nesten like stort. Det ser ut til at det er et 

I denne frodige kollen på sørvestsiden av Børtervann, ved Trangene, lå Lauksmørsetra i eldre tid.
Foto: Lise Henriksen, 2004.
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kart fra 1840 med gammelnorske navnefor-
mer, tegnet av kartograf og historiker Ger-
hard Munthe, som har skapt myten om at 
Nøklevannets gamle navn var Miklivann. På 
det eldste kartet jeg har over området, fra 
1737, står det vitterlig Nøkle Wand. Og på 
det topografi ske kartet fra 1800 (Bremer og 
Juell) står det Nøgle-Vandet. En meget god 
indikasjon er Nøklevannets svært karakte-
ristiske fasong, som en stor, gammeldags 
nøkkel. Den kjente navneforsker Oluf Rygh 
skriver følgende om Nøklevann: «Dette navn 
kommer sikkert av lykill, nøkkel. Det har i 
form stor likhet med en gammeldags kroknøk-
kel; det er langt og smalt, med retning nord-sør, 
og avsetter i søndre ende i rett vinkel en arm 
mot vest, hvorfra der utgår to små viker mot 
nord, svarende til hakene på kroknøkkelens 
arm. Vannet har kanskje fra først av hett Lykill 

– Nøkkelen – i usammensatt form.»
En parallell til Nøklevann har vi i 

Ljanselva, hvis gamle navn var Ljorn, som 
trolig betyr Ljåen – også det i usammensatt 
form – etter elvas ljå-formete fasong i dens 
nedre løp (der elva ble lagt i tunnel i 1970). 
Således kan de ganske enkelt ha blitt kalt for 
Nøkkelen og Ljåen – begge med navn etter 
fasongen. Lutvann og Nøklevann er for øvrig 
Ljanselvas kilder. 

Navn etter vekster 
Lauksmørsetra het en seter på vestsiden av 
Børtervann, straks sør for Trangene, som er 
vannets smaleste parti. Avdøde Ulf Oppe-
gaard på Børter (f. 1911) fortalte at han hadde 
hørt betegnelsen Lauksmørfj orden brukt på 
akkurat det partiet. I boka Ville vekster til 
gavn og glede av Ove Arbo Høeg, utgitt i 1985, 
står det at ordet lauk i sin videste betydning 
kan ha blitt brukt på saftig grønt gras, og 

at den ville skogkløveren ble regnet som en 
av de beste beiteplantene og kalt for løkgras. 
Tar man turen over den fi ne Lauksmørkol-
len en dag litt uti juni, overraskes man over 
de grønne partier med saftig grasvekst. Den 
eldgamle «slepa» fra Rausjø til Enebakk går 
her, hvor den 11 km lange «Plankemarsjen» 
blir arrangert hvert år, med start fra Ene-
bakk-bygda.

Mindre kjente navn er kanhende Vivan-
gåsen vest for Eriksvann og Vivangsmosen 
sør for Langvann i Rælingen. Navnet kom-
mer av dvergbjørk, som vi helst forbinder 
med fj ellet, men som man også kan fi nne 
på mindre lokaliteter i Oslomarka. Vivang 
og kjerringris er blant de betegnelser som er 
blitt brukt om dvergbjørk, ifølge Arbo Høeg. 
Et lignende navn er Gopledalen, øst for Aur-
tjerna og Børtervann. Gople er et annet navn 
på storklokke, men er noen steder også brukt 
på både geitrams og turt. Så vi får ta oss en 
tur dit og se hva vi fi nner.

Navn etter gårder og plasser, 
samt høydenavn
Gårdsnavn fra de omkringliggende bygder 
og kommuner har satt mange spor etter seg 
i Østmarka, som vanlig er i utmarksnavn. 
Øst for Forfoten ligger Ekebergkollen på 
nesten 300 meter, etter gården Ekeberg i 
Enebakk. Lengst nordøst i Børtervann lig-
ger Støttum åsen, som fi kk navn etter den 
nedlagte (og neddemte) Støttumsetra under 
gården Støttum i Enebakk.

I Lørenskog er det mange slike navn. For-
uten Skålsjøen (Skaarersjøen) etter gården 
Skårer, har vi Våleråsen nord for Tronfj ell/
Halssjøen, etter gården Våler. Videre Øst-
byputten etter gården Østby, Vallerudåsen 
etter Vallerud, Røyrivann etter Røyri gård, 
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Langstrakte Stuttjern ligger bortgjemt til mellom Børtervann og Rausjø. Vi ser vannets nordligste 
del mot sørvest (mot Nordbyåsen). Foto: Lise Henriksen, 2003.
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og Mork tangen nord for Knurra i Røyri-
vann, etter det gamle gårdsnavnet Mork 
(Østmork og Vestmork) i Losbydalen.

På Oslo-siden av Østmarka har vi små-
vannene Skøyenputten og Solbergvann, 
etter henholdsvis storgården Nordre Skøyen, 
som i sin tid eide skogen her, og den gamle 
gården Solberg, som lå i nærheten av Skøyen 
og som etter hvert ble opptatt i Skøyen. 

Det ser ellers ut til at det var vanlig 
å navngi høyder og åser i Østmarka etter 
navn på setrer og vann i nærheten, som Drit-
vandsåsen ved Drettvann, Forfoed Høydene 
på Nordbyåsen øst for Rausjø og nord for 
Forfoten, og Narvestad Høyden vest for Nar-
vestadseter, sørøst for Nordbysjøen. Moe Siøe 
Høyderne var navnet på kollene på østsiden 
av Mosjøen, sør for Tonekollen – det som 
nå heter Strusåsen, Luttjernshøgdene og Hei-
åsen, med Mosjøhøgdene lengst i sør  (Bremer 
og Juell).

Ukjente stedsnavn
Det fi nnes fortsatt en hel del stedsnavn jeg 
ikke har funnet noen forklaring på. Det er 
navn som Fleserudås på østsiden av Børter-
vann, som på 1800-tallet ble benevnt Fleserud 
Bierget. Videre Løkkepotta i Breisjøen (Bør-
tervann), Skarperudåsen nordøst for Grus-
bakken og sør for Rottjernskollen, Kongsberg-
mosen sør for Skarperudåsen, Vinholåsen på 
329 meter sør for Svartåsen/Andersrudåsen, 
og Kampenhaug øst for Hestehullet. Pølse-
berget, en fi n utsiktskolle nord i Mosjøen, er 
også et snodig navn. Speiderhytta like ved 
kalles Pølsebua. Kollen er faktisk navnløs på 
eldre kart. Er dette et navn speiderne har fun-
net på fordi de har hatt en fast bålplass med 
pølsesteiking på kollen, eller kom Pølsebua 
først? Kanskje speiderne kan gi oss svaret?

Hvem har forresten hørt om Blækkeben-
ken, den vesle holmen eller skjæret lengst 
sør i Skålsjøen, som ble brukt som grense-
merke under kartforretningen i 1771? Blekke 
er vanlig brukt om store bladfl ater, for 
eksempel på vannliljer – så det kan jo være 
forklaringen.

Nyere navn
Et par navn som brukes ganske mye er faktisk 
oppstått i de senere år. Det er El Paso som 
betegnelse på Skytten-brua ved Sør-Elvåga, 
døpt av friluftsglad ungdom fra Oppsal- og 
Bøler-kanten på 1960- og 70-tallet. El Paso 
er riktignok en by i Texas, på grensen mot 
Mexico, men dette gamle brostedet i Østmarka 
er som et «pass» eller en passasje – en viktig 
forbindelse over til østsiden av Elvåga.

Det andre er Paradisdalen, som beteg-
nelse på hele strekningen fra Skålsjøen til 
Skjelbreivann, etter den vesle Paradisputten 
ved løypedelet mot Simmingsmyrene. Ski-
løypa gjennom Paradisdalen er faktisk blitt 
en av de mest brukte i Østmarka. Det er 
uvisst hvor gammelt Paradis-navnet er. Jeg 
har en opplysning om at Paradisputten opp-
rinnelig het Igletjern, så da må det ha skjedd 
en omdøpning til noe penere (jfr. Fager-
strand på Nesodden, som opprinnelig het 
Grisebukta). Paradisåsen ligger på sørøstsi-
den, vest for Skogsmosen. 

Slepptjernsdalen kan også være en 
moderne betegnelse på det lange myrdråget 
mellom Slepptjern og Simmingsmyrene, 
hvor man kan følge en fredelig og fi n ski-
løype. I den bratte lia opp for Slepptjern og 
Slepptjernsdalen mot Blåsyna lå det tidligere 
fl ere koier som ble brukt av drabantbyung-
dom for noen tiår tilbake. De brukte gjerne 
betegnelsen Slepptjernsdalen.



I anledning 40-årsjubileet 
inviterer Østmarkas Venner sine medlemmer til:

Kulturminnetur 
med Lise Henriksen

Lørdag 7.oktober kl. 12-15

Møt opp på P-plassen ved Østmarksetra/Ulsrudvann kl. 12 
og bli med på en historisk «reise». Turen går via 

Korketrekkeren, Lutdalen, Sarabråten, Hauktjernkløftene 
og avsluttes på Mariholtet

Ingen påmelding

 Festmøte 
med Sverre M. Fjelstad

på Skullerudstua onsdag 15. november kl. 19-21

Program:
19.00 Aperitiff  med skogssopp og skogsdrikk
19.30 Velkomsthilsen ved Steinar Saghaug
19.45 «Mitt liv i villmarka» – lysbildekåseri ved Sverre M. Fjelstad
20.45 Medlemstallet har passert 3000. Det må markeres! 

Ingen påmelding

For å komme til Skullerudstua kan man gå, sykle, 
ta T-banens linje 3 eller busslinje 70, 76 eller 79 til Skullerud stasjon, 

eller man  kan kjøre til P-plassen ved Olaf Helsets vei.

Returadresse: Østmarkas Venner, Postboks 8845 Youngstorget, 0028 Oslo
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