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Tusen takk for markaloven!
Av Steinar Saghaug

Noen saker engasjerer i sterkere grad enn 
andre. For min del har arbeidet for en egen 
vernelov for Oslomarka fulgt meg i over 30 
år. I 1981 håpet vi at den markaloven som 
den daværende Ap-regjeringen hadde frem-
met var i boks, men opplevde det forsmede-
lige at Willoch-regjeringen trakk den. Alle 
som den gangen sto på til tusen for å få det 
til, måtte rykke tilbake til «start». Men vi ga 
ikke opp!

Gleden var stor på pressekonferansen på 
Grefsenkollen den 19. desember 2008 da 
miljø- og utviklingsminister Erik Solheim 
overrakte «alle som elsker Oslomarka» den 
største julegaven vi kunne ønske oss: Mar-
kaloven. Hyllesten vi med rette nå gir den 
rødgrønne regjeringen Stoltenberg må sees 
mot denne bakgrunn og ikke som et parti-
politisk «utspill». Østmarkas Venner er en 
partipolitisk uavhengig forening, men uttryk-
ker selvfølgelig ros og støtte når politikere 
fremmer saker som samsvarer helt med for-
eningens formål – derfor tusen takk for 
loven.

Frilufts- og miljøorganisasjonene har som 
nevnt arbeidet i årtier for at Marka og mar-
kagrensa blir sikret gjennom en egen lov. 
Etter «Soria Moria erklæringen», hvor det 
ble lovet å innføre et særskilt lovfestet vern 
av Oslomarka, har Miljøverndepartementet 
lagt til rette for og gjennomført en helt åpen 

lovprosess i fin dialog med alle interessegrup-
per. Alle har fått muligheten til å legge fram 
sitt syn.

Det mest gledelige med markaloven som 
regjeringen har foreslått, er at den er en fri-
luftslov som gir mulighet til vern med 
utgangspunkt i hensynet til friluftslivet, noe 
som er helt nytt i Norge. Dette formålet er 
umåtelig viktig for nåværende og kommende 
generasjoner markabrukere. Behovet for 
natur til rekreasjon og friluftsaktiviteteter vil 
helt sikkert bli enda større i årene framover 
i denne tett befolkede hovedstadsregionen.

Like viktig er at markagrensa nå endelig blir 
sikret og lovfestet! Dermed vil de stadige 
forsøkene på «bit-for-bit» utbygging stoppes. 
Grenseendringer må eventuelt gjøres av Stor-
tinget. Miljøverndepartementet kan gi til-
latelse til justeringer, men vi må forvente at 
dette ikke gjøres hvis friluftslivet blir skade-
lidende.

Det generelle byggeforbudet som loven leg-
ger opp til, vil bidra til å sikre Markas natur-
kvaliteter. Dette er sterke restriksjoner som 
også vil gjelde for landbruket. Kommunene 
rundt Marka blir bedt om å rydde opp i egne 
planer som kan komme i konflikt med mar-
kaloven. Byggeforbudet innføres øyeblikke-
lig etter at loven vedtas.
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Styret i Østmarkas Venner 2008–2009

Leder: Steinar Saghaug 91 37 22 42 Nestleder: Johan Ellingsen 64 92 80 52 

Styremedlemmer:  Øyvind Pettersen 22 28 44 78
Nina H. Skramstad 40 84 07 65 Stian Dahl 45 01 81 10
Cathrine Søberg 99 56 86 20  Inger Tangen 41 25 66 47
Varamedlemmer: Finn Jensen 22 27 01 39 Solveig Dalene 90 12 99 85

Sekretær og medlemsarkiv: Monica Hoel 97 64 05 84     Regnskap: Kristin Ohnstad 93 40 66 71
E-post til styret og ansatte: fornavn@ostmarkasvenner.no  

Regjeringens forslag til markalov er over-
sendt Stortinget og ligger nå til behandling 
i Energi- og miljøkomiteen. Det er fortsatt 
mulig for interesseorganisasjoner og andre 
å påvirke komiteens behandling gjennom 
deltagelse på befaring og en åpen høring i 
Stortinget. Det er heldigvis lagt opp til en 
rask behandling med avgivelse av innstilling 
fra komiteen før påske, slik at saken blir 
behandlet av Stortinget før sommeren. 

Vi må nå gjøre alt vi kan for å unngå 
«1981-situasjonen» en gang til. Markaloven 

må behandles av det sittende Storting; en 
annen politisk sammensetning etter stor-
tingsvalget til høsten kan gi et flertall som 
ikke vil ha en markalov.

Markaloven vil, dersom «alle gode krefter 
nå står oss bi», kunne tre i kraft 1. juli eller 
1. september 2009. Derfor gjelder det nå for 
alle som er glade i hele Oslomarka og Øst-
marka spesielt, å stå løpet ut for en markalov 
som vi i all hovedsak er kjempefornøyd 
med!

Februarsol over Lutvann. Foto: Steinar Saghaug.
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Statsministeren 
til Sarabråten 
Østmarkas Venner har en  
meget hyggelig melding til  
alle sine  venner:  
Statsminister Jens Stoltenberg  
har takket ja til å tale ved  
Milorg- bautaen kl. 19.00  
mandag 8. juni 2009.  
Vi håper at mange vil finne 
veien til Sarabråten. 

Kai Ekanger

Foto: Bjørn Sigurdsøn/SMK

Transport 
til Sarabråten 
Østmarkas Venner tilbyr, til sterkt 
 redusert pris, transport til Sarabråten 
mandag 8. juni 2009.  
Oppmøte på P-plassen nedenfor  
Østmarksetra kl. 18.00.  
Pris kr 50 per person.

Vi må søke om kjøretillatelser og  
 derfor er påmelding,  
innen lørdag 25. mai, nødvendig.  

Påmelding til Kai Ekanger  
på telefon 22 26 35 30  
eller mobil 90 54 11 66.

Milorg-bautaen i vinterskrud, februar 2009.
Foto: Helga Gunnarsdóttir.
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Vi går litt i Marka
en kompis og jeg...
han kan virke litt tøff
men er – stort sett – grei.

Nå er vi to eldre
fra førkrigsti’er...
som liker å traske
i Østmarkas lier.

Mens han mener det
at’n driver og trimmer...
er det viktigst for meg
at sola skinner.

Så jeg roer ham ned
med no’ medbrakt konfekt...
mens vi snakker om unger
og etterslekt.

Og vi finner en krok
som ligger i le...
der vår-sola blinker
på skare-sne.

Men vinden den løyer
og plassen blir lun...
så kanskje vi blir
litt påske-brun.

For når sant skal sies
så er vi forfengli...
og glemmer en stund
at alt er forgjengli.

               Per Kaarmo
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En fuktig høstdag sent i oktober 1999 fulgte 
den spreke turdamen Lillian Røss fra Sig-
gerud skiløypa til fots fra Vangen-veien inn-
over mot Kløftetjern. Lillian, som har vært 
aktiv orienteringsløper i over 50 år, skulle ta 
kjentmannsposten som stod ute på odden i 
Kløftetjern. Det var småregn og bløtt i ski-
løypa, så Lillian og hunden Cindy gikk der-
for litt opp i lia på sørvestsiden av tjernet. 

Med ett får Lillian se et lite gårdsbruk belig-
gende øverst på en stor voll på flere mål som 
strakte seg helt ned til vannet. Småbruket 
lå på nordøstsiden av vannet, og enga ned-
enfor var høstgul. Lillian så tydelig en hoved-
bygning, som antakelig hadde umalt panel, 
og et hus til, og hun la merke til at det så 
velholdt og pent ut der. Men det var merke-
lig stille, verken folk eller dyr var å se.
Lommekjent som hun er i Østmarka, og vel 
bevandret i kartlesing, kunne Lillian knapt 
begripe at hun hadde havnet så til de grader 
på vidotta – og ble stående og fundere på 
hvor hun egentlig var. Også bikkja så ut til 
å merke at det var noe spesielt, men Lillian 
følte seg allikevel helt rolig. Hun stusset også 
på hvorfor vannet var så mye større enn Kløf-
tetjern, og at det ikke var noen myr eller 
odde her, men vann rundt hele. Etter vel et 
minutt eller så forsvant vollen med gårds-
husene, og terrenget ble normalt igjen. Kløf-
tetjern lå der som før med både odden og 
kjentmannsposten.

Aldri tidligere i sitt liv hadde den 77-årige 
skautraversken opplevd noe lignende. Om 
det var en huldregård eller luftspeiling Lil-
lian så, er ikke godt å vite. Men det merke-
lige er at bare drøye fem hundre meter fra 
der Lillian stod, i samme retning som hun 
så det velstelte bruket, lå det i fordums tid 
en seter, Gjeviksetra. Setervollen lå vakkert 
til på den vesle kollen nord for Steinsjøen, 
mellom Steinsjøen og Gjevikputten, med 
utsikt sørover mot Steinsjøen. Setra har utvil-

Tømmerfløtere og overnaturlige 
 opplevelser i Østmarka – før og nå
Tekst og foto: Lise Henriksen

Lillian Røss på Vangen skistue i 2007,  
84 år gammel.
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somt gitt navn til Gjevikputten, for på 
1700-tallet het putten «Lille Steen Siøen». 
Den gamle, koselige skiløypa fra Steinsjøen 
går over Gjevikputten, og en deilig, blåmer-
ket sti mellom Vangen og Skytten går også 
her. Foreløpig er det ikke funnet noen syn-
lige rester etter Gjeviksetra, som trolig ble 
nedlagt rundt 1820. Men setra er inntegnet 
på «Situations Carte over Røe-Siøe Almin-
ding Skoug i Enebachs Præstegield….», opp-
målt i 1771 og utgitt i 1773 på oppdrag av 
Karen Cudrio.

Vel hjemme fortalte Lillian om denne spe-
sielle opplevelsen til en bekjent av seg: skog-
bestyreren for Ski kommuneskoger, Reidar 
Haugen, som også bor på Siggerud. Haugen 
er svært interessert i lokalhistorie og sagn 
fra Øst- og Sørmarka, og er også medforfat-
ter av boken om Sørmarka. Han ga Lillian 
kopi av en gammel avisartikkel han hadde 
liggende, som beskrev en lignende hendelse 
i de samme trakter, ved Steinsjøen, ikke lange 
biten fra Kløftetjern, for mye over hundre 
år tilbake. Artikkelen som  hadde stått på 

Kløftetjern mot sør, med odden midt i bildet. Lillian stod litt oppe i lia til høyre for odden da hun fikk 
sitt livs merkeligste opplevelse for over ni år siden.
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trykk i «Dagens Nytt» i 1935, het «Tømmer-
fløiten for 50 år siden. Minner og Sagn fra 
Østmarka». 

Forfatteren, som har signert artikkelen med 
«Skogskar», var sannsynligvis den meget skri-
veføre Konrad Røsjø. Han må være født 
rundt 1870, og var som 14-åring med på 
tømmerfløyten fra Kjærmosetjern og ned 
Svartoren til Fjeld-saga, sammen med noen 
og tyve andre skogskarer. Ikke lenge etterpå, 
sommeren 1889, var Konrad med på å slukke 
den store skogbrannen som herjet store deler 
av Østmarka, fra Langvann og sørvestover 
til Klemetsrud-bygda. Da arbeidet han på 
Fjeld-saga. Senere hadde han stillingen som 
skogfullmektig ved Rausjø-bruket. Også om 
storbrannen skrev han en lang og gripende 
øyenvitneskildring.

Etter nærmere femti år fikk altså Konrad 
Røsjø på trykk sine nedskrevne opplevelser 
fra det som trolig var hans første jobb som 
«utstikker» på fløterlaget i Østmarka. Artik-
kelen er både velskrevet og detaljert, og vit-
ner om skarp iakttakelsesevne og stor lokal-
kunnskap om denne delen av Østmarka. 
Røsjø var uten tvil også en stor naturelsker. 
Det må ha gjort dypt inntrykk på en fjor-
tenåring å overnatte under åpen himmel ved 
stokkilden sammen med en hel gjeng bar-
kete skaukarer fra plassene rundt om i Rau-
sjøskogene, og høre dem fortelle den ene 
historien etter den andre om skrømt og over-
naturlige ting. Rausjø-folket var som plass-
folket ellers i Østmarka kjent for å være tem-
melig overtroiske. Denne kvelden hadde de 
slått leir ved Svartorens nordende, senere 
overnattet de i fløterhytta med ljoretak ned-
enfor Svartordammen, hvor de hadde stokk-
varme ute. Og selv om det var mai måned, 

så lå snøflekkene ennå mellom tømmerlun-
nene.

Skogbetjent Olaus (Olaves) Dammen fra 
Rausjøgrenda hadde ledet arbeidet med flø-
tingen denne dagen. Både fullmektig Tranbøl 
og arbeidskarene var godt fornøyde med 
dagens dont, som hadde gått med liv og lyst 
helt til klokka åtte om kvelden. Da de satt 
rundt bålet og røkte og småpratet, fortalte 
Olaus om et merkelig syn han hadde hatt 
for noen år tilbake: «Je har au sett en luft-
speiling innpå skauen her. Jeg holdt på å 
blinke på østsia av Steinsjø´n, og det var 
sånn ved to-tia om dagen jeg fekk se det. 
Det va en stor sjøby, med en masse skib på 
havna og her og der var store parker. Je såg 
hester og kjøretøier på gatene, alt var så tyde-
lig. Det var synlig omtrent en halv time, men 
blei svakere og svakere etter hvert, men pent 
var det.» 

Han kom fra plassen Bysetra, Olaus Dam-
men, og var født i 1844. I 1871 giftet han seg 
med Andrine Pettersdatter fra Dammen ved 
Tangentjern/Børtervann, nederst i Rausjø-
grenda. Da han fortalte om sin merkelige 
opplevelse inne ved Steinsjøen var han fami-
liefar på rundt 40 år med syv-åtte unger å 
forsørge. Blant arbeidskameratene hans 
denne vårkvelden for rundt 125 år siden var 
blant andre Johannes Vangen, Petter Bråten 
(far til de legendariske ungkarene Magnus 
og Adolf Pettersen Dammen), Olaves Bysæ-
tra, Anton Fjeld, Ingvald Bøvelstad, Anton 
Mellemsagen, Knut og Johan Kristoffersen, 
Reinholt Bredesen, Karl Myrsetra, Martin 
Tangen og nevnte Olaus Dammen, foruten 
Julius på 15 år, som var kameraten til Kon-
rad.
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Foranledningen var historien til farbroren 
til Johan Kristoffersen, som het Ole og var 
fra Skjelbreia. Han hadde emigrert til Ame-
rika, som så mange av de beste karene fra 
Rausjø-traktene. Men kameratene syntes det 
var rart at han valgte å forlate Skjelbreia og 
Østmarka. Som ganske ung gutt hadde Ole 
vært et ærend nede på kontoret på Fjeld, og 
var på vei hjem til Skjelbreia. Da fikk han 
synet av en stor gård eller et slott oppe på 
åsen på østsiden av Svartoren. «Gutten blei 
sjuk ta det og ble liggende lenge etterpå», 
fortalte Johan. Broren til Konrad, som også 
var med på laget, forklarte at «det var ette 
no overnaturlig det, det var ei luftspeiling 
eller fata morgana. Je har lest om det at i 

ørken ser døm ofte sånt noe». Fullmektig 
Tranbøl var enig i at det nok var en luftspei-
ling, «men at gutten blei redd når´n fekk sjå 
det, var ette rart».

Olaus ble bedt om å fortelle om da faren 
hans, Johan Bysætra, hadde møtt en hel lik-
ferd med dauinger da han var på vei hjem 
fra byen på vinterføre med varer som skulle 
lagres i magasinbua ved Bygningen i Rau-
sjøgrenda. Han hadde kommet kjørende 
med hest og slede over Ekeberg, Nøklevann, 
Sør-Elvåga, Eriksvann, Skjelbreia, Oksebak-
ken og østover til Mosjøen. «Kalt var det og 
måneskinn og pent var det, så det var næsten 
lyst som om dagen, men tongt gikk det, så´n 

Svartoren mot sør. Tømmerfløterne overnattet på leirplassen like til høyre i bildet. Oppe på åsen til 
venstre så Ole fra Skjelbreia en luftspeiling av en gård eller et slott.
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kom ette tel Skjelbreia før ved elvetia om 
kvelden. Han hadde akkurat kommi op 
Oksebakken* og op på måsan (»Kjøremo-
sen»), så så´n likfæra kom imot sei og han 
kjørte tor veien for døm. Den som kjørte 
den første hesten, såg´n var´n gamle Per Van-
gen, bestefar hans Johannes Vangen, og slik 
var det heile færa borover, det var folk som 
var døe for mange år sea og som´n hadde 
kjent. Da sto´n ta slaen og gikk framfør hes-
ten og så iveien om´n sku se noen spår, men 
han så inga som gikk den veien, men mot-
satt. Da skjønte´n fyst rekti å det var… Da´n 
kom him slo mor ihop henna og sa: Kjære, 
å er det som feller deg da? Du er jo så bleik 
som et lik! – Je kom i sånn frost, je satt vel 

på for lenge vel, og så er det jo nokså kalt 
da, svarte´n Johan». Han visste så vel at den 
som får se noe slikt, ikke må fortelle det til 
noen, ellers kan det hevne seg. Høsten etter 
denne spesielle hendelsen kom Johan utfor 
ei ulykke i skauen og ble funnet først dagen 
etter. «Da vi fekk´n him og lagt´n, sa´n tel 
a mor at´n visste han aldri kom opp atte, og 
da fortelt´n det som hadde hent bortpå 
måsan her.» 

*Oksebakken var navnet på en bratt kneik vest for 
Søndre Kjærmosetjern («Kjøremosetjern») langs den 
gamle vinterveien fra Kristiania til Rausjø/Enebakk, 
som i rundt to hundre år ble kalt Plankeveien.

Søndre Kjærmosetjern mot nordvest. På andre siden av tjernet til venstre i bildet traff Olaus Dammen  
et likfølge med dauinger for rundt 150 år siden.
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Jeg har kjent deg fra barndommen
mine første prøvende tak bortover isen på skruskøyter
og på ski med far som trekkdyr
hang jeg i sammenfiltrede staver
og ble dratt over vannet på vei hjem
når bena var for korte og turen var blitt for lang
om sommeren lå du og glitret
innestengt bak høye nettinggjerder
som voksen søkte jeg tilbake til dine skoger
mange gleder har vi delt 
i tunge stunder ga du lindring og trøst
å sitte på en odde
hvile blikket på din blanke flate og se fisken sprette
eller kjenne vinden ruske i håret
og høre bølgene klukke langs baugen
mens kanoen siger utover vannet
svømme blant vannliljer etter en svett tur over åsene
se vadefugler i spill på Sørlimyra
høre beveren plaske en mørk sommernatt
du er som en gammel venn
vi har så mange felles minner 
                                                                              Anne Marie Torgersen

Nøklevann
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Uten å være av de sprekeste milslukerne, har 
jeg opp gjennom årene vært mye på ski i 
forskjellige deler av Oslomarka. Mange av 
de fineste skiturene synes jeg Østmarka kan 
by på. Her finner du det lette, småkuperte 
terrenget som gjør skituren til en lek. Noen 
løyper er preparert av løypemaskiner nær-
mest til motorveistandard for å gi god plass 
til horder av skiløpere der det trengs. Det er 
vel og bra. Men hvis du vil oppleve en spe-
siell høytidsstund i vinterskogen, kan du 
kanskje prøve noen av de mange avstikkerne 
hvor du ser at her er det skiløperen selv som 
har brøytet løype.

På allfarveien til Vangen, enten turen går 
fra Rustadsaga, Skullerud, Grønmo eller der-
omkring, kan man et par steder legge merke 
til et skilt som viser løypa til Skogsmosen, 
eller Skogsmåsan som det står på mitt kart. 
Eller kanskje du lettest ser denne avstikke-
ren fra den andre kanten, når du har løsrevet 
deg fra kaffebordet og med hjertet i halsen 

tatt deg ned den bratte utforkjøringen fra 
Vangen på vei mot Skjelbreia. 

La deg da friste til å ta turen om Skogs-
mosen. Det er en lett og fin ett-spors løype, 
hvor du etter å ha tatt deg litt oppover et 
stykke, kommer opp på et flatt og åpent myr-
parti med lave, skogkledte høydedrag på hver 
side. Hvis man er slik anlagt, kan man her 
få fornemmelsen av å være i pakt med natu-
ren både i fysisk og åndelig forstand. Fornøy-
elsen avsluttes med en passe frisk utforkjøring, 
og du er plutselig nede på hovedløypa fra 
Skjelbreia like ovenfor Paradisputten. 

Når skiføret er så som så, eller jeg av andre 
grunner ikke har kommet meg ut dit jeg vil 
i løpet av sesongen, stiger lengselen etter å 
komme tilbake til dette fine stykket av Øst-
marka. 

Red anm: 
Skogsmåsan er et av «eventyrskog»-områdene som kan bli 
foreslått vernet etter en egen paragraf i markaloven.

Skogsmåsan
Tekst og foto: Steffen Torsnes 
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Værforholdene rundt jul og nyttår førte 
til at skøyteforholdene var fantastisk 
gode i Østmarka. Østmarkas Venner tok 
derfor kontakt med Rolf Utgård og ba 
han holde et lynkurs om is, skøyter, 
utstyr og sikkerhet. Omlag 50 skøyte-
interesserte møtte opp lørdag 10. januar 
ved utløpet av Nøklevann. 
Bildene taler for seg!

Skøytedag med Rolf Utgård
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Aktivitetskalender  
for medlemmer av Østmarkas Venner

Aktivitet Dato Foredragsholder/
Guide Annonseres

Skøyter, utstyr og  
sikkerhet 10. januar Rolf Utgård Nettet, aviser, oppslag

Årsmøte på  
Skullerudstua 26. mars Even Saugstad Nytt fra Østmarka nr. 1

Vandring langs 
Ljanselva 9. mai Trine Johnsen og  

Ida Hvoslef Nytt fra Østmarka nr. 1

Minnestund på  
Sarabråten  8. juni Jens Stoltenberg Nytt fra Østmarka nr. 2

Slåttedugnad på  
Bøvelstad 27.- 28. juni Johan Ellingsen Nytt fra Østmarka nr. 2

Tur for barn og 
ungdom September Ikke bestemt Nytt fra Østmarka nr. 2

Guidet tur Oktober Lise Henriksen Nytt fra Østmarka nr. 3

Høstmøte November Ikke bestemt Nytt fra Østmarka nr. 3

Østmarkopplevelse
Langtur fra Hauketo som ivrig 
 deltager i Oppsals turorientering 
 Ski-finner’n i 1975. Bildet er tatt på 
«post» i sydenden av  Grindern.
Kartet som henger på skistaven er,  
som en ser, godt brukt etter mange 
fine turer.

Jeg har dessverre ikke vært der inne 
siden, men kan ennu huske hvor stille 
og «Østmarksk» det var.
God tur!

Tore Burud, Hauketo
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I forbindelse med Sandbakkens 50-årsju-
bileum vil det bli en rekke arrangemen-
ter i løpet av året. En kort omtale følger 
her. Vi anbefaler www.sandbakken.no 
for nærmere informasjon. 

Jubileumsutstilling
På galleriveggen kan du gjennom hele jubi-
leumsåret se en utstilling av gamle bilder fra 
Sandbakken og også gammelt turutstyr.

Jubileumshefte
I anledning 50-årsjubileet vil vertskapet gi ut 
en liten bok om Sandbakkens historie. Her 
vil du kunne lese om stedets fortid fra plas-
sen første gang ble bebodd på 1700-tallet fram 
til Oslo kommune kjøpte det i 1956 og åpnet 
kafeen i 1959 – og videre fram til vår tid. Tid-
ligere bestyrere og beboere er blitt intervjuet, 
og heftet er fullt av gamle bilder og kart. Jubi-
leumsheftet vil komme ut i løpet av februar 
og vil være til salgs på Sandbakken.

Fullmåneåpent i mars – uansett føre!
Fredag 6. og lørdag 7. mars er det fullmå-
neåpent på Sandbakken, da holder de åpent 
uansett om det er skiføre eller ikke. Fredag 
arrangerers en tur fra Krokhol til Sandbak-
ken (3,5 km) – enten til fots eller på ski, 
avhengig av føret. Dette er et av arrangemen-
tene i forbindelse med Sandbakkens 50-års-
jubileum, og deltakerne oppfordres til å finne 
fram turutstyr og antrekk fra tidligere tider. 
Turen starter kl. 18.00 fra Krokhol, og det 
blir en liten bål- og solbærtoddyrast under-
veis. På Sandbakken serveres det suppe begge 
dagene fram til stengetid kl. 23.00.

Flere jubel-arrangementer
For dem som bedriver langtidsplanlegging, 
har vertsskapet på Sandbakken følgende pla-
ner for 2009:

Lørdag 25. april: Guidet jubileumstur i 
Sandbakken-området
Søndag 17. mai: Åpent. Nasjonaldagsmeny.
Tirsdag 23. juni: Guidet St. Hans-tur til  
Sør-Skytten. Påmelding.
Lørdag 22. august: Soppkurs på Sandbak-
ken. Påmelding.
Onsdag 26. august: Soppkurs på Sandbak-
ken. Påmelding.
Lørdag 29. august: Soppkurs på Sandbak-
ken. Påmelding
Onsdag 2. september: Soppkurs på 
 Sandbakken. Påmelding.
Onsdag 16. september: Soppkurs,  
videregående. Påmelding.
Alle søndager i september: Soppkontroll på 
Sandbakken
Fredag 13. november: Mystikk og overtro. 
Foredrag.

I løpet av våren vil det bli «slåttelørdag» på 
enga bak Sandbakken, som blir slått og hesjet 
på gamlemåten. Dato er ikke fastsatt. Vert-
skapet vil også ha en dugnadslørdag hvor de 
ber om hjelp til å kutte kvist og småtrær for 
å få et mer åpent og opprinnelig landskap 
ved Stua.

I tillegg til alt dette vil det bli flere temakvel-
der både i april/mai og til høsten. Mer info 
i kommende  nr. av Nytt fra Østmarka og 
på nettsidene www.sandbakken.no.

Sandbakken kafé – 50 år
Av Helga Gunnarsdóttir Foto: Even Saugstad.
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Innkalling til årsmøte  
i Østmarkas Venner

torsdag 26. mars 2009 kl. 19.00 på Skullerudstua*
Olaf Helsets vei 2, Oslo.

Styret ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøtet.

Dagsorden:
1. Valg av dirigent
2. Årsberetning for 2008
3. Regnskap for 2008
4. Innkomne forslag (Ingen)
5. Fastsettelse av kontingent 
6. Godkjenning av styrets forslag til budsjett for 2009
7. Valg

Vi holder på den gode tradisjonen med kaffe og wienerbrød.

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

eller kjøre bil til parkeringsplassen ved Olaf Helsets vei.

Etter årsmøtet har vi gleden av å invitere til:

Sandbakken 50 år
Sandbakken-vert Even Saugstad forteller og viser  

bilder fra markastua som i år feirer sitt 50-årsjubileum.
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Årsberetning 2008
Styret framlegger med dette årsberetning for 2008 for Østmarkas Venner (ØV).

Styret, tillitsverv, medlemmer og økonomi

Styrets sammensetning
Styrets sammensetning i perioden har vært:

Steinar Saghaug, leder x
Johan Ellingsen, nestleder 
Inger Tangen x
Nina Helene Skramstad
Øyvind Pettersen x
Stian Dahl
Cathrine Søberg x

Varamedlemmer
Finn Jensen x
Solveig Dalene x

Oddvar Rolstad har, i egenskap av leder for Skog- og friluftsutvalget, møtt fast på styremøtene.

Revisor 
Hege Monica Dokken x

Valgkomité
Trine Johnsen, leder x
Thorbjørn Ruud  x
Solveig Bjerkvold x
x bak navn viser at vedkommende står på valg på årsmøtet.

Sekretær/regnskap og medlemsregister
Monica Hoel er ansatt som sekretær, og er i tillegg ansvarlig for medlemsregisteret. Stillingen er 
avlønnet med kr 60 000,- per år. Kristin Ohnstad er regnskapsfører.  

Styremøter
I perioden har det vært avholdt åtte styremøter. Også i denne perioden har det vært et nært 
samarbeid og god kontakt med andre friluftsorganisasjoner og offentlige etater. Styret og 
fagutvalgene har representert foreningen i fellesmøter, utredningsarbeid og annet arbeid innen 
foreningens formål. Uttalelser til myndigheter og andre instanser har vært utarbeidet av styret og/
eller fagutvalgene. 

Fagutvalg
Foreningen har følgende utvalg: Skog- og friluftsutvalget (Oddvar Rolstad, Øyvind Pettersen, 
Finn Jensen, Inger Tangen og Nina Skramstad), Kulturminneutvalget (Johan Ellingsen, 
Inger Tangen og Solveig Dalene), Plan- og markagrenseutvalget (Stian Dahl, Øyvind Pettersen, 
Johan Ellingsen og Oddvar Rolstad) og Redaksjonsutvalget (Helga Gunnarsdóttir, Cathrine Søberg 
og Øyvind Pettersen). 
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Sarabråtenutvalget
I tillegg til fagutvalgene har foreningen et Sarabråtenutvalg med følgende medlemmer: 
Kai Ekanger (leder), Kjell Ingelstad, Ivar Ekanger og Knut Erling Vedul. 

Representasjon og deltakelse
Steinar Saghaug og Johan Ellingsen har sittet i representantskapet i Oslo og Omland Friluftsråd 
(OOF). Steinar Saghaug er leder av valgkomiteen i OOF. Oddvar Rolstad er medlem i 
Markakomiteen i Skiforeningen. Trine Johnsen deltar i Miljøprosjekt Ljanselva. Steinar Saghaug og 
Rolf Eliassen er medlemmer i «Puttjerngruppa». Steinar Saghaug og andre har representert 
foreningen med foredrag og innledninger på møter og seminarer.

Medlemmer
Ved årsskiftet 2008/2009 hadde foreningen 3 615 medlemmer, hvorav 133 organisasjoner og 
borettslag. Dette er en økning på 247 medlemmer i forhold til forrige årsskifte. Totalt er 121 
medlemmer strøket fra medlemsregisteret. Hovedtyngden av disse har blitt strøket på grunn av 
manglende betaling. I tillegg er det en del som flytter uten å oppgi ny adresse. Ganske få melder seg 
ut, og noen går bort. ØV hadde i 2008 sju æresmedlemmer: Kai Ekanger, Kjell Staxrud, Gunnar 
Jonassen, Oddvar Rolstad, Finn Jensen, Lise Henriksen og Tullik Valstad.

Styret i ØV gjennomførte åtte «vervesøndager», fordelt på vår- og høstsesongen. Vi har stått ved 
Skullerudstua, Østmarksetra/Ulsrud, Rustadsaga, Sandbakken og Losby. 

Kontingenten
Kontingenten har i 2008 vært på kr 130,- for vanlige medlemmer og kr 260,- for organisasjoner og 
borettslag. Styret foreslår at kontingenten holdes uendret.
Enkelte medlemmer har gitt bidrag utover kontingenten, noe vi er meget takknemlige for!

Økonomi
Foreningens økonomi er tilfredsstillende. Kontingentinngangen har vært god, kr 438 074,-, noe som 
er en økning på ca. kr 109 000,- i forhold til 2007. Den forholdsvis store økningen skyldes at 
medlemskontingenten i 2008 ble økt til kr 130,- for enkeltmedlemmer og kr 260,- for 
organisasjoner/borettslag. Fra Lørenskog kommune har vi mottatt driftstilskudd på kr 7000,-. ØV 
har også i år mottatt en anonym pengegave på kr 1 500,- øremerket musikk til minnestunden på 
Sarabråten 7. juni. De totale inntektene i 2008 har vært på kr 455 004,-. Kostnadene var på kr 422 
487,-. Vår største utgiftspost er trykking og utsendelse av medlemsbladet Nytt fra Østmarka. Det ble 
i 2008 investert i ny PC, prosjektør og datasystem for medlemsregister og regnskap. Foreningen har 
også mottatt kr 17 305.- fra Lotteritilsynet, som er en refusjon av merverdiavgift på porto og revisjon 
betalt i 2007.

Regnskap for 2008, revisjonsberetning og styrets forslag til budsjett for 2009 følger etter 
årsberetningen. 

Foreningens egenkapital er god, og styret mener at det er riktig å legge forutsetning om fortsatt drift 
til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet.

I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn 
ved utarbeidelse av årsregnskapet. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvist bilde av ØVs eiendeler 
og gjeld, finansielle stilling og resultat.
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Styrets arbeid

Skogbruk og friluftsliv
Den 19. desember 2008 fikk alle markavenner en tidlig julegave: Regjeringen la da frem forslaget til 
ny markalov. ØV har gjennom mange år jobbet for en ny og restriktiv markalov, og bl.a. har 
skogutvalget gitt innspill til forarbeidene til markaloven. Styret ser på lovforslaget som en milepæl for 
friluftslivet i Oslo-regionen, siden loven vil sikre Marka som en enestående ressurs for friluftsliv, 
naturopplevelse og folkehelse. Det tas sikte på at loven skal tre i kraft senest 1. september 2009.

Skog- og friluftsavdelingen i Friluftsetaten i Oslo kommune har, som tidligere, avholdt fellesmøter 
med markaorganisasjonene. Hogstplanene for Oslo kommunes skoger (OKS) i Østmarka sesongen 
2008/09 ble forsinket. De hogstene som var gjennomført per 1. februar var derfor etter planer som er 
utsendt og godkjent tidligere år. For øvrig kan det nevnes at det nå foreligger en landskaps økologisk 
plan for OKS i Østmarka.
I Skullerudområdet er det planer om utvikling og utbedring av skiløypene. ØV har sammen med 
OOF bedt om at planene må underkastes en reguleringsplan.

I Lørenskog planlegges en omfattende opprustning av turveien (skiløypa) mellom Bjørndalen 
(Elvågaseter) og Igletjern. ØV har i samarbeid med OOF bedt om at planene formelt må behandles 
som reguleringsplan og vurderes i forhold til markaloven.
For øvrig var foreningen representert på den årlige Markadagen i regi av OOF.

Plan og regulering
ØV har som funksjon å være vaktbikkje for og forsvarer av Østmarka. Derfor har foreningen også i 
2008 vært engasjert i flere byggesaker som representerer inngrep i Marka. De viktigste sakene er 
omtalt nedenfor. 

Atkomst Ekebergdalen
Det har heller ikke i 2008 lyktes å få noen løsning på problemet med allmennhetens atkomst til 
denne delen av Østmarka. Enebakk kommune har reagert på at det er satt opp flere bygninger på 
eiendommen Børter uten at det er søkt om tillatelse til dette gjennom Plan- og Bygningsloven. 
Eierne av Børter gård er derfor blitt pålagt å utarbeide en reguleringsplan for området, som 
inkluderer et areal til en tursti til Børtervann som friluftsorganisasjonene tidligere har anbefalt. ØV 
vil presse sterkt på politikerne i Enebakk for at det skal bli anlagt en merket tursti gjennom 
eiendommen – etter nærmere ti års diskusjon med kommune og grunneiere. 

Skytebane sørøst i Oslo
ØV har sammen med mange andre gode krefter (også politiske) endelig vunnet fram i 
skytebanesaken. Byrådet har igangsatt arbeidet med en reguleringsplan for anleggelse av skytebane i 
fjellhall ved Åsland i bydel Søndre Nordstrand.

Johan Castbergs vei 43
Det opprinnelige utbyggingsforslaget innebar at man ville bryte markagrensen. Etter press fra bl.a. 
ØV ble dette forslaget endret slik at planene nå omfatter et område som ligger helt inntil grensen. 
Heller ikke dette er tilfredsstillende, ettersom området fremstår som en del av Marka og er regulert til 
friområde. ØV har sendt en høringsuttalelse om det reviderte forslaget.

Smestad Vest i Rælingen
ØV har mottatt skriv fra Rælingen kommune angående reguleringsarbeid for Smestad Vest og et nytt 
høydebasseng innenfor markagrensen i Rælingen. Det er snakk om et  forholdsvis stort prosjekt, hvor 
bygging av basseng og vei vil medføre store inngrep i urørt natur, og selve høydebassenget vil bli 
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ganske ruvende i landskapet. Området er en del av et helhetlig naturområde som utgjør en viktig 
innfallsport til Østmarka for beboere i Rælingen kommune. 
Foreningen har sendt en høringsuttalelse angående saken, hvor vi uttrykker motstand mot et slikt 
høydebasseng i Marka.

Puttjerngruppen
Puttjerngruppen har hatt et møte med Jernbaneverket i forbindelse med skadene (som kan skyldes 
drypp av lekkasjevann fra Marka) som ble oppdaget på skinnegangen i Romeriksporten. Vi har 
kritisert og etterlyst oppfølging av Miljøovervåkingsprogrammet i Østmarka fra NVE sin side. 

Kulturminner 
Bøvelstad
Utvalgets viktigste arbeid i 2008 har vært å sikre kulturlandskapet rundt Bøvelstad. Gjennom 
arbeidet som gjøres av ØVs frivillige dugnadsgjeng, blir kulturlandskapet nå gradvis ført tilbake til 
det gamle, åpne landskapet. I sommer ble det arrangert et vellykket slåttekurs med i alt 14 deltakere. 
I løpet av 2009 håper vi å få gjerdet inn området rundt gården slik at vi kan ha beitedyr der gjennom 
sommeren. DNT Oslo og Omegn starter oppussing av hovedbygningen til sommeren, og 
medlemmer av kulturlandskapsgruppa i ØV vil delta i dugnader i den forbindelse. 

Sarabråtenspillet
ØV fikk en henvendelse om vi kunne delta ved gjennomføringen av Sarabråtenspillet. Vi så positivt 
på henvendelsen og vil kunne stå som medarrangør, men styret har selv ikke kapasitet til å bistå ved 
selve gjennomføringen av arrangementet. Vi vil imidlertid etter søknad kunne bidra med noe 
økonomisk støtte og ellers markedsføre spillet i Nytt fra Østmarka. Inger Tangen er oppnevnt som 
ØVs kontaktperson i forbindelse med selve Sarabråtenspillet.

Sørli besøksgård
Arbeidet med å sette Sørli gård i stand som en besøksgård, har stoppet opp grunnet mangel på 
finansiering. Oddvar Rolstad er vår representant i arbeidsgruppen for Sørli gård og følger opp saken.

Informasjon
Nytt fra Østmarka
Foreningens medlemsblad Nytt fra Østmarka ble også i 2008 gitt ut fire ganger, og opplaget var ved 
slutten av året på 4 200 eksemplarer. Medlemsbladet sendes alle medlemmer samt en rekke 
organisasjoner, politikere og medier. Bladet redigeres av en redaksjonskomité. Fra den 42. årgangen 
har vi lyst til å framheve vårt temanummer: «Enebakk-kunstnere og Østmarka» med artikler om 
Ragnhild Jølsen og Erling Enger av Cathrine Søberg, samt en artikkel om kulturkommunen Enebakk 
av Henning Bergersen, leder av Enebakk Historielag. Dessuten har Cathrine Søberg fortsatt sin serie 
med intervjuer med kjente kunstnere (Kjartan Fløgstad og Tove Nilsen) om deres forhold til 
Østmarka. Lise Henriksen, Even Saugstad og medlemmene våre har også bidratt med mye godt stoff 
til bladet. ØV får mange positive tilbakemeldinger, og det er aldri mangel på stoff til bladet, hvilket 
også vitner om økt interesse. Økt stoffmengde har ført til økt sideantall; i 2008 var de fire utgavene 
på totalt 88 sider, mens bladet for få år tilbake var på 64-72 sider.

Vervebrosjyre
Da vår beholdning av vervebrosjyrer fra 2003 på det nærmeste var tom, og brosjyren dessuten litt 
utdatert, utarbeidet redaksjonskomiteen en ny brosjyre i 2007 som ble trykket i 10.000 eksemplarer i 
januar 2008. Den deles ut når vi har vervesøndager, og er dessuten å finne på stuene i Østmarka. 

Nettsider
Våre nettsider har siden januar 2003 vært å finne på adressen www.ostmarkasvenner.no. Sidene 
oppdateres jevnlig av vår webmaster Jan Saghaug, og de er meget godt besøkt av medlemmer og 
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andre interesserte. I 2008 ble det opprettet et arkiv over tidligere utgaver av Nytt fra Østmarka i 
elektronisk format, og dette inneholder alle utgaver fra og med 2001. Antallet innmeldinger via 
innmeldingsskjemaet på våre nettsider er stadig økende.

Arrangementer
Årsmøte
Årsmøtet i ØV fant sted onsdag 26. mars på Skullerudstua med ca. 140 medlemmer til stede. Jan 
Olav Nybo gikk ut av styret etter mange års flott innsats for ØV. Som nytt styremedlem ble valgt 
Stian Dahl. Tullik Valstad ble utnevnt til æresmedlem i ØV, til stående applaus fra de fremmøtte.
Etter den formelle delen av møtet holdt Rolf Utgård et flott foredrag og viste lysbilder over temaet 
«På skøyter i Østmarka». Medlemmene fikk også anledning til å kjøpe boken hans til redusert pris. 

Sansetur
Søndag 20. april ble det arrangert en litt annerledes vårtur med Cathrine Søberg om hvordan en 
henter kraft i naturen, lytter til den og bevisstgjør sansene på lukt- og smaksopplevelser.

Slåttekveld for Bøvelstad
Tirsdag 3. juni inviterte vi til teorikveld på Sandbakken i forbindelse med slåttedugnaden som skulle 
foregå på Bøvelstad senere i juni. Det var lysbilder om flora og innsektsfaunaen ved Hanne Sickel og 
Svein Sundby. 

Villmarkstur for barn og ungdom
Søndag 8. juni var det tur i Østmarka for barn og ungdom under kyndig veiledning av Trond 
Strømdahl. 12 påmeldte fikk en minnerik dag i en stekende varm Østmarka, med bading, fisking, 
natursti, gode turtips fra Trond og ikke minst fantastiske historier fra noen av hans mange turer.

Minnestund på Sarabråten
Det ble en flott kveld på Sarabråten da ØV arrangerte sin årlige minnestund. Kai Ekanger ledet den 
høytidelige seremonien, og hovedappellen ble holdt av generalsekretæren i DNT, Kristin Krohn Devold. 
Over 200 tilskuere var møtt frem. Østre Aker musikkorps spilte og SAS-Singairs bedriftskor sang.

Slåttedugnad på Bøvelstad
Helgen 27.-29. juni ble det arrangert slåttedugnad på Bøvelstad. Kulturlandskapsspesialisten Bent 
Nilsen var engasjert for å instruere de 14 ivrige deltakerne om hvordan håndtere ljåen. Slåttegraut ble 
servert, og på søndagen ble det en flott tur i reservatet med Lise Henriksen som turleder.

Guidet tur til Dølerud og Spinneren
Lørdag 11. oktober arrangerte ØV, i samarbeid med vertskapet på Sandbakken, en guidet tur 
«Sandbakken rundt». Hele 111 personer møtte frem denne vakre høstdagen, så det ble mange 
munner å mette på Dølerud.

Guidet tur til Guldsmeden
Lørdag 8. november gikk turen fra Rustadsaga til Guldsmeden med to kunnskapsrike guider, Lise 
Henriksen og Arne Sunde (fra Søndre Aker Historielag). 52 venner av Østmarka trosset regn og tåke 
for å høre historien om plassene langs denne strekningen.

Høstmøte
Mandag 10. november var datoen for ØVs årlige høstmøte. Statssekretær i Miljøverndepartementet, 
Heidi Sørensen, orienterte en fullsatt sal om prosessen med den nye markaloven og lovet at et forslag 
til markalov skulle være klart innen utgangen av året. Etter kaffe og wienerbrød holdt professor 
Sigmund Hågvar et foredrag om hvordan vår vakre og sårbare natur er blitt offer for en «bit-for-bit» 
politikk. Han forklarte dette bl.a. med eksempler fra sin nye bok « Norsk natur – farvel?».
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Regnskap 2008 og budsjett 2009

Balanse

DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2008 Regnskap 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009

Kontingenter 438 074,00 328 675,00 410 000,00 440 000,00
Tilskudd/gaver 8 500,00 14 250,00 7 000,00 7 000,00
Renteinntekter 8 430,00 4 784,00 4 500,00 6 000,00
SUM INNTEKTER 455 004,00 347 709,00 421 500,00 453 000,00

DRIFTSKOSTNADER

Lønn/feriepenger/arb.g. avgift 64 997,00 45 223,00 70 000,00 65 000,00
Lønn/honorar uten skattepl./arb.g. 4 564,00 0,00 0,00 15 000,00
Møter/tilstelninger 40 400,00 44 412,00 50 000,00 50 000,00
Medlemsblad 140 187,00 110 290,00 120 000,00 150 000,00
Vervebrosjyre/trykksaker 26 149,00 7 000,00 15 000,00 10 000,00
7. juni arrangement 15 540,00 14 474,00 15 000,00 18 000,00
Kontorrekvisita 3 524,00 27 055,00 10 000,00 5 000,00
Porto 72 924,00 80 023,00 90 000,00 80 000,00
Andre kostnader 33 376,00 20 417,00 25 000,00 40 000,00
Datautstyr/programmer 15 609,00 21 500,00 10 000,00
Arrangementer (f.eks. Slåttetreff) 5 217,00 5 000,00 10 000,00
SUM KOSTNADER 422 487,00 348 894,00 421 500,00 453 000,00
Pr. 31.12.08 32 517.00 -1 185,00 0,00 0,00

2008 2007

EIENDELER Kasse
Driftskonto 17 519,12 145 723,30
Skattetr. konto 3 928,97 2 448,17
Høyrentekonto 116 898,75 110 772,75
Nordea 222 084,38
Forskuddsbet. 636,00 604,00

SUM EIENDELER 361 067,22 259 548,22

EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 1.1 253 319,22 254 504,52
Årets resultat 32 517,00 -1 185,30
Egenkapital 31.12. 285 836,22 253 319,22

Avsatt skatt og feriepenger 11 491,00 5 548,00
Leverandørgjeld 63 740,00 681,00

75 231,00 6 229,00

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 361 067,22 259 548,22
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Bli medlem du også!
Du som vil støtte Østmarkas Venner, bli medlem! Skriv navn og adresse her, klipp ut 
og send til: Østmarkas Venner, Postboks 37 Haugerud, 0616 Oslo

Navn: Telefon: 

Adresse: 

Postnummer og -sted : 

Eller meld deg inn via: www.ostmarkasvenner.no

Kontingenten er kr 130 per år. Borettslag, bedrifter  
og organisasjoner kr 260 per år. 
Blankett vil bli tilsendt etter innmelding.

Østmarkas Venner inviterer medlemmene til guidet tur:

Langs Ljanselva – Sagstua, urskog og kruttverk
Lørdag 9. mai inviterer Østmarkas Venner 
til en spennende, guidet tur i samarbeid 
med Miljøprosjekt Ljanselva. Vi møtes kl. 
11.00 ved demningen ved utløpet av Nøkle-
vann (ta T-bane eller buss til Bogerud og 
gå derfra til Rustadsaga). Turen tar ca. 3 
timer og går langs Ljanselva med flere stopp 
ved historiske plasser og naturskjønne ste-
der. Vi tar en rast ved Sagstua, hvor det 
blir anledning til å kjøpe vafler og kaffe. 
Så går ferden videre langs elva mot sjøen.  

Turen er på ca. 7 km og går på stier av for-
skjellig kvalitet. Det er ikke mulig å trille barnevogn langs hele ruta. Husk godt fottøy! Turen blir 
arrangert uansett vær, og avsluttes ca. kl. 14.30.

Turledere og guider er Trine Johnsen og Ida Elisabeth Hvoslef, som begge er aktive i Miljøpro-
sjekt Ljanselva og Oslo Elveforum. Påmelding er ikke nødvendig.

Interesserte kan lese mer om turen i Ida Hvoslefs bok «Elvelangs – Turguide til elvene i Oslo» 
eller på www.ljanselva.org
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Returadresse: Østmarkas Venner, Postboks 37 Haugerud, 0616 Oslo
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