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Angrep på Marka
Prøverørsbarn i Rausjøbekken
Terrengsykkelrittet skapte reaksjoner

Angrepene på Østmarka må avvises
Helga Gunnarsdóttir, fungerende styreleder

Lederen har ordet:

Byutviklingskomiteen i Oslo vedtok onsdag
19. august, mot SVs og MDGs stemmer, en
ny kommuneplan som blant annet inneholder et forslag om å omgjøre viktige deler av
nærområdene i Marka til såkalte «aktivitetssoner». Planen skal sluttbehandles i bystyret
23. september.
Aktivitetssonene er et alvorlig angrep på markaloven og markagrensa. Østmarkas Venner
protesterte i 2014 mot det opprinnelige forslaget, og byrådet har senere kommet tilbake
med et forslag hvor aktivitetssonene er noe
redusert. Men i blant annet Østensjø bydel,
hvor store områder fortsatt er satt av til slike
soner, har det nå reist seg en bred folkelig opinion mot forslaget. En nettbasert underskriftsaksjon mot de omstridte aktivitetssonene, som
også foregår ved innfallsportene til Marka, har
på kort tid fått over 5000 signaturer. Den
brede mobiliseringen har også vekket byens
politikere, og Ap har snudd. I skrivende stund
er også Rødt, MDG, SV og Sp mot aktivitetssonene.

En annen sak som engasjerer markafolket før
valget, er forslaget om å gjøre blåstien til Døle
rud om til grusvei. Dølerud er sannsynligvis
den best bevarte husmannsplassen i Oslomarka, den ligger i et intakt kulturlandskap med
ikke mindre enn tre regionalt viktige naturtyper. Dessuten ligger Dølerud i et verneområde hvor nettopp plassen og naturkvalitetene,
samt stillhet og ro var viktige grunner til vernet. Det var i dette området at Sverre M. Fjelstad lærte å bli glad i naturen – og i Aftenposten 27. august påpekte han at «Når du har
gått den kjedelige grusveien fra parkeringsplassen ved Grønmo, da svinger du inn på
den stien. Hvis den også blir grusvei, da blir
det ingenting igjen. Det er en tragedie».

Det finnes gode alternativer for å bedre tilgjengeligheten mot Sandbakken. Det kan løses
i forbindelse med utvikling av Grønmo som
flerbrukspark og ved å utbedre Sandbakkenløypa. Etter en befaring med miljøbyråd Guri
Melby i juli øyner vi et lite håp. Til Aftenposten 27. august uttaler Espen Ophaug (V), nestleder i byutviklingskomiteen, at hans parti
Det er underlig at et flertall av Oslo-politi- «ikke ønsker å etablere denne turstien hvis
kerne fortsatt ser ut til å støtte dette unød- høringsinstansene, og da spesielt Østmarkas
vendige og upopulære forslaget. Derfor bør Venner og andre friluftsorganisasjoner, er nega
alle Marka-venner huske på denne saken når tive til planene».
de skal avgi sin stemme 13. og 14. september.
I mellomtiden oppfordrer vi så mange som ØV ER imot denne grusveien. Å tvinge igjenmulig til å delta i underskriftsaksjonen. Ta nom en grusvei i vårt viktigste verneområde,
også gjerne kontakt med lokalpolitikere og er en hån mot ØVs arbeid i Østmarka når vi
fortell dem hva dere mener. Skriv under før går inn i vårt jubileumsår - og mot Sverre M.
valget, eller før saken kommer til behandling Fjelstads livsverk! Oslos politikere må ikke gi
i Bystyret i Oslo den 23. september. Denne sin støtte til dette irreversible inngrepet!
saken må vi vinne!
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Høstmøte:

Friluftslivets framtid:
Bruk eller forbruk av Marka?

Slitasje etter
Terrengsykkel
rittet 2015

Onsdag 4. november kl. 19.00 på Skullerudstua
Innledning
Spennende paneldebatt
Spørsmål fra salen og dialog
Tradisjonen tro byr vi på kaffe og wienerbrød!

Alle er hjertelig velkomne til spennende møte!
For nærmere informasjon om programmet
se våre nettsider: www. ostmarkasvenner.no

Styret i Østmarkas Venner 2015–2016
Leder: Johan Ellingsen 90 92 15 68

Nestleder: Helga Gunnarsdóttir 95 99 23 49

Sigmund Hågvar 91 71 45 10
Silje Helen Hansen 93 25 88 32
Bjarne Røsjø 90 84 59 97
Inger Tangen 41 25 66 47
Ingunn Lian Nylund 94 98 20 06
Varamedlemmer: Kjell Erik Sandberg 99 63 96 86
Medlemsregister: Ingunn Lian Nylund 97 64 05 84 Regnskap: Kristin Ohnstad 93 40 66 71
E-post til styret og ansatte: fornavn@ostmarkasvenner.no
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Nordstrands Blad intervjuet ØVs styreleder Johan Ellingsen og styremedlem Bjarne Røsjø under en
befaring de foretok på en del av traseen mellom Solbergvannet og Korketrekkeren ved Nøklevann.
Foto: Nordstrands Blad / Una Oksavik Oltedal.

ØV krever «timeout» i terrengsykkelrittene
Tekst: Bjarne Røsjø

Østmarkas Venner krever at Bymiljøetaten lar være å godkjenne flere søknader om
terrengsykkelritt i Østmarka, inntil etaten har innfridd en rekke konkrete krav.
ØV ber også de politiske partienes bystyregrupper om å engasjere seg.
30. mai i år ble Terrengsykkelrittet 2015 av- Etterpå har diskusjonen gått høyt blant annet
viklet med ca. 750 deltakere, etter et øsende
i Aftenposten og på Facebook.
regnvær, og etterlot seg slitasjeskader som
fikk mange Østmarka-venner til å reagere. – De freste ned en flott kantarellrenne og
Allerede samme dag fikk ØV henvendelser søkket hvor moren min på 85 har plukket
fra sinte og fortvilte turgåere som hadde vas- trompetsopp siden tidenes morgen, skrev en
set i gjørme og snublet og sklidd på avdek- lokal turgåer til Østmarkas Venner 26. juni.
kede steiner og røtter i sykkelrittets trasé.
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Dette bildet viser
skadene etter
Terrengsykkelrittet
2015, på blåstien
fra Gullsmedenområdet mot Karl
12 vei. Bildet er
tatt dagen etter
rittet. Foto: Bjarne
Røsjø.

Terrengsykkelrittet 2015 ble arrangert i en trasé
som begynte ved Haraløkka mellom Bøler
og Ulsrud og gikk på kryss og tvers gjennom
Østmarka på begge sider av Nøklevann, over
mot Elvåga og sør for Rundvann. Rittet gikk
dels på skogsveier og dels i nye traseer, men
også på noen av de vakreste og mest brukte
blåstiene i området. Etter Terrengsykkelrittet
foretok ØV flere befaringer som klart viste
at mye av det som tidligere var gode og vakre
stier, nå er blitt påført store skader.
ØVs krav til Bymiljøetaten
På bakgrunn av terrengskadene og de sterke
reaksjonene ØV mottok etter Terrengsykkelrittet 2015, sendte organisasjonen i juni
et skarpt brev til Bymiljøetaten (BYM) i Oslo
kommune. ØV viser i brevet til at det har
oppstått alvorlige brukerkonflikter i Østmarka, fordi BYM i flere år ikke har tatt
hensyn til friluftslivs- og naturverninteressene ved behandlingen av søknader om å få
arrangere terrengsykkelritt i Østmarka. I brevet stilte vi en rekke krav til BYM:

1. Det innføres en midlertidig stans i til
latelser til terrengsykkelritt i Østmarka.
Den kan vurderes opphevet når punktene 2-5 er gjennomført.
2. Det gjennomføres en uavhengig kartlegging av økt slitasje på stier og løyper som
følge av åtte år med ritt i Østmarka. Utredningen bestilles av Miljødivisjonen i
BYM og gjennomføres av et institutt med
kompetanse på friluftsliv, slitasje på vege
tasjonsdekke og jordsmonn, samt erosjon.
3. BYM utarbeider en egen prosedyre for
behandlingen av søknader om å arrangere terrengsykkelritt. Prosedyren må
innebære at etaten stiller krav til arran
gørene. Kommunen bør i sin saksbehand
ling gjøre rede for effektene alle rittene i
Østmarka samlet sett har for naturen og
friluftslivet både på selve rittdagene, og
på den samlede belastningen og langsiktige konsekvenser. Både idretts-, naturvern- og friluftslivsorganisasjonene skal
være høringsinstanser i utarbeidelsen av
prosedyren. De av organisasjonene som
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ønsker det, skal få tilsendt kopi av nye
lertid at etaten over- eller feiltolker det som
søknader uten å måtte be om innsyn.
måtte være kommet av politiske signaler, for
4. Antall ritt i Østmarka må reduseres kraf det har neppe vært meningen at slike ritt skal
tig, og BYM bør oppfordre rittarran tillates uten at det stilles krav til arrangørene.
gørene til å søke om ritt i skogsområder
hvor potensialet for brukerkonflikter er – Vi har derfor sendt kopi av brevet vårt også
mindre. Eventuelle ritt må ha permanen- til de politiske partienes bystyregrupper, i
te traseer som ikke endres med jevne mel- håp om at i alle fall noen av dem vil ta et
lomrom. Disse traseene bør også være
initiativ for å styre BYM inn på et mer anåpne for trening, for på den måten å fore- svarlig spor. Antallet friluftslivs- og naturbygge at stier blir benyttet til trening.
verninteresserte Oslo-borgere er langt høy5. Når sykkelritt arrangeres, er det viktig at ere enn de 700 til 1000 entusiastene som
forvaltningsmyndigheten finner traseer har pleid å være med i terrengsykkelritt i
som tilfredsstiller de som skal sykle, sam- Østmarka, og nå er det på tide at også dette
tidig som skadene på miljøet, fortrengel- «vandrende flertallet» blir lyttet til, sier ØVs
sen av turgjengere og forringelsen av leder Johan Ellingsen.
andre brukergruppers friluftsopplevelse
blir minst mulig. Rittene må ut av blå Det er rittene som er problemet
stiene og stier i folks nærmiljø, og nye Etter Terrengsykkelrittet 2015 skrev Østenblåstier merkes der de gamle er ødelagt.
sjø-beboeren Kristin Lund et skarpt innlegg
i Aftenposten. Lund foreslo blant annet et
Bymiljøetaten må ta ansvar
midlertidig forbud mot terrengsykling i omØV har lenge ment at det er nødvendig med
rådene hvor Terrengsykkelrittet hadde gått,
en begrensning og redusert belastning av ter- slik at naturen kan få tid til å heles. Dette
rengsykkelrittene i Østmarka, og vi har blant førte straks til at Lund ble beskyldt for å
annet bidratt til å vekke opinionen og få syns- ville bruke kritikk av Terrengsykkelrittet til
punktene til turgåerne fram i lyset. Vi har å få terrengsyklistene generelt ut av Marka.
opptrådt konstruktivt og avbalansert og blant
annet deltatt sammen med sykkelorganisasjo- – Kristin Lund opplevde de samme reaksjonene i en arbeidsgruppe for hensynsfull mar- nene som ØV ofte har fått når vi har påpekt
kabruk. Men Bymiljøetaten har ikke tatt sin
slitasjeskader etter terrengsykkelritt i Østdel av ansvaret, ved å stille krav til arrangø- marka. ØV har aldri krevd et forbud mot
rene om forsvarlig gjennomføring av rittene. all terrengsykling, men likevel blir vi gang
på gang beskyldt for å ville forby terrengsykIfølge det eksisterende lovverket kan terreng ling generelt. Men kjernen i denne saken er
sykkelritt i hovedsak foregå i Oslomarka hvis
at det er terrengsykkelrittene som forårsaker
arrangørene får grunneiers tillatelse. Grunn- skader i Østmarka. De «vanlige» terrengsyk
eiermakten i slike saker utøves av Bymiljø listene som respekterer stivettreglene som er
etaten, som hevder at de har fått politiske
utarbeidet av Norsk organisasjon for tersignaler om at slike ritt skal tillates fordi Oslo rengsykling er ikke et problem for oss, sier
ønsker å være en arrangørby. ØV tror imid- ØVs leder Johan Ellingsen.
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Natur- og kulturhistorie
i Ski kommuneskoger

I anledning friluftslivets år inviterer Østmarkas Venner
til en interessant tur søndag 11. oktober kl. 11–15
Guide på turen er skogsbestyrer Reidar Haugen
som tar oss med til

Rolandsjøen–Rolandkolonien–Sandbakken–
Tømmerholtjern–Grismøkkmosan–Franskeplassen
og videre tilbake til parkeringen.
Turen er på ca. 8 km og går på stier i et spennende skogslandskap.
Oppmøte kl. 11 på P-plassen ved Krokhol golfbane.
Ta med matpakke og drikke, klær og fottøy etter værforholdene
Alle er hjertelig velkomne!
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Ulsrudvannet utgjør en av innfallsportene til Nøklevannskogen, som byrådet vil gjøre om til en
aktivitetssone for særinteresser. Foto: Østmarkas Venner.

 Leserinnlegg:
Østkantens kvaliteter svekkes
i ny kommuneplan
I forslaget til ny kommuneplan for Oslo er det plassert det som kalles «aktivitetssoner»
i Oslomarka. I motsetning til forslagene for bydelene vest i Oslo, foreslås tilnærmet
hele randsonen i Marka langs Østensjø bydel satt av til slike soner. Dette innebærer i
praksis at tilrettelagt aktivitet for noen få, skal gå på bekostning av det store flertallet.
Markaloven åpner allerede i dag for adgang
til å legge til rette for relevant idrettsaktivitet, som utvidelse av skianlegget på Skullerudstua og på Linnerudkollen. Det kan alle
rede etter dagens regler anlegges nye skiløyper og stier til ulik bruk, og det kan legges
til rette for badeplasser med tilhørende akti
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vitet. For å oppnå slike formål, er dermed
ikke aktivitetssonen nødvendig.
Det nye forslaget innebærer at terskelen for
å foreta inngrep til fordel for tilrettelagt aktivitet senkes. Det åpnes også for å bygge
anlegg som ikke står i sammenheng med

annen bruk av Marka. Det hersker liten tvil
om at tilrettelagt aktivitet for noen inne
bærer mindre tilgang for allmennheten. Det
er selvsagt også slik at økt omfang av tilrettelegging for spesialaktiviteter reduserer den
tradisjonelle markaopplevelsen for andre. For
oss som bor i området Skullerud, Bøler og
Oppsal innebærer dette at vi på noe sikt kan
bli nødt til å trekke lenger inn i marka, eller
kjøre bil, for å komme til områder som byr
på den tradisjonelle markaopplevelsen. Da
forringes også boområdene våre kraftig. Nærhet til Østmarka er for mange beboere en
viktig grunn til å bo på Østkantene i Oslo.
Nøklevannskogen er et eksempel på et område med stor bruksverdi for befolkningen
som bor i tilknytning til området. Dette er
nærområdet til to av Oslos eldste drabantbyer, Bøler og Oppsal, og har lange tradisjoner som verdifullt rekreasjonsområde for
lokalbefolkningen. Vi lever livene våre i
denne skogen. Den utgjør lekeplass for barna,
pusterom for voksne, og spiskammer for
familiene som bor her. Her lærer vi barna
våre om naturen, og bydelens pensjonister
opprettholder sine frilufttradisjoner i overkommelig nærhet. I forslaget til ny kommuneplan er hele området regulert til «aktivitetssone».
Dersom politikerne i byen tok seg bryet med
å befare området som foreslås regulert til
ulike spesialaktiviteter, ville de oppdaget at
det allerede er svært høy aktivitet i disse områdene, knyttet til tradisjonelt friluftsliv.
Området representerer først og fremst et lavterskeltilbud til den uorganiserte delen av
befolkningen. I tillegg benyttes området til
trening for alle lokale idrettsklubber. Her
trenes løping, orientering, ski, spenst og styr-

Økt omfang av tilrettelegging for
spesialaktiviteter reduserer den tradisjonelle
markaopplevelsen for andre, skriver Kristin Lund.
Foto: Privat.

ke i alle varianter. På dagtid benyttes området av barnehager og skoler. Slik får også
barn uten foreldre med markatradisjoner,
opplæring i enkelt friluftsliv. Dette er av stor
verdi i en bydel med befolkning med opprinnelse i ulike deler av verden. Om ettermiddagen og i helgen er området brukt av
småbarnsfamilier som ikke lett tar seg lenger
inn i skogen, ungdom som benytter bademulighetene, beboere som koser seg på tur,
jogger og sykler. Byens eldre befolkning er
sterkt representert i Nøklevannskogen. Nærskogen er svært viktig for en stadig aldrende
befolkning i bydelen. For den eldre befolkningen innebærer en sammenhengende akti
vitetssone i nærområdet at muligheten for
tradisjonelle markaopplevelser rives bort.
På grunn av høy befolkningstetthet på Østkanten i Oslo er det allerede stort press på
de nærmeste skogsområdene. De slites rett
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og slett mot tålegrensen allerede. Marka brukes! Tilrettelegging for spesialaktiviteter vil
uvegerlig føre til at uorganiserte markaaktiviteter presses inn i stadig mindre deler av
nærskogen. Dette vil igjen føre til ytterligere slitasje og redusert kvalitet på opplevelsen
for den uorganiserte aktiviteten. Slitasje på
skogen i nærområdene er et større problem
i Østmarka, og andre områder med høy befolkningstetthet, enn i byens vestlige bydeler.
Dette taler i seg selv for å skjerme disse områdene for organisert aktivitet med høy slitasjefaktor og som stenger allmennheten ute.
Til tross for dette, synes østlige byområder
igjen å få den største belastningen.
Det er svært skuffende at tilrettelagt aktivitet for noen få, skal gå på bekostning av fellesskapsverdiene som ligger i tilgang til
marka for alle. Det er ikke slik at «alle» lett
kan komme seg lenger inn i marka. Gamle
klarer ikke dette, småbarn klarer ikke dette,
de som ikke er spreke og friske klarer ikke
dette, barnehager og skoler klarer ikke dette.
En hel del mennesker er dermed avhengig
av at nærskogen ikke blir en sammenhengende sone for spesialaktiviteter.
Kanskje kunne det være en ide å vurdere om
aktivitet som krever spesialtilpasning og for-
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trenger andre brukere heller burde legges i
mindre befolkningstette områder. Slik vil
også brukerkonfliktene kunne reduseres. De
som trenger anlegg som er spesialtilpasset
én spesiell aktivitet må uansett påregne transport for å komme til tilrettelagte områder.
Kanskje bør det kunne vurderes om ressurssterke grupper med kostbart utstyr og stort
plassbehov, istedenfor å kjøre til fra hele byen
til nærskogen på Østkanten kunne kjøre til
mindre befolkningstette områder.
Marka er Oslos viktigste gode, også på Østkanten. Oslos politikere må være klar over
at mange beboere i Østensjø bydel har bosatt seg her nettopp på grunn av nærheten
til marka, med mulighet for tradisjonelt friluftsliv uten å måtte ty til bilen. At hele
randsonen til marka på Østkanten i Oslo
reguleres til «aktivitetssone» kan fort medføre at den delen av befolkningen som i setter pris på nærhet til marka, ser etter andre
området å bosette seg. En slik utvikling vil
neppe bidra til det politiske siktemålet om
en mindre delt by. Det er også et kraftig signal til unge i etableringsfasen med ønske
om nærhet til marka, om å holde seg unna
disse områdene.
Kristin Lund, Østensjø bydel

Østmarkas Venner inviterer til
å sende inn bilder til en vandreutstilling som skal
vandre på 10 biblioteker rundt Østmarka
i forbindelse med ØVs 50-års jubileum i 2016

«Hyllest til Østmarka – Vandreutstilling»
ØV ønsker bilder som er tatt i Østmarka. Motivet er fritt.
Utstillingen baseres på at bildene leveres vederlagsfritt,
men med heder og ære til fotografen.

Bildene vil bli trykket på hard skumplate i formatet 30x45 cm.
Utvelgelsen av bildene vil bli gjort på grunnlag av
originalitet, kunstnerisk uttrykk og kvalitet.
ØV forbeholder seg retten til å anta eller forkaste ethvert bilde.
Bildene kan senere brukes ikke-kommersielt av ØV
med angivelse av fotograf.

Frist for å sende inn bilder er 1. oktober 2015!
Bildene sendes til Ingunn Lian Nylund, prosjektleder
ØVs 50-års jubileum, på epost ingunn@ostmarkasvenner.no
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Støtt jubileumsboka og bli
oppført i tabula gratulatoria
I 2016 feirer Østmarkas Venner 50-års jubileum.
I den forbindelse vil styret utgi en vakker bok
som skal være en hyllest til Østmarka.

A

En slik bokutgivelse er et betydelig økonomisk løft.
Nå inviterer vi til å støtte bokprosjektet ved at vi lager et
Tabula Gratulatoria bakerst i boka. Det gjorde forøvrig
også Naturvernforbundet i Oslo og Akershus i 2014, da de
laget sin jubileumsbok for å feire 100 år.
Ved å betale kr. 500 til konto 0531.29.16179 og oppgi fullt
navn vil du bli oppført i Tabula Gratulatoria. Frist for
innbetaling er 15. januar 2016, og du vil få tilsendt et
eksemplar av boka så snart den kommer fra trykkeriet.
Vi håper at mange av medlemmene vil gi både sin
gratulasjon og en gave til utgivelsen på denne måten.
Også organisasjoner og institusjoner er velkomne til å bidra,
og de vil da bli oppført på gratulasjonslisten.
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Denne skissen viser det kommende skyteanlegget på Åsland. Inne i fjellet blir det fire skytebaner, på
utsiden blir det skytterhus og klubblokaler. Illustrasjon: Hille-Melbye Arkitekter.

Skytebane på Åsland skåner
Østmarka
Tekst: Bjarne Røsjø

Når skytebanen på Åsland står ferdig en gang i 2017, blir det en gledens dag for
medlemmene av Nordstrand skytterlag og andre interesserte. Men det blir en gledens
dag også for naturvernerne og friluftslivsentusiastene som kjempet i årevis for å
hindre at Oslo-områdets nye skytebane skulle bli lagt i Østmarka.
Da Oslos bystyre vedtok budsjettet for 2015,
bestemte politikerne blant annet at det skulle settes av 32 millioner kroner i året i tre år
fremover – til sammen 96 millioner kroner
– for å bygge et nytt skytteranlegg i bydel
Søndre Nordstrand. Anlegget blir plassert
inne i en fjellhall ved Åsland pukkverk, i
nærheten av Bjørndal og Jernbaneverkets

anleggsområde for Follobanen. Plasseringen
inne i fjellet gir så god lydisolering at anlegget i prinsippet kan brukes døgnet rundt
uten å forstyrre omgivelsene.
Rolstad skal ha mye av æren
En av dem som trakk et lettelsens sukk på
grunn av dette vedtaket, var Østmarkas Ven13

ner-nestoren Oddvar Rolstad. Vedtaket innebærer nemlig at det ikke blir noen ny skytebane i Østmarka, med støy og tilhørende
trafikk, og Rolstad skal ha mye av æren for
at denne saken endte godt. Rolstad har nemlig vært en av de fremste motstanderne av
en skytebane i Østmarka helt siden han fikk
sitt første tillitsverv i organisasjonen i 1978
– som styrets nestformann – og han har gjort
en kjempeinnsats for å bevare freden og roen
i Østmarka.
Oddvar Rolstad (født 1928) har så lang fartstid i Østmarkas Venner at han var med på
stiftelsesmøtet i 1966. Tannlegen fra Bøler
har i løpet av de siste 50 årene hatt en rekke
tillitsverv i både ØV, Skiforeningen og Oslo
og Omland Friluftsråd (OOF), og i disse
organisasjonene lot han aldri en sjanse gå
fra seg til å argumentere mot de ulike planene om en skytebane i Østmarka.
– Jeg har visst vært med på til sammen seks
befaringer av de ulike tomtene som ble utredet som mulige skytebaner. Jeg husker at
Sverre M. Fjelstad var med på flere av dem,
og det var veldig fint å ha ham med på laget.
På flere av befaringene var det noen som
hadde med skytevåpen, og så var det noen
andre som sto på lang avstand i ulike retninger for å bedømme skuddstøyen. Både
ØV og OOF kom naturligvis til at ingen av
alternativene i Marka var akseptable, forteller Rolstad.

FOD-gården ved Enebakkveien. ØV og flere
andre organisasjoner protesterte, og året etter
satte Oslos formannskap ned foten og bestemte at alle planer om skytebane i Østmarka skulle henlegges.
Men det tok ikke mange årene før planene
dukket opp igjen. I 1985 vedtok Oslo formannskap, med én stemmes overvekt, at det
skulle etableres en ny hovedskytebane for
Oslo ved Godlia. ØV gikk imot, med henvisning til at skytebanen med parkering og
adkomstveier var planlagt godt innenfor
Markagrensen.
En foreløpig seier
ØVs årsberetninger og styreprotokoller viser
at skytebanen var en viktig sak i mange år
etter dette. Særlig i 1990 nedla styret mye
arbeid i opinionspåvirkning og politisk påvirkning, for å hindre at det ble regulert en
skytebane ved Godlia. Protestene fra ØV og
andre organisasjoner førte til at bystyret
sendte saken tilbake til byrådet, mot FrPs
stemmer, og ØVs styre anså dette som en
foreløpig seier.
Men planene om skyting i Østmarka fortsatte å leve sitt eget liv, og i 2003 dukket de
opp igjen. Da vedtok bystyret at skytebanen
i Prinsdalen skulle nedlegges, etter en årrekke med naboprotester på grunn av støy.
Nordstrand Skytterlag reagerte med å ville
utrede en ny skytebane ved Godlia eller
Grønmo. Det fikk ØVs daværende leder,
Steinar Saghaug, til å tenne på alle pluggene.

De første planene kom i 1973
De første planene om å plassere en ny skytebane for Oslo-området i Østmarka ble lan- – Anleggelse av skytebane ved Godlia eller
sert allerede i 1973, da teknisk sjef i Oslo
på Grønmo vil bryte markagrensa og beslagforeslo å bygge skytebane ved husmanns- legge store arealer til vei, skytebane og parplassen Godlia, i skogen et stykke innenfor keringsplasser. Skytebane vil medføre ny og
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Informerte kilder kan for øvrig avsløre at
Rolstad var sentral i å utvikle ideen om en
skytebane på Åsland. Resultatet ble i alle fall
at OOF foreslo å legge skytebanen i en fjellhall ved Åsland pukkverk. Det tok imidlertid tid å avvikle skytebanen i Prinsdalen, og
det endelige vedtaket i bystyret kom ikke
før i 2008. Mange av Oslos skyttere har i
mange år måttet reise ut av byen, blant annet
til Løvenskiold-banen i Bærum, for å drive
med idretten sin. For Nordstrand skytterlag
og andre har det gått utover rekrutteringen,
og det var naturlig at organisasjonen så seg
om etter nye muligheter.

Oddvar Rolstad (87) har vært med i Østmarkas
Venner helt siden starten i 1966, og har mye
av æren for at Østmarka ble spart for en ny
skytebane. Foto: Steinar Saghaug.

uakseptabel støy som vil forplante seg innover i områder som er viktige for friluftsliv
og dyreliv, sa Saghaug i et intervju med NRK
Østlandssendingen.

Budsjettsprekk forsinket Åsland
Skytebanen på Åsland ble opprinnelig vedtatt i 2009, og i løpet av det neste året kom
prosjektet så langt at finansieringen var i
orden og jobben lagt ut på anbud. Men
etter den store budsjettsprekken i Holmenkollen før VM i 2011, ble det strammet inn
og krevd bedre kvalitetssikring av prosjekter.
Dermed stoppet det hele opp, inntil bystyret altså kom med et nytt vedtak på tampen
av 2014. Men det er ennå ikke helt sikkert
når den nye skytebanen kan stå klar, for ifølge Nordstrands Blad er bevilgningen på 96
millioner kroner fra Oslo kommune litt for
knapp. Eventuelle tilleggsmidler kan tidligst
bevilges i kommunens budsjett for 2016.

Åsland dukker opp
I 2004 ble planene om skytebane ved God- – Jeg er veldig glad for at Nordstrand skytlia eller Grønmo forkastet, av hensyn nett- terlag nå får en hall de kan bruke til å utøve
opp til Østmarka og markagrensen. Det
sin idrett, uten å forstyrre andre. Men jeg
samme året dukket Åsland pukkverk opp
er nok enda mer glad for at vi slapp å få en
som en mulighet.
skytebane i Østmarka. Dette er vel en av de
store seirene vi har oppnådd, vi som er glade
– Dette er det eneste området som skytterne
i Østmarka og ønsker å bevare den for komog markavennene kan bli enige om, sa Odd- mende generasjoner, sier Oddvar Rolstad i
var Rolstad i et intervju med NRK det året. dag.
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Morgen

Av Øyvind Egeland

i akkurat dette øyeblikket
i akkurat denne rødmen som speiler seg i blikkstilla
før sola kryper opp over horisonten
i akkurat denne tåka som sitter i huden
etter en lang, kald natt
i teltet
mens lommen holdt deg våken med skrik som varsler død
og strandsnipa fløy rundt og varmet hjertet ditt med elskovstriller
nå sitter hun der borte
på den lille, runde steinen i vannkanten
og bøyer seg ned mot speilbildet sitt
akkurat som du gjorde
sent i går kveld
før svartkjelen hadde fylt seg med vann
og du kunne gå tilbake til bålet
for å slokke det
det er en gammel leirplass
du vet det
men du vet også
at nå
i akkurat dette øyeblikket
har det aldri vært andre mennesker her inne
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Tonen

Av Øyvind Egeland

om vi hadde gått på myke poter over skogbunnen
om vi hadde manøvrert mellom trestammene
med hønsehaukens vingeslag

ja, om vi hadde lagt igjen øksa hjemme
og latt hjertet hogge
i stedet
hadde vi da funnet tonen?
den ene, klare
som skjelver i gløden fra oss?

Fra et pågående boksamarbeid mellom forfatter Øyvind Egeland og naturfotograf Jørn Hagen.
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På befaringen deltok representanter for blant annet Miljøprosjekt Ljanselva, Østensjøvannets venner,
Østmarkas Venner, Nøklevann ro- og padleklubb, NVE og kommunen.

Nedtappingen av Nøklevann
utsettes til september
Tekst og foto: Silje Helen Hansen

Nedtappingen av Nøklevann var planlagt å starte 20. juli, men er utsatt for å
imøtekomme brukerinteressene rundt vannet. Arbeidene med ombygging av tappekum og rørtrase nedenfor dammen begynte i slutten av august. Tapping av vannet
starter 14. september, og hovedarbeidene ved demningen ventes å starte i slutten av
oktober.
Onsdag 1. juli arrangerte Norges vassdragsog energidirektorat (NVE) og Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (VAV) befaring
i forbindelse med at dammen i Nøklevann
skal rehabiliteres. Det var stort oppmøte av
representanter fra blant annet Miljøprosjekt
Ljanselva, Østensjøvannets venner, Østmarkas Venner og Nøklevann ro- og padleklubb.
I tillegg var flere representanter fra både NVE
og kommunen tilstede.
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Vannspeilet senkes 5,5 meter
Dammen i utløpet av Nøklevann, like nord
for Rustadsaga, tilfredsstiller ikke myndighetenes krav til damsikkerhet. Oslo kommune vil derfor rehabilitere dammen og har
søkt om tillatelse til å senke vannstanden i
Nøklevann til laveste regulerte vannstand
(158,5 moh) fra sommeren 2015 til våren 2016.
Nedtappingen innebærer at vannspeilet i
Nøklevann senkes med omtrent 5,5 m. Dette

vil selvfølgelig få store konsekvenser for miljøog friluftslivet i og rundt Nøklevann, i perio
den når vannet skal tappes ned og i anleggs
fasen.
Befaringen startet med en orientering fra
Jørgen Lysgaard i VAV, som gav en beskrivelse av hvordan rehabiliteringen skal foregå.
Anleggsarbeidene var opprinnelig planlagt
å starte opp 1. september, og nedtappingen
av vannet skulle starte 20. juli for å bli ferdig i tide.
Arbeidet er nå utsatt, etter blant annet påtrykk fra flere organisasjoner og av hensyn
til de mange brukerinteressene i dette området. Arbeidene med ombygging av tappekum og rørtrase nedenfor dammen begynte
i slutten av august. Tapping av vannet starter 14. september, hovedarbeidene med entre
prenør forventes å starte i slutten av oktober.

vannet i Lutvann til snøproduksjon ved
Skullerud.

Tar hensyn til friluftslivet
VAV anslår at friluftsaktiviteter i og rundt
vannet blir vanskelig å utføre når nærmere
halvparten av vannet er nedtappet. For at
vannet skal bli fylt opp av naturlig tilsig våren
2016, er det planlagt at anleggsarbeidene må
ferdigstilles i god tid før snøsmeltingen i
2016.

Dette innspillet har tiltakshaver tatt til etter
retning og vil se på alternative løsninger.
Hvordan Sørlimyra vil bli påvirket av nedtappingen og en mulig uttørking av myra
var også tema på befaringen. ØV er særlig
bekymret for dette området og en eventuell
fare for utrasinger langs breddene og at torven i myra kan kollapse.

Østmarkas Venner (ØV) har levert en
høringsuttalelse der det fremkommer av vi
er svært opptatt av at anleggsarbeidet blir
utført på en skånsom måte og at det blir satt
i gang avbøtende tiltak for miljø- og friluftlivsinteressene i området. ØV ba også om
en befaring, samt at det blir gitt god informasjon under arbeidet. I høringsuttalelsen
pekte ØV blant annet på de problematiske
forholdene knyttet til en eventuell bruk av

Både NVE og VAV gav uttrykk for at til
taket må utføres på en så skånsom måte som
mulig, og at hele prosessen skal følges nøye.

Rehabiliteringen av dammen ved Rustadsaga
innebærer at vannspeilet i Nøklevann midlertidig
senkes med omtrent 5,5 m.

Men aldri så galt at det ikke er godt for noe.
Sarabråten-folket håper å finne rester eter
hjulbåten Sara og rester av Heftyes vei, og
Østmarkas Venner har bedt VAV sørge for
at søppel blir ryddet i Nøklevann etter hvert
som vannstanden synker.
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Elvemuslingen i Rausjøbekken
har fått «prøverørsbarn»
Tekst og foto: Helga Gunnarsdóttir

For 10 år siden ble det oppdaget elvemusling i Rausjøbekken. Den er en viktig og
truet art, og siden det kun er funnet gamle individer tyder det på at den ikke
formerer seg. For å hindre «forgubbing» er det satt i gang en redningsaksjon.
Da Friluftsetaten i Oslo kommune restaurerte demningen i sydenden av Mosjøen høsten 2004 ble det oppdaget elvemusling. I sin
årsrapport til Fylkesmannen i Oslo og Akershus opplyste oppsynsmann Rune Askvik at
han så «i alle fall 15 stykker, 7-8 til 10 cm
lange». Disse opplysningene førte til at Fylkesmannen undersøkte flere lokaliteter i Børtervassdraget i 2005 og 2006. Feltarbeidet
bekreftet Askviks observasjon, og det ble
dessuten funnet en større elvemuslingbestand i Rausjøbekken på 86 individer. Disse
forekomstene var ikke kjent fra før, og de er
viktige da det er få andre observasjoner i

Akershus fylke. Totalt anslår kartleggingen
at bestanden er på om lag 500 muslinger.
Dramatisk tilbakegang
På verdensbasis regnes elvemusling, som på
latin lyder det vakre navnet Margaritifera
margaritifera, blant de mest truede ferskvannsmuslingene. Elvemusling har hatt en
dramatisk tilbakegang i hele Europa de siste
100 åra. Tilbakegangen skyldes overbeskatning, vassdragsregulering, overgjødsling, giftutslipp, nedslamming, forsuring og utryddelse av vertsfisk (ørret).

Elvemusling har en viktig funksjon som vannrenser. Foto: B. M. Larsen, NINA
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Professor Per Johan Jakobsen har funnet fram en stor elvemusling fra Rausjøbekken, og viser den fram
til Helga Gunnarsdóttir.

I Norge er muslingen listet som sårbar i
Norsk Rødliste for arter. Norge har mer enn
halvparten av det totale antallet muslinger
i Vest-Europa og har derfor et spesielt nasjonalt ansvar for å ivareta arten. Norge har
fortsatt mange livskraftige bestander igjen,
men samtidig har arten forsvunnet fra flere
vassdrag i landet og er utsatt for flere trusler
i andre vassdrag.
Det finnes i overkant av 400 kjente lokaliteter med elvemusling i Norge, og opptil
140 av disse bestandene er truet som følge
av det som kalles manglende rekruttering.
Det betyr at bestanden ikke formerer seg og
derfor trues av «forgubbing», dvs at alle mus-

lingene er meget gamle og derfor vil dø ut
etter hvert. Slik er det også med elvemuslingen i Rausjøbekken.
«Oppdrettsanlegg» i Hordaland
I 2011 ble det, i regi av Universitet i Bergen
og med hovedfinansiering fra Miljødirektoratet, igangsatt et kultiveringsanlegg for trua
bestander av arten. Anlegget ligger i Auste
voll i Hordaland. Her havner bestander som,
på grunn av fortrinnsvis forringet vannmiljø,
har fått sterkt nedsatt rekruttering. I anlegget fôres småmuslingene opp til de er store
nok til at de igjen kan settes ut og styrke de
truede populasjonene. For at disse bestandene skal overleve på lang sikt er man imid21

lertid avhengig av at tiltak iverksettes for å
bedre livsbetingelsene i det enkelte vassdrag.
Totalt er det nå bestander fra 30 norske vassdrag i anlegget. I 2014 ble 50 eksemplarer av
elvemusling fra Rausjøbekken samlet inn av
Kjell Sandaas og Jørn Enerud og fraktet til
Austevoll, hvor de blir tatt godt hånd om av
professor Per Johan Jakobsen og hans a nsatte.
– Elvemuslingen har en sinnrik og komplisert
måte å formere seg på. Muslingen slipper larver i vannet om våren. Larvene må finne en
laks eller ørret å henge seg fast i gjellene på.
Der blir larvene sittende nesten et helt år før
de slipper seg ned i elvebunnen. Etter 10-14
år blir muslingen kjønnsmoden. Muslingene
kan leve inntil 200 år, forklarer Jakobsen.

I anlegget sikrer vi det genetiske grunnlaget
for bestandene. Muslingene vokser og overlever bedre enn i andre kultiveringsanlegg i
Europa, trolig på grunn av vannkvaliteten,
sier leder for kultiveringsanlegget, professor
i biologi, Per Johan Jakobsen.
Utsetting i ØVs jubileumsår
Metodikken som brukes på Austevoll har
vært utprøvd i Tyskland, Luxembourg,
Storbritannia og Tsjekkia. I Norge er metoden modifisert når det gjelder fôr og vannkvalitet. Vannet som brukes i anlegget er
filtrert og blir deretter rislet over ett marmorfilter for å øke kalkinnholdet. Så blir
vannet UV-behandlet for å unngå oppvekst
av organismer som kan konkurrere med, eller
true de unge muslingene. Etter hvert kan

–

Prøverørsbarna under utvikling. Foto: Ragnhild Jakobsen
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Muslingbarn som er på størrelse
med prøverørsbarna fra
Rausjøbekken når de settes ut til
våren. Foto: Ragnhild Jakobsen

de selv filtrere mat direkte fra vannet. De
blir da overført til kunstige elver i anlegget
og fôret med mat som er oppløst i vannet.
– Når elvemuslingene fra Rausjøbekken er
tre til fire millimeter eller omlag to år gamle
er de klare for å settes ut igjen, sier Per Johan
Jakobsen.

Som bestilt til Østmarkas Venners jubileumsår i 2016 blir 1000 elvemuslingbarn klare for
utsett i Rausjøbekken til sommeren. Vi oppfordrer alle til å ta ekstra godt vare på Rausjøbekken fra nå av og i all framtid og lover
en ny reportasje når prøverørsbarna settes ut.

Fakta om elvemuslingen
• En voksen elvemusling er
7–17 cm og kan bli 140–250 år
gammel.
• Lever på gjellene til ørret eller
laks i de første 10 måneder.
• Elvemuslingen har status som
sårbar, sterkt truet og prioritert art.
• Fantes tidligere over hele
Europa, men har forsvunnet
fra store områder.

Nye elvemusling-generasjoner dyrkes fram på
Austevoll før utsetting i Rausjøbekken.

• 70 prosent av den gjenværende bestanden i Europa
lever i Norge. Norge har derfor et spesielt artsansvar.
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– Som å slå opp
med 200 kjærester
Tekst og foto: Bjarne Røsjø

– Vi har hatt veldig mange hyggelige opplevelser på Sandbakken, men det aller
hyggeligste har vært å bli godt kjent med alle stamgjestene. Vi kommer virkelig til å
savne dem, sier Irene Asphaug og Even Saugstad.
Even og Irene slo av kaffetrakteren på Sandbakken for siste gang ved utgangen av juni,
etter å ha drevet markastua øst for Sværsvann siden våren 2004.
– Noen av stamgjestene er skuffet over at vi
ga oss nå, og det var både hyggelig og litt
trist å slutte, men 11 år er faktisk ganske mye
i en slik jobb. Det er lenge siden noen andre
drev Sandbakken så lenge sammenhengende, forteller Irene.
– Men det var jo som å slå opp med 200
kjærester på en gang! Vi har hatt veldig
mange hyggelige opplevelser på Sandbakken, men å bli kjent med stamgjestene har
vært den aller hyggeligste delen av jobben.
Før vi begynte her, hadde vi ingen anelse
om at ei markastue kunne ha så mange og
så stabile stamgjester, tilføyer Even.
Oppfinnsomme bestyrere
Even og Irene har trukket mye folk til Sandbakken blant annet fordi de har vært flinke
til å finne på ulike arrangementer i tillegg
til serveringen av kaffe, nystekte vafler, hjemmelagde kanelboller, ostekake, og så videre.
På Sandbakken har det blant annet vært ar24

rangert soppkurs, måneskinnsturer, boklanseringer og en rekke ulike foredrag med Østmarka-tilknytning. Dermed har også besøket
tatt seg opp, til de grader at opptil 1000
mennesker nå kan være innom på en god
skisøndag. Om sommeren er det naturlig
nok litt stillere, men også på den årstiden
kan du omtrent stille klokka etter noen av
stamgjestene.
Even og Irene vokste opp på henholdsvis
Oppsal og Bøler, og begge har gode minner
om de første skiturene til Sandbakken. Irene
var kanskje den aller sprekeste, for hun gikk
ofte på ski tur/retur Sandbakken etter skoletid. – Det var jo ikke lysløype på den tiden,
så det var greit å få gått så langt som mulig
før det ble mørkt, forklarer hun.
Tilbake til gamle jobber
Evens første bekjentskap med Sandbakken
kom da han som guttunge var med på turer
til speiderhytta Blåhaug like i nærheten. Han
ble enda bedre kjent med stedet under arbeidet med førsteutgaven av den populære
boka «Østmarka fra A til Å», som ble utgitt
i 2000. Even var nemlig frilansjournalist før
han kom til Sandbakken som bestyrer, mens

Irene Asphaug og Even Saugstad begynte som bestyrere på Sandbakken i 2004.

Irene jobbet i reisearrangøren Merlot – som
arrangerer aktivitetsferier (sykkel- og fot
turer) til Frankrike og andre land. Både
Even og Irene går nå tilbake til sine gamle
jobber, som de for så vidt aldri helt har sluppet taket i.

Bymiljøetaten i Oslo kommune bekreftet i
månedsskiftet mai-juni at de nye vertene på
Sandbakken er Gunn Oftedal fra Rogaland
og Sébastien Barrault fra Sveits. Etter at
Sandbakken var stengt i juli og august, åpner
det nye vertskapet lørdag 12. september.
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Til Sarabråten i fakkelskinn
Onsdag 23. september er du velkommen til å følge i Thomas
Heftyes gamle spor fra Ulsrudvann til Sarabråten.

Flere hundre fakler viser vei og skaper en trolsk stemning inn til Sarabråten. Hit inviterte
Thomas Heftye i siste halvdel av 1800-tallet kongelige og kulturpersonligheter til storslagne
fester. Nå inviterer Sarabråtens venner alle som har lyst på en stemningsfull høsttur til å bli
med inn i Østmarka til ruinene etter Heftye-familiens gods.
Du starter turen når du selv ønsker mellom kl. 18.30 og 20.00 fra parkeringsplassen ved
Ulsrudvann/Østmarksetra. Innover den tre kilometer lange veien til Sarabråten får du
innslag av historie og kultur.

• Ved Ulsrudvann, ved Folkehjelp-hytta, blir det bilder og miniforedrag om området vi går
gjennom. Her blir det også salg av pølser/vafler og kaffe i regi av Norsk Folkehjelp.

• Ved «Korketrekkeren» håper vi å kunne vise smakebiter fra «Sarabråt-spillet».
• Ved Nøklevann (der den gamle veifyllingen starter) og ved ruinene etter husmannsplassen Lutdalen blir det stopp og historisk påfyll.

• På Sarabråten kan du høre lur-spilling, ikke ulikt den Thomas Heftye underholdt sine
gjester med for 140 år siden. Her blir det mer historisk informasjon gjennom en
bildeserie fra Sarabråten på 1800-tallet samt kaffe, saft og pølser.

Alle er hjertelig velkommen! Arrangementet er gratis
og det er ingen påmelding.
Arrangør er Sarabråtens venner som er en arbeidsgruppe i Østmarkas
venner med støttespillere fra Nøklevann ro- og padleklubb, DNT Oslo
og Omegn og Østensjø historielag. Sarabråtens venner arbeider for å
bringe dette en gang så staselige stedet fram i folks bevissthet bl.a.
gjennom informasjon, kulturarrangementer og dugnader. Se også
www.sarabraten.no og søk oss opp på Facebook
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Store steiner anlagt i ulendt terreng.

Den historiske
ferdselsveiens fortsettelse
Tekst og foto: Espen Bratlie

Etter min artikkel «På sporet av en historisk ferdselsvei» i forrige nummer av Nytt fra
Østmarka, er mer av veien blitt oppdaget.
Jeg tok med to venner for å vise hva jeg Tormod Oskarsen, som er vokst opp på Stalhadde funnet. Vi gikk ned i skogen på vest- lerud gård og har jobbet mye i skogen, hadde
siden av Nøklevann. Jeg holdt som tidligere
opplysninger om den nyere tømmertraseen
til høyre, mens turfølget gikk mer til venstre – som også ender ut i Nøklevann. Han kunne
hvor det ikke var så vått. De fulgte en åpen
fortelle at Bjarne Kopperud på Rustad gård
trasè mellom trærne, og det var faktisk veien! kjørte tømmer for Oslo kommune på
Flere steiner lå på rekke! En fortsettelse av 1950/60-tallet. Tømmerveien var nok anlagt
av kommunen sent på 50-tallet. Hest dro
mine veifunn lenger ned mot vannet.
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tømmeret over isen ned til Rustadsaga. Sagbruket der ble drevet fram til 1954, så etter
det ble tømmer kjørt ut med bil.
Senere i sommer postet Inger Myhre Kjærstad en melding på Facebook-siden Øst
marka: «Går en del av en gammel vei opp
fra krysset Sarabråten/ Mariholtet/Rustadsaga – rett inn til høyre fra den største masten som er kledd inn». Et oppdagelse hun
fant på tur etter ville blomster og urter utenom vei og sti.
Dette måtte jo sjekkes. Og helt riktig: Oven
for Sleppa rett inn fra dagens skogsbilvei,

T.h.: Veitraseen på vestsiden av Nøklevann.
Her går den gamle traseen parallelt med dagens
vei mot Mariholtet.
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der ligger en fin steinsatt vei! Den svinger
inn i skogen parallelt med skogsbilveien.
Kanten på høyre siden er tydelig markert i
skogbunnen. Et arbeid som trolig er gjort
en gang i ettertid. Videre ser det ut til at den
ender inn på veien mot Mariholtet.

Fra midten av august har vi fått hjelp i jakten på nye veifunn. Nøklevann senkes med
totalt 5,5 meter. Demningen ved Rustadsaga skal rehalibiteres. Da vil mye spennende dukke opp. Ikke bare fiskesnører og -kroker, men kanskje også flere rester etter den
gamle veien.

Etter artikkelen i forrige nummer ble Espen Bratlie av en leser gjort kjent med et kart fra ca. 1725
i Nasjonalbibliotekets arkiv. Dette er et eiendomskart som viser “Gaarden Skøyen, med gaardens
tilhørende skog.” Det er også det eldste kartet og dokumentet vi kjenner der Sarabråten (skrevet
Sarasbraaten) er nevnt. Eldre dokumenter har brukt Jørgensrud, men på et eller annet tidspunkt skiftet
navnet til Sarabråten.
Andre navn som vi kjenner igjen er Luddals Huset (plassen Lutdalen) og Högekiernvandet (Hauktjern).
Kartet kan også studeres nærmere på Sarabråtens venners facebook- og hjemmeside.
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Samsang og sommerkveld
ved Rundvann
Av Torstein Hervland

Det var under dugnadsarbeid ved reisingen av Østmarkskapellet i 1954, at jeg ble
oppmerksom på denne friske gjengen som brukte Rundvann som møteplass for
sangøvelser om sommeren.
Det var ungdomspresten Kjell T. Lund på
Bekkelaget og jeg som hadde gått opp fra
Skullerud til byggeplassen for Østmarkkapellet for å gjøre dugnad. Vi hadde båret
med oss utstyr og diverse redskap. Den ettermiddagen hadde vi planlagt å ta vare på
forskalingsmaterialene fra støpingen av fundamentet til peisestua for at de kunne brukes
igjen ved byggingen av kapellet.
Mens vi holdt på med dette, dukket det opp
en gjeng karer som ville hjelpe til. Kjell
kjente dem tydeligvis godt. Arbeidet gikk
med liv og lyst utover kvelden. Men så ble
et par av karene borte. Jeg syntes det var litt
rart, men det fikk sin forklaring. Etter en
stund ble Kjell og jeg invitert av de som var
igjen til å bli med ned til Rundvann til en
kopp kaffe.
Stemning i sommerkvelden
Karene som hadde gått i forveien, hadde
gjort opp bål på leirplassen på sydsiden og
funnet frem misjonskjelen som de hadde
liggende under en rotvelte fra gang til gang.
Der pleide de å møtes ukentlig om sommeren. De skiftet på å ta med kaffe. Vi fikk
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vafler og skikkelig skogskaffe og hadde det
riktig hyggelig.
Etter kaffen stilte de opp og sang flere norske sanger sammen ut over det blanke vannet i den lyse natten. Det ble en makeløs
opplevelse. Stemningen i den stille sommerkvelden var ubeskrivelig. Men det var
før syklene inntok stiene i marka …
Holdt sammen i 50 år
Karene gikk så hjem på den fotgåtte stien
til Skullerud. Gjengen som hadde bevertet
oss kalte seg Samsang. De møttes hver torsdag hjemme hos hverandre om vinteren. I
blant sang de også for andre ved mindre
tilstelninger.
Om sommeren møttes de ved Rundvann.
Der moret de seg med ulike aktiviteter som
å spille boccia med kuler de hadde med, kaste
på stikka med medbrakte femøringer, svømmekonkurranse over vannet og mere ved
siden av å synge. Karene var en godt sammensveiset gjeng, flere av dem fra krigens
dager blant «gutta på skauen». Gjengen holdt
sammen i 50 år til glede for seg selv og andre.

Samsang-koret fotografert kort tid etter at gruppen ble etablert under krigen. Fra venstre: Gunnar Lien,
Arne Samuelsen, Reidar Lien, Asbjørn Johansen, Trygve Samuelsen, Kjell Kristiansen, Bjarne Lien, Henry
Lauritzen, Gunnar Fadum og Einar Johansen. Foto: Bjarne Lien.

Støtt vårt arbeid med nasjonalpark i Østmarka

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 85 Nordstrand, 1112 Oslo
Navn:

Telefon:

Adresse:
Postnummer og -sted :
Kontingenten er kr 150 per år. Borettslag, bedrifter
og organisasjoner kr 300 per år.
Blankett vil bli tilsendt etter innmelding.

Eller meld deg inn via: www.ostmarkasvenner.no
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Returadresse:
Østmarkas Venner,
Postboks 85 Nordstrand,
1112 Oslo

Friluftslivets år 2015
Aktivitetskalender for Østmarkas Venner
Aktivitet
Sarabråten – Dugnad
Sarabråten – Vandring
Høsttur i Ski kommuneskoger
Høstmøte om friluftsliv

Dato
12. september
23. september
11. oktober
4. november

Foredragsholder/
Guide
Sarabråtens venner
Sarabråtens venner
Reidar Haugen
Se nettsider

Annonseres
Se nettsider
Side 26
Side 7
Side 3

Støtt Østmarkas Venner
via Grasrotandelen

