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Milorg-bautaen 70 år
Vi blir fordrevet ...
Sommerfugldalen

Østmarkas Venner har oppnådd
mye siden 1966
Av Johan Ellingsen

Lederen har ordet:

Østmarkas Venners 50-årige historie viser i et
nøtteskall miljøbevegelsens historie i Norge i
tiden etter siste krig. En sterk urbanisering med
en voldsom vekst i hovedstadens boligbygging,
fikk etter hvert flere til å reagere med å si «nok
er nok». Samtidig fikk vi en dramatisk endring
av driftsmetodene i skogbruket, med innføringen av flatehogster og mer maskinelle drifter
som ofte etterlot seg stygge hjulspor og store
hogstflater.
Mange ble etter hvert alvorlig bekymret for at
de viktige skogarealene rundt hovedstaden ble
nedbygd og delvis forringet som turområde.
Dette var mye av bakgrunnen for at det i 1966
ble spredd et opprop på Oslos østkant om at
det nå skulle etableres en venneforening for å
bevare Østmarka. Oppropet hadde følgende
hovedkrav som er verdt å minnes i dag, 50 år
etter:
• Fastsette en byggegrense
• Bevare naturen mot snauhogst
• Forlenge lysløype til Sandbakken
• Bygging av hopp- og slalåmbakker
• Frigjøring av vann til bading
• Flere serveringssteder
• Sikre Skraperudtjern for natur og bading
• Bevare platå på Skullerudfjell for sole- og
utsiktsplass
• Arbeide for samlingssted i marka for sportsfolk

En våt novemberkveld

Så endelig, en våt novemberkveld i 1966, ble
Østmarkas Venner stiftet på Rustadsaga med
65 engasjerte frammøtte og «Vern av Østmarka» som viktigste krav. I 1967 hadde foreningen allerede fått 467 medlemmer.
Noe av det første ØV tok tak i, var byggegrensen mot Marka. I Oslo ble Ljanselva på mange
måter merkesteinen som ikke måtte krysses.
Foreningen protesterte sterkt mot nedbygging
av Skullerudhavna, Smeden og Passerud til industri og boligformål, og i 1977 ble byggegrensen trukket tilbake fra Ljanselva. Først i 1986
ble planene om industri på Skullerud skrinlagt
for godt, og i 1999 fikk man endelig en egen
reguleringsplan for Ljanselva som sikret både
elva og byggegrensa. Når vi i dag ser hvilken
enorm betydning området rundt Skullerudstua
har for aktiviteten i Rustad IL, er det fristende
å takke blant annet Østmarkas Venner for at
denne arenaen ble bevart for ettertiden.
Skytebaner har i alle år vært et stridstema i byutviklingen, og det har ikke manglet på vidløftige forslag om skytebaner på blant annet
Grønmo og Godlia samt et stort øvingsområde for Heimevernet på Bysetermåsan. Alle
disse forslagene er i dag historie etter ØVs motstand, og foreningen opparbeidet seg et solid
ry som vaktbikkje for Østmarka.

De tapte 1980-årene

De grønne 1970-årene ble avløst av et på mange
måter tapt tiår på 1980-tallet. En Høyre-regjering under statsminister Kåre Willoch la i 1983

Nytt fra Østmarka – Medlemsblad for Østmarkas Venner
Ansvarlig utgiver: Østmarkas Venner,
Postboks 85 Nordstrand, 1112 Oslo
Redaktør: Helga Gunnarsdottir
e-post: hegunna@online.no
Assisterende redaktør: Bjarne Røsjø

Forsidebilde: Ved Lutvann
Foto: Espen Bratlie
Grafisk design, repro og trykking: 07 Media – 07.no
Opplag: 4 700
Frist for stoff til neste nr. er 1. juli 2016

forslaget om Særlov for Oslomarka i skuffen,
etter at Gro Harlem Brundtland som miljøvernminister i 1976 lanserte den «grønne boka»
som skulle sikre et sterkere vern av Oslomarka.
Planene om en ny, stor kraftlinje tvers gjennom Østmarka i 1979 vakte sterke protester,
som dessverre ikke nådde fram. Men vi oppnådde at linjen ble bygd langs en mer skånsom
trasé, og at det ikke ble bygd veier for å anlegge traseen. Kraftlinja sto ferdig i 1986.
Skogbruket har alltid vært sterkt i fokus i hele
foreningens historie. Oslo kommune Skogvesen begynte allerede i 1969 med utarbeiding
av sine flerbruksplaner, som etter hvert utviklet seg til et svært nyttig og viktig plandokument som utviklet skogbruket i kommuneskogen i en meget positiv retning. Vi var med
på å presse kommunen vekk fra et ensidig fokus
på et aktivt og økonomisk drevet skogbruk til
en stadig sterkere vektlegging av friluftlivsverdiene som skogen kunne tilby.

ulovlig å ha bygd en lysløype som lignet mer
på en skogsbilvei. Saken ble selvsagt henlagt.
Striden om vern av Marka tiltok i styrke utover på 2000-tallet. ØV deltok sterkt i forarbeidet til markaloven, som endelig ble vedtatt
i 2009. Et skår i gleden var at skogbruket fortsatt ble holdt utenfor; det skulle reguleres i en
justert markaforskrift i Skogloven som vi fortsatt venter på, 7 år etter! Men, gleden var stor
da regjeringen i 2011 også opprettet to nye
verneområder i Østmarka etter den såkalte §11
i markaloven. Områdene Spinneren og Hauktjern på etter forslag fra ØV sikret for naturopplevelse og friluftsliv.
I 2012 lanserte ØV et forslag om å utrede et
større område i indre deler av Østmarka som
nasjonalpark. Forslaget ble etter lokal motstand
noe redusert, men Oslo kommune bifalte i to
vedtak å utrede en nasjonalpark i Østmarka.
Saken ligger nå i Stortinget.

ØV har gjort en forskjell

Naturreservater og Romeriksporten

Trusselen om hogst og veibygging fra Vangen
og nordover mot Søndre Krokvann ble en viktig mobiliseringssak på 1970-tallet, og ØV ivret
sterkt for å verne disse uberørte områdene som
reservat. Så endelig, i 1990, ble Østmarka naturreservat og seinere også Ramstadslottet
(2001) sikret for all framtid.
Striden rundt lekkasjene i Romeriksporten
innebar et stort fokus på Østmarkas Venner
etter at Steinar Saghaug i 1996 varslet om at
Nordre Puttjern var tappet for vann som rant
ned i tunnelen. Striden vakte internasjonal
oppmerksomhet, og foreningen økte sin medlemsmasse sterkt i årene etter. At ØV etter
hvert ble tøffere i klypa, fikk også Lørenskog
kommune erfare da de ble politianmeldt for

Har ØV gjort noen forskjell i disse 50 årene?
Uten tvil hadde mye vært annerledes. Jeg tror
at lærdommen er å tenke langsiktig og ha klare
visjoner om det man ønsker. Vi har håp om
at store deler av Østmarka kan fredes slik møtet
i 1966 anbefalte. ØV har turt å ta på seg rollen å skulle representere de framtidige brukerne og ikke lytte til de ofte kortsiktige behov.
Samtidig er det viktig alltid å være konstruktiv
og se muligheter som kanskje kan være både
bedre og rimeligere.
Så konklusjonen må bli at det er en vital 50åring som har bidratt sterkt til å ta vare på og
verne Østmarka, og dermed til å sikre umistelige verdier for en voksende befolkning i
Oslo-området.

Styret i Østmarkas Venner 2016–2017
Leder: Johan Ellingsen 90 92 15 68

Nestleder: Helga Gunnarsdóttir 95 99 23 49

Sigmund Hågvar 91 71 45 10
Bjarne Røsjø 90 84 59 97
Ingunn Lian Nylund 94 98 20 06
Kjell Erik Sandberg 99 63 96 86

Silje Helen Hansen 93 25 88 32
Varamedlemmer: Inger Tangen, 412 56 647
Bjørnar Thøgersen, 416 25 025
Haakon Aaen, 926 19 007

Medlemsregister: Ingunn Lian Nylund 94 98 20 06 Regnskap: Kristin Ohnstad 93 40 66 71
E-post til styret og ansatte: fornavn@ostmarkasvenner.no
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Øyvind Pettersen nytt æresmedlem
Tekst: Bjarne Røsjø

Øyvind Pettersen fra Oslo er utnevnt til nytt æresmedlem i Østmarkas Venner, som
takk for hans utrettelige innsats gjennom 20 år i skogutvalget og styret.
Østmarkas Venner har aldri hatt mer enn
en håndfull æresmedlemmer, og utmerkelsen henger så høyt at flere av æresmedlemmene har gjort seg bemerket nasjonalt så vel
som i Østmarka-historien. Du må nemlig
ha gjort en helt ekstraordinær innsats for å
komme i betraktning, og Øyvind Pettersen
hører åpenbart hjemme i den kategorien.
Det var ØVs leder, Johan Ellingsen, som
hadde oppgaven med å legge styrets forslag
om et nytt æresmedlem fram for Østmarkas
Venners årsmøte på Skullerudstua 31. mars.
Han begynte med å fortelle at det hadde
vært naturlig å gå tilbake i organisasjonens
historie i forbindelse med 50 års-jubileet i
2016.

dig måte som gjorde at ikke han selv men
saken kom i fokus. Derfor er det mange som
ikke la merke til eller forsto hans store innsats for å bevare Østmarka i perioden 1991–
2011, fortalte Ellingsen.
Johan Ellingsen beskrev det foreslåtte æresmedlemmet som en klassisk naturverner,
som i sin styretid var den fremste talsmannen for å ta vare på naturen i Østmarka. Han
jobbet med hogstplaner, reguleringssaker,
veibygging, skytebane og sist men ikke minst
vernesaker. Han nedla også et stort arbeid i
redaksjonen av Nytt fra Østmarka over en
tiårsperiode. Det siste han gjorde da han
gikk ut av styret i 2011 var å gi sitt bidrag til
forslaget om vern av fire eventyrskoger i Østmarka. Med andre ord: Øyvind Pettersen.

Grundig, saklig og stillferdig
– Det er mange å minnes, og mange å takke
Østmarka ville vært fattigere
for en utrettelig innsats for Østmarka. Flere – Øyvind er et symbol på de mange entusiflittige Østmarka-Venner har ikke fått sær- astene som i 50 år har arbeidet med å ta vare
lig takk eller den heder og ære som de hadde
på Østmarka. Uten hans innsats hadde Østfortjent. Etter styrets mening er det imid- marka ikke vært så verdifull og rik på natur
lertid en person som særlig peker seg ut. Ved- og naturopplevelser som den er i dag, sa
kommende la ned et stort arbeid for å ta Ellingsen.
vare på Østmarka over mange år. Det er ingen
person som har sittet lenger i styret i ØV. Han la deretter ØV-styrets forslag formelt
Mens vedkommende satt der nedla han et fram for årsmøtet i jubileumsåret: Øyvind
stort arbeid med mange og tunge saker som Pettersen burde bli æresmedlem «som takk
foreningen jobbet med. I løpet av de 20 for hans uegennyttige og store arbeidsinnårene han hadde tillitsverv arbeidet han med
sats gjennom 20 år for å ta vare på Østmarsakene på en grundig og saklig men stillfer- ka til glede for dagens og kommende gene4

Øyvind Pettersen er ØVs nye æresmedlem, en utmerkelse som henger svært høyt. Foto: Steinar Saghaug.

rasjoner». Det er vel overflødig å referere at
det ikke ble nødvendig med avstemning:
Forslaget ble øyeblikkelig besvart med
akklamasjon, og dermed var det tid for å
gratulere Pettersen og å rose styret for et godt
forslag.

Åtte æresmedlemmer
ØV hadde ved inngangen til 2015 åtte æresmedlemmer: Kai Ekanger, Kjell Staxrud,
Oddvar Rolstad, Finn Jensen, Lise Henriksen, Tullik Valstad, Sverre M. Fjelstad og
Steinar Saghaug. Finn Jensen, en av ØVs
stiftere, gikk bort den 24.12 2015. Vi minnes
ham med stor takknemlighet.
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Minnestund på Sarabråten –
70 år siden bautaen ble reist
Hva: Minnestund
Hvor: Sarabråten
Hvem: Østmarkas Venner
Når: Torsdag 16. juni 2016 kl. 19:00
Østmarkas Venner arrangerer den årlige minnestunden ved
Milorg-bautaen på Sarabråten. Det er da 70 år siden de unge
menn fikk reist sitt minnesmerke, bautaen på Sarabråten.
Visepresident på Stortinget Marit Nybakk holder dagens tale
– «Til ungdommen» framføres av SAS-Singairs med dirigent
Synnøve Vang
– Østre Aker Musikkorps spiller
–B
 autaen hilses av Østmarkas Venner
Turen til Sarabråten kan
begynne ved
Østmarksetra eller
Rustadsaga, eller du
kan gå via Mariholtet.

Bautaen ved Sarabråten
ble reist for 70 år siden.

Busstransport kl. 18:00 fra P-plassen ved Østmarksetra.
Påmelding til Kai Ekanger, mobil: 90 54 11 66 innen 9. juni.
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Bildet er fra en av de første markeringene etter at bautaen ble reist i 1946. Foto: Privat, utlånt av Tullik
Valstad.

Historien om Milorg-bautaen
på Sarabråten
Av Kai Ekanger

I 2016 har Kai Ekanger rekruttert hovedtalere til det årlige juni-arrangementet ved
Milorg-bautaen på Sarabråten 50 år på rad. Like lenge har han vært med i ledelsen
av arrangementet, de senere årene sammen med sønnen Ivar. Dette er Kai Ekangers
egen beretning om den unike historien.
Min lengste organiserte innsats i Østmarka
har funnet sted på Sarabråten. Historien er
som følger:

mer en minnestund ved bautaen. De første
20 årene vekslet ansvaret for minnestundene
mellom de tidligere Milorg-karene.

Bautaen ble reist av Milorg-foreningen 13132
16. juni i 1946 og den fyller derfor 70 år i år.
Foreningen gjennomførte deretter hver som-

Bøler Vel og Fellesråd, som jeg ledet, ønsket
imidlertid at lokalbefolkningen skulle bli
trukket sterkere inn i minnestunden. Jeg tok
7

Deltakere ved minnestunden i 2014: ØVs leder Johan Ellingsen (t.v.), arrangørene Ivar Ekanger og Kai
Eikanger, og professor Ole Kristian Grimnes som holdt dagens hovedtale. Kirsten Høglund var gift
med Arne Høglund, som lagde bautaens plakett i 1946. Elsa Nilsson hadde en bror i de falnes Milorgtropp, og Evelyn Steens bror Adolf Bogstad var en av de som ble henrettet i februar 1945. Foto: Steinar
Saghaug.

opp saken med Milorg-foreningens leder
Knut Valstad, som ble meget begeistret – og
snart var saken avgjort.
Da Bøler Vel og Fellesråd i 1967 påtok seg
å gjennomføre minnestunden, startet et godt
samarbeid med distriktets Milorg-sjef
Terje R. Diesen. Jeg foreslo et samarbeid:
Han foreslo talere fra Milorg mens jeg påtok
meg å finne hovedtalere, og slik ble ordningen i mange år. Det ble rammen for et
interessant og hyggelig samarbeid.
Den første taleren i velforeningens regi ble
kaptein William Halke, som var sjef for gruppe 13132 under krigen. Knut Valstad var til8

stede ved dette første fellesarrangementet
og ble meget glad for det store oppmøtet.
Aktive Bøler-boere
Både styret i velforeningen og andre Bølerboere deltok i arrangementet alt fra starten.
Hele familien Ekanger var med på arrangementet i mange år. Jeg og kona mi har stått
for arrangementet i alt 50 ganger, medregnet
arrangementet i 2016. Gutta våre og kamerater av dem deltok i mange år som flaggvakter ved bautaen. Ivar har deltatt på Sarabråten i 47 år, og har i de seinere år også
ledet arrangementet. Svein Ekanger har deltatt i ca. 25 år, men flyttet så fra Oslo.

Jeg må også fortelle at jeg gleder meg over
sangkoret som har deltatt i alle år fra og med
1987. Koret har skiftet navn og heter nå SASSingers med bistand av venner fra Oslo
telefonikerne. Men navnet på den som trofast har stått på for sangen ved bautaen i alle
disse år er Ingrid Grung. Og hovedsangen
har fra 1987 vært Nordahl Griegs «Til ungdommen»!
På 50-årsdagen for frigjøringa, altså i 1995,
holdt Bøler, Nøklevann og Trasop skoler et
fellesarrangement om formiddagen på Sara
bråten. To skoleelever leste dikt, og jeg holdt
en kort tale. Ingen voksenforsamling kunne
ha konkurrert med ungene i å tie stille og
lytte. Jeg er fortsatt imponert over dette minnet, da til sammen ca. 1000 elever og lærere
var samlet ved Sarabråten.
Tidkrevende å skaffe talere
Mine erfaringer i arbeidet med å skaffe talere er at det tar tid, men jeg har fått mange
hyggelige opplevelser under arbeidet. Jeg
ringte en gang til Sigrid Helliesen Lund, som
var kjent som kveker og pasifist. Alt før krigen reddet hun jødiske barn fra Tsjekkoslovakia til Norge. Da Tyskland okkuperte
Norge, reddet hun barna videre til Sverige.
Hun deltok i motstandsarbeid i Norge under
krigen. og måtte flykte til Sverige mot slutten av okkupasjonen.
– Nei, svarte hun på mitt ønske om å få henne
som taler på Sarabråten. – Jeg har bare arbeidet for fred i hele mitt liv og passer ikke
som taler ved et krigsmonument, sa hun.
Jeg svarte at jeg ikke kunne se noe bedre sted
for henne å tale om fredsarbeid enn ved en
bauta over ni unge menn som hadde gitt sitt
liv for Norges fred og frihet. – Ring meg i

Hovedtalere
gjennom 50 år
William Halke, Knut Valstad, Svein
Blindheim, Kai Ekanger, Sverre
Løberg, Inger Hagerup, Rune
Gerhardsen, Kai Ekanger, Jens
Evensen, Anders Ekanger, Gunnar
Sønsteby, Kai Ekanger, Klaus Helberg,
Kai Ekanger, Terje Diesen, Finn
Ramsøy, Kai Ekanger, Inger Louise
Valle, Brynjulf Bull, Sigrid Helliesen
Lund, Sigurd Senje, Kai Ekanger,
Trygve Bratteli, Gunnar Sønsteby,
Jens Chr. Hauge, Kristian Ottosen,
Knut Løfsnes, Erik Bye, Reidun
Engebretsen, Gunnar Sønsteby,
Arnfinn Moland, Erik Sture Larre,
Åse Kleveland, Jo Benkow, Thorvald
Stoltenberg, Wanda Heger, Bernt H.
Lund, Kirsti Kolle Grøndahl, Yngve
Hågensen, Per Ditlev-Simonsen,
Gunnar Kværk, Kristin Krohn
Devold, Jens Stoltenberg, Grete
Faremo, Edvard Hoem, Gerd
Kristiansen, Tonje Brenna, Fabian
Stang, Ole Kristian Grimnes, Helge
Gert Simonsen.
Kai Ekangers navn står flere ganger, mye
fordi han måtte tre inn for talere som
fikk forfall i siste øyeblikk.
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Hele 1200 mennesker møtte fram ved Milorg-bautaen på Sarabråten i 2001, da kong Harald deltok og
blant annet hilste på de fremmøtte Milorg-folkene. (Foto: Espen Bratlie)

morgen var hennes svar. Og neste dag fikk
jeg hennes ja til å tale.
Sigrid Helliesen Lund var da 86 år, og jeg
lovte å hente henne hjemme og kjøre henne
helt inn på Sarabråten. Da hun gikk ut av
bilen, så hun seg om og sa følgende: «Så rart
å komme hit igjen etter 80 år!» Så viste det
seg altså at hun og foreldrene hadde kjørt
med hest og vogn fra Majorstua til Sarabråten på besøk 80 år tidligere. Jeg følte at historien ofte kan ta innersvingen på oss!
Til minne om Norges største f olkebevegelse
Hvert år, omkring 7. juni hedrer vi på Sarabråten minnet om 9 Milorg-jegere som falt
i kamp for Norge. Vi minnes samtidig hele
10

den norske motstands-bevegelsen. Det er
riktig som professor emeritus Ole Kristian
Grimnes sa på Sarabråten i 2014: at disse
Milorg-karene var med i Norges største
folkebevegelse.
I Sarabråten-utvalget fant vi foran siste hundreårsskiftet at Milorg-folkene for alvor ble
gamle. Antallet Milorg-folk sank på minne
stundene. Vi kom på at det ville være fint
om foreningen kunne få Kong Harald til å
være tilstede ved en minnestund. Ved henvendelse til slottet takket Kongen ja til invitasjon til minnestunden i juni 2001.
Det ble en hyggelig dag. 35 – 40 Milorg-folk
møtte i sine uniformer, og kongen hilste

høytidelig på alle sammen. Han visste jo
godt at de i sin tid hadde kjempet for Norge
og hans bestefar Haakon VII, som sa «Nei»
da mange andre dessverre sviktet.
Kongen hedret bautaen med blomster. Etter
talen for dagen, som ble holdt av ambassadør Bernt H. Lund, kom en kraftig regnbyge. NTBs reporter sa til Kongen at det
var beklagelig med regnet, men det kongelige svar var at: «Jeg tåler da litt vann!»
Etter at Bøler Vel og Fellesråd hadde hatt
ansvaret i 20 år kom også Østmarkas Venner med på arrangørsiden, og jeg vil gjerne
takke organisasjonen for flott innsats. Jeg
vil også legge til at på grunn av denne satsingen har våre Milorg-folk fått mulighet til
å minnes sin ungdoms innsats i høytidelige
former mye lenger enn mange andre Milorgfolk har fått mulighet til. Neppe noe annet

Fakta om bautaen
Milorg-bautaen på Sarabråten er reist
til minne om ni unge Milorg-jegere som
ble ofre for to Gestapo-aksjoner 13. feb
ruar 1945. I løpet av denne ene dagen
ble to Milorg-jegere skutt, mens sju ble
arrestert og senere henrettet. Etter
krigen mente kameratene i Milorg at
Østmarka ville være et godt sted for et
minnesmerke, fordi det ikke fantes noen
graver slekt og venner kunne gå til. De
ble derfor enige om å reise en bauta ved
Sarabråten, og denne ble avduket ved
et stort arrangement 16. juni 1946.
privat arrangement ved andre krigsminnesmerker har vært gjennomført hvert år helt
fra krigens tid og har samlet så mange deltakere.

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 200 per år. Borettslag, bedrifter
og organisasjoner kr 500 per år.
Blankett vil bli tilsendt etter innmelding.

Eller meld deg inn via: www.ostmarkasvenner.no
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En liten blåveisfortelling
Av Kai Ekanger

Historien til Østmarkas Venner er fra begynnelse til slutt en historie om å bevare og
forsvare Marka. Blåveisen er på mange måter et symbol for denne kampen.
Østmarka er alltid blitt betraktet som selve
Marka for oss som bor på Oslos østkant. Jeg
vokste opp på Kampen, og det var til Østmarka vi dro på tur. Før siste verdenskrig og
like etter var det bare småhusbebyggelse på
Oppsal. Tilsynelatende var det ingen større
utbyggingsplaner.
Jeg sier «tilsynelatende», men i virkeligheten
ble det alt i 1930-årene utarbeidet en generalplan for Oslo-områdets østligste og grønne arealer. Da de østlige bydelene våre ble
utbygd fra 1950-årene, var det denne gamle
generalplanen som lå til grunn. For dem som
påstår at planlegging alltid blir satt i gang
for seint, kan dette være en liten lærepenge!
Unge bodde på svigermors sofa
I Groruddalen var det heller ingen signaler
om den kjempemessige utbyggingen vi etter
hvert har fått. Når vi ser bakover i byens
historie, hadde det ikke foregått noen større utbygging før krigen bortsett fra enkelte
mindre arealer, dels innenfor Oslos grense
og dels utenfor. Men da krigen var slutt, forlangte unge mennesker som ofte ikke hadde
annen bolig enn svigermors sofa, at nå måtte
det virkelig bli fart i boligbyggingen. Først
måtte likevel Finnmark og sønderbombede
byer og steder bygges opp.
Men unge mennesker i Oslo maste og maste
for å få fram byggeklare tomter. Og da de
nye boligene omsider begynte å bli ferdige,
12

ØVs æresmedlem Kai Ekanger (født 1929) er
jurist av yrke. Fra 1973 til 1979 var Ekanger
statssekretær i Justisdepartementet under Inger
Louise Valle. Han satt også tre perioder i Oslo
bystyre, og ledet bydelsutvalget i Bydel Bøler fra
1975–1979 og to år fra 1987. Han har også hatt en
rekke verv i ulike organisasjoner i lokalmiljøet på
Bøler, og var styreleder i ØV i periodene 1988-1991
og 1993-1997. Han fikk Kongens fortjenstmedalje i
gull i 2004. Foto: Steinar Saghaug.

var det mange som med begeistring flyttet
inn i nye, moderne boliger.
Borettslaget drepte skibakken
Men: Etter at titusener hadde flyttet inn og
jublet over de palasser som moderne bygningsarbeidere tryllet fram, så begynte noen
å fortvile over at jorder og marker og skogsidyller samtidig forsvant. Og nå ble både unge
og gamle redde for at deres kjære by kom til
å miste viktige områder for friluftsliv og turer.
Jeg opplevde selv følgende: Vi flyttet inn i
et borettslag som ble utbygd med 240 leiligheter i 1961–1962. Leilighetene kostet oss mer

enn de hadde kostet våre forgjengere på Bøler,
fordi vårt borettslag kjøpte byggearealet. Tidligere hadde borettslagene i vårt område leid
grunnen av kommunen, og da kunne prisen
settes noe lavere. Der etterlengtede boliger
reiste seg, forsvant imidlertid arealer for friluftsliv. Der vi flyttet inn, hadde det stått en
skibakke til glede for unger i andre borettslag. Nå måtte naboungene vike.
Mitt forhold til ØV
Jeg ble valgt til styreleder i Østmarkas Venner (ØV) på årsmøtet 14. mars 1988. Men
jeg har hatt et forhold til ØV som er eldre.
Jeg meldte meg inn i foreningen under stiftelsesmøtet på Rustadsaga 8. november 1966.
Og jeg reklamerte for den nye foreningen i
mange år før jeg ble styreleder. I velavisa på
Bøler, som jeg skrev, hadde vi i årevis appeller til Bøler-boere om å melde seg inn i Østmarkas Venner.

keste minne har jeg fra de første familieturene da jeg var en gutt på åtte – ti år. Turene
ble selvfølgelig ikke så lange med en søster
som var enda fem år yngre. Vi gikk fra Kampen til Etterstad og tok trikken fra Etterstad
til Oppsal. Vi gikk Østmarkveien og opp
bakken mot Østmarksetra og Ulsrudvann.
Ved siden av veien oppover – og særlig på
de første avsatsene på siden av veien var det
helt blått – hele tette tepper med blåveis.
Da jeg kom tilbake til Bøler i voksen alder
og med egne barn i 1960-årene, var det bare
noen tuer med blåveis igjen. Gjennom den
lille avisa til Bøler Vel og Fellesråd ba jeg
etter hvert om at folk måtte skåne blåveisen.
Men appellen nådde ikke fram til alle dem
som kom fra andre deler av byen.

Nå er blåveisen der bare et minne. Jeg har
av og til fundert på om det ville være mulig
å plante blåveis på det gamle blåveisstedet
Blåveisteppene forsvant
– og få nyplantingene respektert. Jeg har så
Jeg kjente Østmarka godt fra ungdommens
smått tenkt å foreslå for Østmarkas Venner
skiturer og sommerturer. Men mitt aller ster- å overveie en innsats for dette.

Kai Ekanger ønsker seg
at teppene av blåveis
kan komme tilbake i
bakkene oppover mot
Østmarksetra.
Foto: Espen Bratlie
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– Vi blir fordrevet lenger
og lenger inn i skogene
Tekst og foto: Bjarne Røsjø

– Østmarkas Venner har gjort en kjempejobb i 50 år, men dere har ikke oppnådd noe
annet enn å bremse en utvikling som går i feil retning. Den bitre sannheten er at vi
som elsker friluftsliv og naturopplevelser har kjempet med ryggen mot veggen hele
tiden, sier Halfdan Bleken.
Halfdan Bleken (født 1958) vokste opp på
Rustad i Oslo og tilbrakte store og viktige
deler av barndommen i områdene rundt
Skraperudtjern – et bunnløst tjern hvor nøkken bodde – og innover i Østmarka. Her
lærte han naturen å kjenne, til de grader at
han kan høre forskjell på ulike troste-
dialekter. I dag – 50 år senere – er området
overstrødd med minner som har gjort Bleken til den personen han er i dag. Men hvis
Oslo kommunes byggeplaner på 1970-tallet
var blitt realisert, ville barndommen og minnene hans forsvunnet under asfalt og betong.

Også Østmarkas Venner (ØV) og andre
verneorganisasjoner engasjerte seg, og resultatet ble at akkurat denne vanvittige utbyggingen ble stanset. Men Bleken er fortsatt
kritisk til det som skjer i Marka.

Sjelen bor i Østmarka
– Nå bor jeg på Vestkanten, men jeg drar
ofte tilbake hit til Skullerud og Skraperudtjern. Årsaken er rett og slett at dette er
min «fedrene jord», at sjelen min bor her!
Når jeg ser bestemte trær, steiner eller formasjoner i terrenget her, husker jeg mange
ting fra jeg var barn – ting jeg aldri tenker
De som vokste opp på Rustad på 1960-tal- på ellers. Alt dette ville blitt borte hvis omlet var nesten skjebnebestemt til å bli glad i rådet var blitt utbygd, forteller Bleken.
Østmarka, for det fantes knapt andre fritidstilbud. Men Blekens naturinteresse ble også Halfdan Bleken er overbevist om at mange
andre mennesker har det på samme måten:
kraftig stimulert av at foreldrene sendte ham
til Steinerskolen på den andre siden av byen. At sjelen og personligheten er preget av de
gamle oppvekstområdene.
Der ble han inspirert av den legendariske
læreren Herman Løvenskiold, som kunne
– Jeg forstår veldig godt de gamle indianeralt som var verdt å vite om dyr og fugler.
høvdingene som i sin tid snakket om «feI februar-mars 1973 oppdaget 14-årige Ble- drenes jord». Det begrepet har ikke noe å
ken at kommunen ville bygge boliger i
gjøre med kontrakter, penger eller skjøter å
Skullerudhavna og oppover i Korpåsen. Han
gjøre, jeg har aldri eid noe her. Poenget er
ble så opprørt at han skrev et kritisk leser- at når jeg oppsøker disse områdene i dag,
innlegg, som kom på trykk i Aftenposten. kommer minnene tilbake. Jeg husker for ek14

Ta det ikke fra oss:
Halfdan Blekens
leserinnlegg sto på
trykk i Aftenposten
5. mars 1973, på
våren før han fylte
15 år.

sempel en lekekamerat som drømte om å
bli politi i USA. En gang røyk vi sammen i
slåsskamp, men han var jo mye sterkere enn
meg. Derfor kjempet jeg imot ved å bite
ham i låret, så hardt jeg kunne. Når jeg går
forbi det stedet femti år senere, kjenner jeg
fortsatt smaken av buksa hans!
Tenåringen Bleken forstod at det ikke var
nok å skrive leserbrev i protest mot asfalt-

baronene, og i 1976 oppsøkte han ØVs daværende styreleder Håkon Hartmark. Resul
tatet ble at Bleken ble et av de yngste styremedlemmene gjennom tidene, men i 1979
takket han for seg og begynte å studere ved
Norges Musikkhøgskole. Deretter livnærte
han seg som musiker og musikklærer i mange
år, før han omskolerte seg til journalist og
fikk jobb i NRK P2s musikkavdeling. I 2011
flyttet han til NRKs samfunns- og doku15

mentarredaksjon. Men i dette intervjuet uttaler han seg som privatmann og ikke på
vegne av NRK.

opplevelser». Bleken blir også litt stille, men
det varer ikke lenge:

– Jeg mener at stisykling bør forbys, ikke
Det er ikke like fint andre steder
bare fordi syklene ødelegger stier. Jeg inter– Jeg har opplevd at andre mennesker blåser vjuet en gang en kar som sa at han ikke ville
av slike minner og sier at «Det er da like fint utsettes for «passiv sykling», akkurat som
mange andre steder», men da har de ikke
røyking! Og det er jeg helt enig i! Den sykskjønt noen ting! Det går i det hele tatt ikke
lingen er en aktivitet som forstyrrer alt rundt
an å diskutere med folk som ikke har opp- seg, sier Bleken, og fortsetter på den indialevd en slik forankring, men som isteden ner-allegorien han var godt i gang med.
fyker rundt i marka med propper i ørene,
som gjør at de ikke opplever noe rundt seg. – La oss si at jeg er en ung svartfot-kriger. Da
De sier til meg og andre at «Det skal være
er du, som sitter i styret i ØV, en av høvdinplass til alle i Marka», men det de i virkelig- gene som sitter i forhandlinger med de hvite
heten sier er at de ikke skal være plass til
som vil overta områdene våre. Jeg skjønner
sånne som meg – som har viktige deler av at du må være realistisk og pragmatisk, for
sjelen og identiteten knyttet til konkrete ste- indianerne forstod at de hvite var «tallrike
der, insisterer Bleken – og løfter blikket mot
som snøen». Sånn er det også med de som
en svarttrost som synger i toppen av et gran vil ta biter av Østmarka! De er kanskje ikke
spir.
så mange, men det står mektige krefter bak
dem, og det må man forholde seg til.
– Den grana sto der også da jeg var 15 år, og
det satt svarttrost der da også. Det går ikke – Men situasjonen er jo at vi, «indianerne»,
an å diskutere med de som aldri har kjent blir fordrevet lenger og lenger inn i skogene,
på den stillheten som gjør det mulig å høre
hver gang dere gamle og kloke høvdingene
svarttrosten. De har ikke forstått hva det går med på en ny forhandlingsløsning. Jeg
handler om.
frykter at vi på lang sikt kan komme til et
punkt hvor det ikke er noen steder igjen
Motstander av «passiv sykling»
hvor det er noen vits i å være. Skogsveiene
Intervjuet foregår like etter solnedgang på
fra nord og sør er allerede i ferd med å møtes.
en benk ved siden av grusveien som krysser Dette har vært en kamp med ryggen mot
bekken fra Skraperudtjernet. Liksom for å veggen hele tiden, og natur- og miljøverunderstreke poenget, kommer en terreng nerne har vært på defensiven.
syklist med solbriller og øreplugger dundrende ned den bratte grusbakken, til lyden av – Det er prisverdig at ØV har klart å bremse
knatrende sykkeldekk og susende kulelagre. utviklingen, det hadde vært mye verre uten
Svarttrosten tier forskrekket, men syklisten
dere. Men jeg vil minne om det apache-høvenser hverken herrene på benken, stillheten
dingen Cochise sa, mens han satt i forhandeller fuglesangen. I visse kretser kalles det linger med de hvite: «Dette er det eneste vi
han driver med for «friluftsliv» og «natur- kan gjøre, hvis vi skal ha den minste sjanse til
16

Halfdan Bleken tar med seg et siste minne fra en lykkelig oppvekst: En råtten trebit fra ei bru som sto
der også for 50 år siden.

å overleve». Ja, det er kanskje sånn det er. Men
det er ikke noe hyggelig å tenke på den måten!

mengder stein og grus for å lage skiløyper
som er bredere enn mange bilveier, og det
skal pøses på med flomlys og kunstsnø. Dette
anlegget blir nå liggende som en barriere
mellom Marka og de som bor i Skullerud,
og sånn er det i ferd med å bli også mange
andre steder. Og – har noen regnet på klima
effekten av dette enorme anlegget?

Høvdingene har gått for langt
Halfdan Bleken drømmer om en tid da verneinteressene kan komme på offensiven igjen,
slik at for eksempel skogsbilveier blir avviklet
og tilbakeført til naturen. Hva er for eksempel
vitsen med veien forbi Fjelstadbakken? Men
drømmen blir neppe virkelighet, for nå er Halfdan Bleken får øye på restene av en liten
barndomsminnene hans i ferd med å bli over- bro som var der også for 50 år siden, og plukkjørt av et idrettsanlegg istedenfor av bolig- ker løs en råtten trebit.
bygging. ØV har støttet utvidelsen av Skullerud idrettsanlegg, men der synes Bleken at – Jeg kommer ikke tilbake hit flere ganger
de gamle høvdingene har strukket seg for langt. når dette anlegget står ferdig. De har lemlestet minnene mine. Men jeg tar med meg
– Dette området er i ferd med å bli ødelagt, denne trebiten hjem, som et minne om det
etter mine kriterier. Det er kjørt på enorme
som en gang var, sier han.
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Kunstutstillingen i Bøler kirke ble en stor suksess og traff en nerve blant markavennene.

– Vi tar Østmarka for gitt,
men den er gudegitt
Tekst: Johan Ellingsen

Kunstutstillingen «Hyllest til Østmarka» i Bøler kirke ble en stor suksess, med mer
enn 50 kunstverk som viste at skogen rundt Oslo betyr enda mer for folk enn de fleste
tenker på til daglig.
Kunstutstilling? Jo, klart vi må ha en kunstutstilling som del av jubileet til Østmarkas
Venner! Det hører jo liksom med, tror jeg
mange i styret i Østmarkas Venner tenkte
da vårt styremedlem og prosjektleder Ingunn
Lian Nylund foreslo å arrangere utstilling i
Bøler kirke sammen med kunstner Stefanie
Reinhart fra Hullet mellom Skullerudstua
og Rustadsaga.
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Så satt vi der endelig, lørdag 5. mars, sammen
med det øvende Sangkoret Freidig og mange
tomme stoler. Og så rant det på! En rask
opptelling ga ca. 60 frammøtte, nei så måtte
jeg stryke over og sette 70. Og enda 10 minutter igjen til selve åpningen! 80! 90, og
flere stoler måtte bæres fram. Og før vi viste
ordet av det var det nærmere 150 i lokalet.
Hva var dette?

«Kloppa husmannsplass 2016» av Kari Anzjøn

Traff en nerve hos markabrukerne
Ingunn og Stefanie hadde, klarere enn oss
andre, sett at vår åpne invitasjon til å delta
på en utstilling for å hylle Østmarka var
utrolig viktig. Vi hadde truffet en fin nerve
hos de mange markabrukerne! For det utstillingen vitnet om – og som vi fikk tydelig
oppleve på åpningen og da vi fikk se selve
verkene – var jo nettopp hvordan naturopplevelsene i Østmarka har satt sine tydelig
spor i manges menneskesinn.
En ting er selve opplevelsen der og da, når
du på turen i Marka roer ned, finner stillheten og lar tankene vandre mens du fascineres av det du opplever. Men for svært
mange av oss kommer det i tillegg en ettervirkning i form av inspirasjon og skapervilje til å formidle opplevelsen til andre. Kontemplasjonen kalte undertegnede det, før
han åpnet dørene til selve utstillingen. Det
er jo her den grønne resepten ligger!

Under åpningen orienterte ØVs Kjell Sandberg om bakgrunnen for utstillingen, som
hadde samlet 50 kunstverk med alt fra male
rier, akvareller, blyanttegninger, strikkelapper,
tepper og fotografier, samt dikt og sanger.
I den flotte konfirmantsalen satte Sangkoret
Freidig med sin dirigent Stein Skøyeneie oss
i den rette stemningen med sine velvalgte
sanger. Så gikk det slag i slag med stemningsfulle dikt av Anita Norli, en urframførelse
på gitar av sangen «Nøklevann rundt» ved
Frode Spidsberg, og redaktør av jubileumsboka, Helga Gunnarsdóttir som presenterte
vårt store bokprosjekt.
Gripende hyllest
Så kom kanskje dagens høydepunkt, et særdeles vakkert og rørende dikt, «Stien til
Nøklevann», skrevet av forfatteren Øyvind
Egeland til hans mor som gikk ut av tiden
like før jul. Sterk og gripende hyllest til mor
og til Østmarka!
19

Med på utstillingen: «Mose» av Vigdis Flottorp

Etter at Stefanie hadde fortalt litt om hvor
vellykket det er å bruke form og farge i sitt
integreringsarbeid for innvandrergutter i tenårene, fikk vi enda en dimensjon inn i tankene. Den universelle naturen som appellerer til alle, uansett kulturell bakgrunn.
– Marka er gudegitt!
Så ble utstillingen formelt erklært åpnet, og
folk stimlet sammen rundt et stort mangfold av former og farger. Fra det flotteste
maleri i ren nasjonalromantisk stil, til de
vakreste fotografier fra Østmarka. Naturopplevelsen fikk utrolig mange uttrykk, som
alle hver på sin måte ble formidlet videre i
vakre Bøler kirke. I seg selv en stor opp
20

levelse som manet til ettertanke om hva
Marka faktisk betyr for oss.
Eller som Øyvind Egeland formulerte det
etter utstillingen: «Det er utrolig å se hvor
mye skogen rundt Oslo faktisk betyr for folk.
Bredden i uttrykk på arrangementet i dag
kan vitne om det. Vi tar altfor lett på Marka
i vår hverdag, de fleste av oss. Vi tar den for
gitt. Men den er ikke gitt. Den er gudegitt.»
Flere bilder fra utstillingen er gjengitt i en
link på våre nettsider:
http://www.ostmarkasvenner.no/galleri-frautstillingen-i-boeler-kirke.376742.no.html

Åpen dag på Dølerud
Hva: Vi åpner døren for turfolket
Hvor: Dølerud i verneområde Spinneren
Hvem: Tilsynsgruppa på Dølerud
Når: Søndag 12. juni 2016 kl. 11:00–14:00
Østmarkas Venner og DNT OO inviterer til åpen dag på den
gamle husmannsplassen Dølerud som nå er ubetjent DNT hytte
med overnattingsplass for 8 personer. Siden åpningen
1. november har det nesten vært fullt belegg i helgene.
Dølerud ligger lett tilgjengelig ca. 2 km gange fra parkeringsplassen på Grønmo eller Godlia.
I juni er kulturlandskapet i full blomst og det er flere turmuligheter til spennende steder i området. Den lille stua vil være
åpen for alle besøkende og vi kan veilede om turmuligheter, og
fortelle om naturen og verneområdet. Mulighet for leker på
vollen for barna.

Flagget ble heist under åpningen
av Dølerud 1. november 2015.
Foto: Eivind Haugstad Kleiven

Arrangementet er gratis, vi serverer kaffe.
Arrangementet er et ledd i feiringen av
Østmarkas Venners 50 års-jubileum.
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Fra tropevarme i Canada
til sprengkulde i Børgefjell
Hva: Foredrag
Hvor: Mariholtet Sportsstue
Hvem: Trond Strømdahl
Når: Onsdag 25. mai 2016 kl. 18:00
Østmarkas Venner og Mariholtet sportsstue inviterer til et foredrag av Trond Strømdahl, Lars Monsens turmakker på mange
ekspedisjoner og medforfatter til mange av Monsens bøker.
Foredraget Fra tropevarme i Canada til sprengkulde i Børgefjell
gir et innblikk i hvordan villmarksprogrammene med Lars
Monsen blir til. Foredraget tar utgangspunkt i en måneds
ekspedisjon i Canadas villmark og en februarvandring i Børgefjell. Det vises filmsnutter blant annet fra Alaska, hvor Lars
Monsen gjør sitt første seriøse forsøk på å produsere villmarkstv i 1999. Ved siden av grizzlybjørner og vanvittige fiskeopp
levelser, er Monsen sin reporterstil den
gangen garantert en lattervekker.
Det vil også bli vist bilder fra livet bak
kameraet fra opptakene til NRKs nyere
serier.
Foredragsholder, villmarksentusiast og Lars
Monsens turmakker Trond Strømdahl foredrar
på Mariholtet sportsstue om sitt samarbeid med
Lars Monsen. Foto: Privat.

Foredraget er gratis, og det vil bli muligheter for å kjøpe en
enkel varmrett, hjemmebakst og varm/kald drikke.
Dørene åpner kl. 17:00.
Arrangementet er et ledd i feiringen av
Østmarkas Venners 50 års-jubileum.
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Populært foredrag om

fuglene i Østmarka
Tekst: Johan Ellingsen

Harald Moen holdt et fascinerende foredrag om fuglene i Østmarka. Foto: Steinar Saghaug.

Den sjarmerende Losby gårdskafe i låven på
Losby er et yndet turmål for mange barne
familier i Lørenskog. Da Østmarkas Venner
6. april, som et ledd i våre jubileumsarrangementer, trommet sammen til et foredrag
om fuglelivet i Østmarka med den lokale
eksperten Harald Moen, tenkte vi at kanskje
en 30 – 40 mennesker skulle finne veien inn
hit en onsdagskveld. Ett kvarter før møtestart måtte vi finne flere stoler og folk strømmet fortsatt til!

Dette ble virkelig «stinn brakke», og folk
satt og sto langs alle vegger og koste seg med
fortellinger om kjente store og små fugler
som vi alle møter på våre turer i marka.
Bildene og små videosnutter ble ledsaget av
korte, enkle vers på rim som ga det hele et
sterkt personlig preg.
En stor takk til den vernede bedriften
NITOR i Lørenskog, som driver Losby
Gårdskafe og stilte sine lokaler til vår disposisjon. Det ble en minnerik kveld!
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Barnas dag på Vangen
Tekst: Johan Ellingsen

Lett regnvær, surt og kaldt var det da barnedagen på Vangen gikk av stabelen søndag
17. april, i et godt samarbeid med Skiforeningen som stilte med sitt erfarne mannskap. Men det tvilsomme været hindret ikke ivrige barnefamilier fra å ta turen inn
til den flotte skistua i Østmarka.
De kom til fots, med sykler og med barnevogner, og det var virkelig livlig på tunet
med grilling av pølser både ute og inne i
grillstua. Barna lekte seg i en liten hinderløype, og Vangens to hester stilte tålmodig
opp med fornøyde barn som gikk runde
etter runde på hesteryggen.
Skiforeningen hadde også lagt opp til en
populær kombinert rebus/kartlesingsoppgave rundt husene på Vangen, mens de litt
større fikk en orientering om kart og kompass inne i peisestua. Her hadde også vi fra

Østmarkas Venner en innendørs natursti
som måtte under tak for ikke å ødelegge de
interessante eksemplene som Sigmund
Hågvar hadde tatt med fra sine samlinger.
Skal vi tippe at det var i alle fall 100 barn
som frydet seg på Vangen denne søndagen?
Den alltid positive Vangen-sjefen, Roy Knutsen, var i alle fall fornøyd med å ha doblet
besøket takket være vårt arrangement, og
med flere besøkende også fra de vestlige bydeler var det en fin dag for Østmarka-vennene.

Deltakerne på Barnas Dag fikk blant annet anledning til å ta en tur på hesteryggen. Foto: Steinar Saghaug.
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Hyllest til skaperverket
Hva: Jubileumsgudstjeneste for Østmarkas Venner
Hvor: Østmarkskapellet
Hvem: Prest Per Anders Nordengen
Når: Søndag 29. mai 2016 kl. 12:00
Søndag 29. mai er dagen for en spesiell gudstjeneste i
Østmarkskapellet: Per Anders Nordengen, som er prest og
Østmarka-venn, forretter under en jubileumsgudstjeneste
som også er en hyllest til skaperverket i Østmarka.
Organisten Jan Ørnulf Melbostad og koret Prinsdal Sangeri
sørger for tonefølget.
– Både preken, salmer, tekster og bønner vil handle om skaperverket og naturen. Dette er temaer som er i Østmarkas Venners
interesse, og som har stor betydning i det kristne budskapet,
forteller Nordengen.
Østmarkskapellet ligger flott til på høyden mellom Rundvannet
og Smalvannet i Østmarka, og kan nås i løpet av en halvtimes
gange på sti eller vei fra parkeringsplassen innenfor Grønmo.
For lokalkjente er det også mulig å gå fra
blant annet Skullerud og Bøler.
Organisten Jan Ørnulf Melbostad (t.v.) og
Per Anders Nordengen har sentrale roller i
jubileumsgudstjenesten.

Gudstjenesten begynner kl. 12:00. Etter gudstjenesten blir
det kirkekaffe og hyggelig samvær på plassen utenfor
kapellet, samt kollekt til inntekt for driften av kapellet.
Arrangementet er et ledd i feiringen av
Østmarkas Venners 50 års-jubileum.
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En praktfull keiserkåpe: Den største nordeuropeiske arten i gruppen perlemorvinger, ifølge Wikipedia.

Sommerfugldalen

– noe helt for seg selv

Tekst: Tor Ødemark – Foto: Tor Ødemark og Sigbjørg Larssen

I Østmarka finnes det en rekke dalsøkk og dype daler, de fleste av dem nord-syd i
terrenget. Men en dal – Sommerfugldalen – går fra sørvest mot nordøst, og er også
noe helt for seg selv på flere andre måter.
Navnet «Sommerfugldalen» finnes ikke på
noe kart eller noen beskrivelser av Østmarka, for navnet er oppdiktet av undertegnede
etter mange år med fototurer hit. Egentlig
heter dalen Djupdalen og ligger i Losby. Den
strekker seg nordøstover fra «Putten» – (den
østlige delen av Mønevann) via Djupdals
koia, og videre oppover mot Ramstadslottet
naturreservat, og deretter videre mot selve
Ramstadslottet. Men Sommerfugldalen er i
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all vesentlighet strekningen mellom Mønevann og Djupdalskoia.
Om man er naturfotograf (eller ønsker å utvikle seg til å bli det), og spesielt hvis man
er interessert i makrofotografering, er det
all mulig grunn til å vurdere noen turer hit
i løpet av sommeren. En god telelinse kan
også komme godt med, fokusert på ikke altfor lang avstand. Ta gjerne med mat og kaffe,

Neslesommerfugler: Navnet skyldes at sommerfuglene som har overvintret legger egg på nesleplanten
straks den begynner å spire, og så kryper de ned fra planten når de er blitt store nok til å forpuppe seg.

for vi kan godt tilbringe 6-8 timer her uten
at livet blir kjedelig av den grunn.
Spektakulære motiver
Så hvorfor det nye navnet Sommerfugldalen?
Enkelt sagt, fordi man her kan man finne
motiver av sommerfugler og insekter i et så
stort mangfold, at min kjære og jeg, som
begge fotograferer mye i Østmarka, og blant
annet i makro, kan tilbringe flere hele dager
her i løpet av en sommer, bare for å finne
nye og enda mer spektakulære motiver og
arter.
Det var her vi for første gang forstod hvorfor enkelte sommerfugler ser «sjuskete» ut,

Dette er en engsmyger, som er mye flottere enn
navnet skulle tilsi. Det norske navnet skyldes
visstnok at de er vanskelige å fange med håv – da
smetter de seg vekk i vegetasjonen.
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Dette er ikke en sommerfugl, men det er heller
ikke en humle. Det er tvert imot en humlebille,
som ikke har brodd men trolig har en viss
beskyttelse fordi den likner en humle.

Du møter ikke bare sommerfugler i
sommerfugldalen: Her har artikkelforfatteren
foreviget en grønnskimrende bille av arten
gullbasse.

med avkappede og avrevne vinger. For en
av grunnene er at øyenstikkerne enten ser
på dem som konkurrenter, eller bare ønsker
å holde dem vekk fra sine territorier, og derfor går til angrep på dem. Mangfoldet her
innbefatter også flere øyenstikkerarter, så
dette ser vi til stadighet.

genting imot at kameraøyet er kun 2 cm
eller mindre fra dem, selv om det selvsagt
enkelte ganger skjer at de flyr sin vei. De har
jo tross alt vinger, de aller fleste av dem.

Og dette er det eneste sted vi noen gang har
sett en flue voldta en flue som voldtar en
flue!
Insekter på en catwalk
Insektene her virker som om de er på en
catwalk når vi nærmer oss med kameraet.
De ser ingen grunn til sjenanse, og har in28

Den beste tiden å dra hit på er gjerne midt
i fellesferien, ikke fordi mange er bortreist
på denne tiden, men fordi det da er maksimal blomstring, og altså mer mat til insektene. Men sørg for å dra hit en varm solskinnsdag, for om alt klaffer da, blir det og
bedre og mer fargerike motiver, samt flere
arter, for oss som kommer for å besøke våre
små venner i Sommerfugldalen. Etter den
første turen hit kan kanskje det som for
mange oppleves som sjenerende og ekkelt,

Det er kjekt å ha avansert kamera med makroobjektiv, men en god telefon kan også gjøre
nytten.

Du kan faktisk ta så gode bilder som dette
med en iPhone! Det er sjelden å møte
ospesommerfuglen nede på bakken – den trives
best oppe i trærne.

nå oppleves og sees i et helt annet lys. Jeg
vurderer i alle fall nøye, om jeg skal slå i hjel
et insekt som setter seg på meg, eller om jeg
skal hjelpe det over på en blomst.

andre interessante temaer, som kan stimulere oss alle naturinteresserte. Boka «Norges
Sommerfugler» (2009) vil jeg sterkt anbefale – det er en praktbok om våre ulike sommerfuglarter. Samt at bokhandlere og biblio
tek i de respektive kommuner har masse å
by på av spennende kunnskap, både om sommerfugler og om øvrige insekter. For når
man kommer hjem med masse bilder, er
fagkunnskapen god å ha for hånden, for
identifisering og ytterligere glede over bildene man har tatt.

Om veitistel, melkerot, mjødurt eller andre
større planter står i blomst, er det utelukkende en fordel, for det skaper et mer fargerikt bilde, og muligheten til å fange flere
insekter på samme bildet. Om man har det
rette utstyret, og er i besittelse av en stor
porsjon tålmodighet, kan man også få tatt
bilder av øyenstikkere i lufta. For dem er det
mange av her.
Faglitteratur anbefales
Er du nysgjerrig på mer om dette temaet?
På Zoologisk Museum på Tøyen har de en
rekke bøker om insekter, sommerfugler og

I en artikkel som dette, teller bildene mer
enn teksten, og jeg ønsker å la leserne feste
blikket på fargene og motivene Sommerfugldalen har å by på, framfor å bruke altfor
mye plass på teksten, så … GOD JAKT!
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Nye bilder av ulvevalpene i Østmarka
Gjennom vinteren er det jevnlig funnet skit- og hårprøver etter de to gjenværende
ulvevalpene i Østmarka. Senest 13. april ble de også fotografert sammen av et
viltkamera i området, og begge ser friske ut.

Bilde av de to
ulvevalpene i
Østmarka da
de passerte
et viltkamera
i området
27. februar i
år. Det nyeste
bildet er
fra 13. april.
Fotomontasje:
viltkamera.
nina.no

Det var opprinnelig tre valper i kullet som Gjennom vinteren er alle tre valper i kullet
ble gående alene i Østmarka-reviret utenfor registrert gjennom DNA-analyser av innOslo etter at moren, som var ledertispa i re- samlede skit- og hårprøver en rekke ganger.
viret ble skutt i nødverge og faren, som var Mens hannulven som forlot reviret til fordel
lederhannen i reviret, ble avlivet av dyrevel- for Moss sist ble registrert i Østmarka 29.
ferdshensyn på grunn av skabb. Valpene var januar i år, ble de to andre ulvene registrert
unge da foreldrene ble borte, og det var der- siste gang ved hjelp av et viltkamera 13. april.
for knyttet stor usikkerhet til hvordan de
ville klare seg.
– Begge valpene som lever i Østmarka-reviret runder ett år i disse tider, og det er vanEn av valpene, en hann har forlatt reviret og lig at unge ulver forlater fødereviret på dette
er registrert i Mossereviret. – Nye viltkame- stadiet. Omstendighetene i Østmarka er
rabilder viser at de to andre valpene, en hann imidlertid uvanlige siden begge foreldrene
og ei tispe fortsatt holder til i Østmarka. er borte, så det er usikkert hvorvidt begge
Begge valpene har en rekke ganger passert vil vandre ut eller om en eller begge blir væet par viltkameraer tilhørende Norsk insti- rende i reviret, forklarer Flagstad.
tutt for naturforskning (NINA) i området.
Fra bildene kan det se ut som at de holder Kilde: Nyhet fra Rovdata
sammen og er i fin form, sier Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata.
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Hekkende vandrefalk i Østmarka?
Bymiljøetaten stengte 15. april av en mindre – De er helt i starten av etableringsfasen, de
del av et populært turområde i Østmarka. er trolig i ferd med å slå seg ned og legge
Årsaken er to uhyre sjeldne gjester. Området egg. Akkurat nå er de derfor sårbare for forer sperret av med teip og det er flere infor- styrrelser. Dukker det opp fotografer og
masjonsplakater i området om at ferdsel er andre skuelystne, risikerer vi at fuglene forforbudt. Årsaken er at et vandrefalkpar er later Østmarka og ikke får hekket i år, sier
observert her. Fugleparet har visst kranglet Isaksen og ber derfor om at Nordstrands
litt med et ravnepar i området om den beste Blad ikke røper eksakt lokasjon.
hekkeplassen, men de ser ut til å ville etablere seg i Østmarka for hekkesesongen. Ifølge – Dette er jo en gladsak, så vi håper jo virkeKjell Isaksen i Bymiljøetaten er hekkende van- lig at falkene bestemmer seg for å bli. De er
drefalk en uhyre sjelden skue i Oslo-området. ganske sky og kresne på sine hekkeplasser.
De bruker god tid på å finne den rette plasHan kjenner ikke til at vandrefalk har hek- sen, sier Isaksen. Ferdselsforbudet gjelder
ket i Oslo før, i så fall kan det være over frem til 15. juli.
hundre år siden. Det har derimot vært observert flere par hekkende vandrefalker i Kilde: Nyhet fra Nordstrand blad
Akershus. Isaksen understreker at det er svært
viktig at folk holder seg unna i en periode.

Støtt Østmarkas Venner
via Grasrotandelen
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Returadresse:
Østmarkas Venner,
Postboks 85 Nordstrand,
1112 Oslo

Slåttetreff og tur i Østmarka naturreservat
Hva: Slåttetreff og guidet reservattur
Hvor: Bøvelstad og Østmarka naturreservat
Hvem:	Kulturlandskapsgruppa for Bøvelstad – ØV
Når: 24.–26. juni 2016
For niende gang arrangerer vi slåttetreff i hjertet av Østmarka!
Tradisjonen tro blir det undervisning og praksis i ljåslått og hesjing.
Det er ingen påmelding til slåttetreffet. Vi samles på Bøvelstad
fredag kveld. Alle tar med det de ønsker av mat og drikke til
hele oppholdet. Det blir servert slåttegraut på lørdag før det
settes opp griller på kvelden.
Bøvelstad er en tidligere husmannsplass som ligger flott til ved
Børtervann i Rausjø skog, omtrent midt i Østmarka utenfor Oslo.
Bøvelstad drives i dag som en DNT-hytte av
DNT Oslo og omegn.
Søndag er det guidet tur i reservatet. Det blir
en 5 timers tur med Lise Henriksen som guide
eller en k
 ortere tur i området rundt B
 øvelstad
med Johan Ellingsen som k
 jentmann.
Slåttetreff på Bøvelstad. Foto: Merete Mølbach.

Mer informasjon om adkomst etc. finner du på våre nettsider
www.ostmarkasvenner.no
Arrangementet er et ledd i feiringen av
Østmarkas Venners 50 års-jubileum.

