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Elin Gerd Langsholt

Fra: Erik Andrew <eriandrew@gmail.com>
Sendt: torsdag 17. mars 2022 21:17
Til: Håvard Pedersen
Kopi: Dag Helland Pettrsen; Lillomarkas Venner
Emne: Re: Kulturminner i Nittedals del av Lillomarka

Hei Håvard, 
Takk for at du kontaktet oss om et emne både Dag og jeg brenner for. 
De to dokumentene vitner om ditt langvarige engasjement for og 
dokumentasjon av kulturminner. Det er viktig at at disse to 
dokumentene blir utvidet og kvalitetssikret og at de da bør publiseres 
offentlig. 
Dag og jeg har hatt et par samtaler om oversiktene. Når det gjelder 
Lillomarka synes vi at det ville vært ønskelig, som du antyder, at 
oversikten omfatter hele Lillomarka og som du vet ligger jo mer enn 
halvparten av Lillomarka i Nittedal. Og også denne del av marka 
inneholder mange aktuelle kulturminner. Men for at en slik kartlegging 
skal bli fullstendig og kvalitetssikret føler vi for at Nittedal kommune 
bør inn og at foreninger i Nittedal som er opptatt av kulturminner 
trekkes inn. 
Vi oppfatter det at du kontakter oss som privatpersoner i denne saken, 
men saken er så viktig at mer offentlige instanser bør inn. Vi vil derfor 
oversende din henvendelse til kultursjefen i Nittedal kommune 
(Fredrik Glans) med kopi til den lokale Fortidsminneforeningen, 
Nittedal historielag og Turkameratene Nittedal Turlag. Du vil 
selvfølgelig få kopi av denne oversendelsen. 
Dag og jeg begynner jo å trekke på årene og det er viktig at yngre 
krefter trekkes  inn i dette arbeidet. Dessverre er vårt kontaktnett 
knyttet til vår generasjon og vi kjenner lite til yngre krefter som kunne 
være aktuelle å gå inn i styret til Lillomarkas Venner. 
Takk for at du kontaktet oss og vi holder kontakten om et emne vi 
personlig er opptatt av. 
mvh Erik  
 
ons. 16. mar. 2022 kl. 11:25 skrev Håvard Pedersen <haavard.pedersen@yahoo.no>: 
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Hei Erik og Dag 
 
I den delen av Lillomarka som ligger innenfor Oslo kommune har vi hatt og har fortsatt omfattende registreringer av 
kulturminner. Omfanget er langt større enn det noen tidligere har trodd. 
 
For noen år tilbake mottok jeg  en oversikt over hva som var registrert fram til da i Nittedalsdelen, men nå lurer vi i 
styret i Lillomarkas Venner på om det har kommet noen oppdatering i senere tid. Våre forfedre var jo ikke opptatt av 
nåtidas kommunegrenser, så derfor mener vi at kulturminner i hele Lillomarka bør ses under ett. 
 
I Oslo sliter vi med at Byantikvaren ikke har ressurser til å følge opp kulturminner ved eksempelvis kvalitetsikre de 
funnene vi gjør. 14 lag og foreninger har derfor skrevet til Oslos ordfører m. fl. om at Byantikvaren må styrkes når det 
gjelder marka. I regi av NOA hadde vi et vellykket møte med ordføreren  med vara, og de skal lage et mindre 
seminar om saken.  Hvordan stiller Nittedal kommune samt Viken fylke til oppfølging av kulturminnene i Nittedal? 
 
Vedlagt finner dere midlertidige rapporter om kulturminnene i Oslos del av Lillomarka. Kart bakerst i rapportene. 
Noen kulturminner like over grensa til Nittedal er også tatt med. (Legg merke til nr 196, ei fangstgrop like nord for 
Lusevasan, Er ikke sikker på om dere vet om denne fra tidligere.) 
 
 
Hilsen  
 
Håvard Pedersen 
 
 
PS. Lillomarkas Venner slite stadig med å få med et (eller flere) styremedlemm(er) fra Nittedal. Han vi fikk inn i 2020 
trakk seg igjen. 
 
Si ifra om dere har noen gode tips 
 
DS 

 
 
 
--  
vennlig hilsen 
Erik Andrew 
eriandrew@gmail.com 
mob 90693197 


