
 

Reistadeika 
 

Torsdag 10. september 2020 plantet beboere i Reistadlia en eik på sitt friareal. 

 



 
Reistadlia fikk et friareal i 1964, det gikk slik til: Både grunneierne og de første tomteeierne ønsket å 

bevare for ettertiden den beste delen av lia slik den var fra naturens side. Det ble besluttet at 

tomteeierne i fellesskap skulle kjøpe et areal som man kunne benytte til diverse fellesformål. 

Andelslaget sto for kjøpet. Kjøpesummen var kr. 74.865.- som ble betalt av andelshaverne. I 1967 fikk 

Reistadlia Vel skjøte på området*.   

Verdien på eiendommen i 2020 er uvurderlig. Friarealet har siden vært selve limet for samhandling 

og samhold i Reistadlia. Trærne har vokst og i forvaltningsplanen er målet å sikre områdets egenart 

og ettervekst.  

Våren 2020, etter at flere store trær var hugget, ble det bestemt at vellet skulle gå til anskaffelse av 

et tuntre. Etter undersøkelser falt valget på å plante en eik.  

Treplantingen 

Ved solnedgang torsdag 10. september møttes 21 beboere** til treplanting og en enkel seremoni*** 

med god avstand og norske flagg.  

I sin tale fortalte vellets leder Jostein S. Hoset om treets opprinnelse og ytret et håp om at det nye 

tilskuddet skulle bli et symbol for samhold, historie og framtid.  

«I kveld planter vi dette treet i takknemmelighet og 

til minne om de som har bygget lia før oss og som 

inspirasjon for oss som lever her nå og senere. Ved 

denne eika kan vi møtes. Vi kan minnes og vi kan 

drømme. Vi kan le og vi kan gråte.  Om noen år kan 

vi sitte under eika og om 100 år kan vi kanskje sitte 

oppe i den.» 

 

 

Når eika var på plass samlet reislinger seg rundt treet og sang Liersangen med forsangere fra 

Reistadlia mannskor, før de trakk tilbake til sine hjem.  

Det ble observert at flere reislinger tok med seg en 

nedfalsnøtt fra det nye treet, så om det i fremtiden 

spretter opp flere eiker i lia så kan de stamme fra 

Reistad-eika og dette lille viktige øyeblikket i 

Reistadlia sin historie. 

 

 

 

  

Kjetil Lien og Ellen Kathrine Trelease Eriksen fikk æren av å reise treet. 
Kjetil som representant for historien og Ellen Kathrine som representant 
for fremtiden. 



 

Litt om treet.  

Reistadeika ble kjøpt av eike-entusiast Egil Sletten. Treet var 22 år gammelt da det ble fraktet  på bil 

og henger fra Nes på Hedemarken (Stammens omkrets var 32 cm). Det ble dyrket fra frø i 1998 av en 

flere hundre år gammel eik på Slettens eiendom. Det er sommereik (querkus robur"nes") som er den 

mest hardføre av de 2 artene som vokser i Norge. Klimarasen Nes, går lengst inn i Innlandet og er 

meget hardfør. Den stammer antakelig fra de store eikeskogene som vokste på Nes i bronsealderen.  

I det latinske navn betyr slektsnavnet quercus kraft eller makt, og artsnavnet robur står for sterk, 

hard. Sommereika blir inntil 25 (35) meter høy, med krone som kan bli svært bred på frittstående 

trær. Stammen deler seg tidlig opp i kraftige grener. Bladene sitter på korte stilker (2-10 mm), og har 

oftest 3-6 lapper på hver side. Eika har glatt, grågrønn og svakt glinsende bark som ung. På eldre trær 

blir barken mer gråbrun, tykk og dypt oppsprukket på langs. Eik har kraftig, dyptgående rotsystem. 

Eik kan bli over 1000 år gammel.  

Treet er sambu, og blomster i mai, samtidig med lauvsprett. Hannblomstene sitter i hengende rakler. 

De små, uanselige hunnblomstene sitter 1-6 sammen i bladhjørnene. Blomstene vindbestøves. 

Nøttene er 2-3 cm lange, og sitter i et skjellete fruktbeger. De er grønne som unge, men blir etter 

hvert brune. Når de er modne i september-oktober, løsner de fra fruktbegeret. Enkelte nøtter kan 

spire alt samme høst. Fugler og gnagere bidrar til spredning av nøttene. Det er gjerne 4-6 år mellom 

de gode nøtteårene. Eika setter stubbeskudd og kan også forynge seg på denne måten. Denne evnen 

avtar med alderen. 

________________________________________________ 

  

 

*Sitat fra Reistadlias historie – Skrevet av Rangvald Færgestad 

**Disse var tilstede: Trine Enger, Hans Enger,  Marita Holte, Hans Rasmus Holte, Fredrik Nomme, 

Vibeke Clausen, Pål Sigurd Malm, Ellen Holm, Erik Holm, Ellen Kathrine Trelease Eriksen, Hallvard 

Eidheim, Ketil Lien, Anja Katrine Hunn, Morten Utvær  + Kristin Hafskjold, Frank Guneriussen, Jostein 

S Hoset og tre hunder. 

***I 2020 var menneskeheten rammet av pandemien Covid-19 og restriksjoner for å sikre 

smittevern. 


