
Oppegård Historielag: Aktiviteter vinter/vår 2012: 

Dato/tid Aktivitet Tema Sted  

Onsdag  15. 
februar   
Kl. 19.00 

 
Foredrag 

Bilde- og video- 
framvisning 

Peisestua,  
3. etasje i Kolben 
Se egen innkalling 

Onsdag    
7. mars   
Kl.  19.00 

Årsmøtet, 
med 
foredrag 

Forsvar av Oslo i 
tidligere tider,  
v/Nils B. Olsen 

Østlikollen,  
Marens vei, v/Østli skole. 
Se egen innkalling.       

Mandag   
16. april   
kl. 19.00 

 
Foredrag 

Om Sarabråten og  
fam. Heftye, 
Østmarka 

Nordstrandhuset,  
Nordstrandvn. 30, Oslo.       
Se egen omtale under. 

Lørdag  
5. mai   
kl. 12.00 

 
Rusletur 

Ljanselva 
Ljabru (Hauketo) -
Skulleruddumpa  

P-plassen på Hauketo.  
Ta med lunsjmat mv.       
Se egen omtale under.      

Lørdag 
9. juni  
Kl. 12.00 

 
Rusletur 

 
Svartskog-runde 

P-plassen v/kirken,    
2-3 timer. 
Ta med lunsjmat m.v. 

 

AKTIVITETENE vinter/vår 2012: Nærmere omtale 

Vi knytter oss litt opp mot naboen vår i nord denne gangen. Både rusleturen i 

mai,  langs Ljanselva, og særlig foredraget midt i april, er samarbeidsprosjekt 

med krefter fra Søndre Aker Historielag. 

 

Foredrag om Sarabråten og familien Heftye: 

Sarabråten ligger i Østmarka, rett øst for Oppsal. Stedet er i dag bare ruiner etter 

tidligere storhet, ved familien Heftye. Vi får et kåseri med bilder ved Thomas 

Heftye’s oldebarn, Christine Cappelen Heftye, i Søndre Aker Historielags 

”hjemmebase”, Nordstrandhuset, Nordstrandveien 30, se kartet under. 
 

http://kart.gulesider.no/query?what=map&mop=yp&advert_code=P10001420951 

 

Kartet anbefaler å kjøre til Sæter-krysset, og ned Nordstrandveien. 

Etter å ha hørt foredraget, vil det sikkert bli interessant å gå tur rundt Nøklevann, 

med utgangspunkt i Østmarksetra eller Rustadsaga, bl.a. forbi ruinene etter 

Sarabråten. 

 

Rusletur langs Ljanselva, fra Ljabru (Hauketo) til Skulleruddompa 

En fortsettelse av de to tidligere turene vi har hatt med Arne Sunde (Søndre 

Aker Historielag) langs Ljanselva. Nå går vi oppover fra  Ljabru til ”dompa”  

(2-3 km).  Vi går tilbake, eller arrangerer kjøring ?  Se hva Arne Sunde lover oss 

om denne turen:  ” Fra Hauketo kan jeg fortelle om Ljabru hovedgård med 

http://kart.gulesider.no/query?what=map&mop=yp&advert_code=P10001420951


kjeglebanen, Hauketo gård og brua fra tidlig 1800-tall, tysk forsvarsstilling fra 

1943, Munkerudsaga, Tangen og videre forbi Engebråten gjennom partiet 

"Urskogen" til Leirskallbråten og vestre Leirskallen og Ødegårde og Lurhølet og 

"Neridalen".  

 

Vel møtt til arrangementene. 
 
 
 
 


