Østmarkas Venners kulturminnetur lørdag 24. oktober 2009
Seksti forventningsfulle turdeltagere og seks firbente startet fra Østmarksetra på det som ble en
meget vellykket fem timers kulturminnetur i variert og utfordrende Østmarka-terreng lørdag 24.
oktober.
Lise Henriksen guidet sammen med ØV`s leder Steinar Saghaug til kjente og ukjente plasser langs
veier og stier litt utenfor allfarvei i kjerneområdet for de fleste brukerne av Østmarka.
Lise Henriksen fortalte på en levende måte mange interessante og artige historier bak tuftene etter
de gamle plassene vi besøkte. I tidlige tider var det ganske store bosetting og drift på mange
husmannsplasser i denne delen av marka. Det første stoppet var ved Korketrekkeren som ble bygget
av Heftye hvor et nytt ikke omsøkt veianlegg hadde lagt tuftene etter den vesle plassen
Nøklevannsbråten under grus. Den lange rekka av turgjengere fortsatte med mange stopp underveis
- langs Heftyes gamle vei langs Nøklevann (parallelt med den alle går i dag), videre til tuftene etter
Lutdalen og Lutvangen. Ved sørenden av Lutvann fortalte Steinar Saghaug den mørke nære
historien om da vannet forsvant i denne delen av Østmarka - ned i Romeriksporten. Mange av
turdeltagerne delte Østmarka-opplevelser. Det ble mye latter og godt humør på turen, men ingen
uhell på det høstlige underlaget.
Vi fortsatte fra Lutvann "Østmarka på tvers" og tok fatt på de kraftige stigningene opp til Kroktjern.
For første gang fikk vi høre historien bak en gammel mystisk steinhule i dette området. Vi spaserte
oppe langs lyse og lette furukoller før vi nådde de sprekkfylte og bratte fjellhengene som stuper ned
i Hauktjern. I dette eldorado for klatrerer valgte vi den blåmerkete stien ned og gjennom de trange
Hauktjernskløftene. Dette er en av Østmarkas mest spektakulære områder. Etter litt "magesug" for
flere endte alle trygt og godt på den åpne plassen der kong Olav skrev sitt navn inn i en steinblokk i
1975. Turen fortsatte rundt vannet forbi speiderbautaen hvor Norges første speidertropp ble stiftet i
1910. Videre ned til det gamle store vannbasenget som forsynte Sarabråten med vann, krysset den
gamle hoppbakken før siste stopp på turen på selve Sarabråten. Her ga Lise Henriksen alle den siste
dose av både nasjonal og lokal kulturhistorie og hun fikk sin velfortjente applaus for en strålende
innsats.
De glade vandrere fortsatte derfra til de mer urbane boligstrøk rundt Østmarka - åpenbart enda
gladere til sinns og med mye kulturhistorisk påfyll etter en fin markadag i ekte godt og friskt
oktobervær :-)
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