
Sarabråten, 22. september fra kl. 12.00:

Dugnad, grillmat og foredrag

SB Sarabråten var konsul Tho-
mas Heftyes og senere
sønnen telegrafbestyrer
Thomas T. Heftyes store
gods og representasjons-
bolig ved Nøklevann fra
1856 fram til 1917. Her var
datidens turister vel-
komne. Og her frekven-
terte kongelige og
kunstnere.

Nær Sarabråten ble lan-
dets første speidertropp
startet i 1910. Det store
hopprennet, Sarabråtren-
net, ble arrangert her med
bl. a. kronprins Olav på
deltakerlista. Minnesmer-
ket over norske gutter som
falt under 2. verdenskrig i
Østmarka ble avduket på
Sarabråten i 1946. Siste
hus på Sarabråten brant
ned i 1971.

Bli med på å ruste opp ruinene og området rundt Sara-
bråten. Plassen med den spennende historien fortjener en
ansiktsløftning, og nå kan du gjøre en innsats og samtidig
få påfyll med både mat og historie.
Møt opp på Sarabråten kl. 12.00. Vi rensker ruiner og gangveier,
kutter kratt og småbusker og gjør annet for å få den tidligere så
staselige plassen i bedre stand. Kl. 15.00 serverer vi litt grill-
mat, boller og kaffe/saft og kl. 16.00 holder Østmarkbok-forfat-
ter Even Saugstad et foredrag og tar oss med på en rusletur i
nærområdet. Hvis du ikke har anledning til å være med på dug-
naden, er du hjertelig velkommen til grillmat og foredrag.

Har du lyst til å bli med, er det fint om du melder din interesse
til Arne Egil Sagen, arne.egil.sagen@online.no (evt tlf. 957 34
344). Ta gjerne med kvistkutter/-saks og/eller børste med stiv
bust/metall-spattel (til å fjerne mose fra ruinene). Ellers har vi
en del utstyr til utlån.
Vi som står bak arrangementet er en nylig etablert gruppe i Østmarkas Venner
som ønsker å sette fokus på denne perlen i vårt nærområde. Vi ønsker å utvikle
Sarabråten til en portal for innsikt i historie og kultur for denne delen av Øst-
marka der deler av historien skal gjenskapes og formidles gjennom ulike tiltak.
Sarabråten skal være både et kulturminne og en attraksjon for frilufts- og histo-
risk interesserte østmarksnaboer. Initiativ til gruppa er tatt av Østmarkas Ven-
ner i samarbeid med Østensjø Historielag, Nøklevann Ro- og padleklubb og
DNT Oslo og Omegn. Vårt håp er at dugnad og kulturkveld på Sarabråten skal
bli en årlig tradisjon.

Heftye juniors hus på Sarabråten, ca 1890. Hjulbåten «Sara» på Nøklevann.

Kuskeboligen ca 1937.


