
Lysakervassdragets venner 





Post 1 Bekkemøtet 

Vi står ved et bekkemøte – to små bekker blir til en noe større bekk. 

Den store kildebekken har ’rømt’ fra et rør som den ble lagt i for 

mange år siden (antagelig på 1930-årene) . Kilden er et oppkomme 

oppe i akebakken.  

Den andre kildebekken renner fra et sig i bakken nedenfor 

Roligheten, huset som var det tidligere hjemmet til mølleren på Ullern  

Mølle (1. etasje) og to av hans hjelpere (2. etasje). 

 

Vækerøveien Rolighetsbekken Kart fra 1931 



Post 2 Kjøreveien 

Veien ble bygget for å gi en jevnere 

stigning for hestevognene som 

fraktet mel fra Ullern mølle. 

Opprinnelig gikk det bare den 

bratte gårdsveien, nedover 

akebakken.  

Det ble brukt vogner med sju 

hester foran for å frakte korn. 

Oppover langs veien finnes det 

minst to møteplasser.  

Veien stiger 30 meter på de 400 

meter, til dagens veikryss 

Lysehagen-Kvernfaret. Dette er 

mye slakere enn den opprinnelige 

gårdsveien som steg 40 meter på 

halve distansen. 



Post 3 Issprengt fjell of fossiler 

Her ligger små og store steiner med skarpe 

kanter. 

Flakene er biter av leirskifer. Dette er blitt 

til som en blanding av leire og silt (veldig 

fin sand) som har vært vasket ut i et grunt 

hav. Mange små skaldyr ble begravd i 

slammet på havbunn. I dag finner vi 

fossiler i mange av steinbitene på dette 

stedet. De forteller oss at dette var 

havbunn for ca 450 millioner år siden. 

Leirskifer tar gjerne opp vann. Når vannet fryser sprenges steinen i biter. 

I fjellgrunnen rundt Oslofjorden finner vi ofte lag eller ’knoller’ med 

kalkstein inne i skiferen. Kalksteinen kommer fra koraller, skalldyr og 

kalkalger. Den er sterkere enn skifer og tar opp lite vann. Skiferen her 

inneholder lite kalkstein.  

Da isbreen gled ned Sørkedalen og over Lysejordet ble denne skiferen slitt 

ned av isen. Ellers rundt sletta var det mer kalkstein i skiferen og det 

gjorde at den stod bedre i mot. Derfor ble det en forsenkning i terrenget. 

Haleparti fra en trilobitt  funnet her.  
 Se de tre lobene som gir navnet! 

Asaphus 450-470 million år 



Post 4 Kongebakken 

Søndag 20. februar 1881 overvar Kong Oscar den 2. ett av de aller første 

hopprennene i Oslo-området, i bakken som ble anlagt i fjellsiden her. 

Spor etter hoppkanten er fremdeles synlig nedenfor stien.  

Det ble rapportert i Morgenbladet at kongen delte ut en 20-kroners 

gullmynt til de beste hopperne som var fra Thelemarchen. Kong Oscar var 

gjest den dagen på Øvre Ullern gård. Den lå ved dagens Åsjordet stasjon, 

ca. en kilometer herfra. Kongen ble kjørt tilbake i en karet langs 

kjerreveien opp til Vækerøveien (som da het Bogstad allé) og videre over 

Kjoshøgden, forbi husmannsplassen Kjos (dagens Kjoshagen barnehage) 

til Øvre Ullern. 

I 1987 ble det holdt barnerenn i bakken, men da var hoppkanten bygget 

opp med trestokker noe lenger nede i bakken. Krattskogen av bjerk og 

hassel i bakken har vokst opp siden . 

Den lille bekken ved siden av hoppbakken har gravd seg et lite dalsøkk 

med  hjelp fra Lysakerelva, særlig ved storflom som oversvømmer den 

nedre delen. 

 



Post 5 Hva er Lysejordets slette laget av? 

Ved Post 3 så vi at leirskifer var lett å fjerne av 

isen, og at det ble en forsenkning. Umiddelbart 

etter at isen forsvant kom havet inn over 

”Sørkedalsfjorden” helt inn til Skansebakken, 

12 km lenger nord.  

I løpet av de ca. 10 000 år siden den gang, har 

landet rundt indre Oslofjord steget med ca. 220 

meter i forhold til havnivået. De første 6 000 år 

steg landet ca. 160 meter. Havet nådde da inn 

akkurat inn til det som da var en bukt med en 

smal åpning. Elva Fåd rant ut i denne bukten 

og brakte med seg store mengder leire, silt, 

sand og stein og la dem i bukten. 

Tidevannsbevegelser jevnet ut disse massene og 

vasket vekk de fineste partiklene, d.v.s. silt og 

leire.  

Denne jevne bunnen strakk seg nedover til 

Sandbonn og danner i dag terrasser på begge 

siden av dalen. De er merket gult på kartet. 



Post 6 Gangbru på Lysejordet 

Gangbruen ble bygd ved et 

samarbeid mellom Oslo og Bærum 

kommuner. Grensen går midt i 

elva. Lysakervassdragets venner 

har etablert en målestasjon for 

vannføring på brukaret på østre 

bredde. 

På Oslosiden av elva på andre 

siden av bakevjen, ligger det store 

steiner godt over elvas nivå. Disse 

skriver seg fra ei gammel fløtekoie. 

Så lenge Jarsaga var i drift (frem til 

ca. 1860) var det tømmerfløting i 

Lysakerelva. For å håndtere 

stokkene gjennom strykene måtte 

det være folk på vakt gjennom hele 

vårflommen. 

Målestaven og vannføring 

Staven måler vannstanden over 

nivået hvor Lysakerelva vil slutte å 

renne. 

Mengden vann som renner under 

brua på ett sekund finner vi slik: 

1) Les av vannstanden i 

     centimeter!          (f.eks. 45 cm) 

2) Del tallet med 10!    (4,5) 

3) Høyne resultatet i 3. potens 

       (4,53 = 4,5  4,5  4,5  = ca. 90) 

4) Gange med 10 (ca. 900 ltr/sek) 

Den siste faktor 10 er spesiell for 

elva akkurat her, hvor en 

vannstand på 1 m svarer til ca. 

10.000 ltr/sek,  eller  

10 kubikkmeter per sekund 

Se:   www.lvv.no/Vannfring.htm 



Post 7 Ullern mølle 

Nedenfor stien ligger ruinene etter den store Ullern mølle som ble bygd i 

1865. Den tok i mot korn fra hele Oslofjorddistriktet. Korn ble fraktet 

opp fra Vækerø med kjerre. Møllebygget var 25 meter langt og 10 meter 

bred i to etasjer over bakken og med en kjeller som var 3 meter dyp. 

Ullern mølle ble drevet frem til 1913. Demningen sto frem til ca. 1950. 

Den siste mølleren bodde på Roligheten frem til ca. 1970.  

 

 Tversnitt over ruinene fra støttemuren ned til Lysakerelva. 

 Vannrenna førte til hjulhuset i nordende av anlegget. 

 Bygget sto to etasjer over støttemuren. 

  

 



Post 8 Mølledammen 

Nedenfor stien lå mølledammen. Tvers 

over elva, i Bærum, er det to 

fjellknauser. Dammen støttet seg på den 

nordligste. På Oslo siden er det også en 

knaussom støttet dammen.  

Demningen var en steinkistedam. Det 

ble bygd opp laftete kasser ned i elva. 

Disse ble fylt med steiner for å holde 

dem på plass. Det var viktig å kunne 

forankre demningen bak fjellknauser for 

at ikke det hele drev nedover elva. 

Knausene er dannet av samme 

størknete magma som man ser i 

fjellsiden ved siden av stien. Denne 

magmagangen kan følges helt fra 

Ullerntoppen over østre Bærum helt til 

Øverlandselva ved Nes gård. 

 

Etter mølla var nedlagt ble demningen 
og mølledammen yndete turmål, men 
konstruksjonen forfalt og demningen 
ble fjernet tidlig på 1950-åra. 

Ei 80 meter lang vannrenne 

hadde inntak på Oslosiden. Dette 

lå 4 meter over elvenivået ved 

mølla. Med dette fallet drev 

mølleren 3 møllesteiner. 



Post 9 Sandtaket 

Etter at Ullern mølle var nedlagt ble det tatt ut sand fra åsryggen her.  

Hvor kom sanden fra? Det var nok fraktet hit med en breelv på den 

tiden isen smeltet.  

Uttak av sand hadde opphørt før området ble ordentlig kartlagt i 1925. 

På en sørvendt helling og med sterk variasjon i jordsmonn, fra sand til 

leire og med mye humus på toppen, ligger det til rette for at et variert 

planteliv skal trives.  

I tillegg har det vært mye trafikk, først med hest og kjerre siden med 

lastebiler, som brakte med seg frø. Resultatet er at det vokser mange 

forskjellige arter løvtre på åsryggen. Noen har vokst til å bli riktig store. 
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