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Akerselvas bruer og fosser.
Hva gjør informasjon om ei bok om Akerselva her på Lademoen historielags hjemmeside? Forklaringen er
enkel: forfatteren av boka er førdt og oppvokst på Lademoen, men bor nå 50 meter fra Akerselva. Etter
25 år i Trondheim med skolegang på Lilleby og Ringve skole og studier ved NTH, flyttet jeg med familen
til Oslo i 1974. Jeg har dermed bodd ca 45 år i Oslo og 25 år i Trondheim. Etter et langt yrkesliv med over
40 år i Telenorsystemet ble jeg pensjonert i 2006. Da fikk jeg tid til å dyrke mine hobbier: fotografering,
lokalhistorie og skriving. I 2010 utg jeg boka «Korsgata Borettslag. Et ganske ungt borettslag på
Grünerløkka». Dette er en jubileumsbok i anledning Korsgata borettslags 25-år jubileum og forteller
historien om borettslaget og Grünerløkka.
I 2008 og fikk jeg ideén om å skrive ei bok om Akerselvas bruer. Etter utallige fot-og sykkelturer langs
elva ble jeg fasinert av det store antallet bruer og begynte å undersøke opplysninger om hver enkelt bru.
I 2008 var antallet bruer, 44 men i dag er det hele 49 bruer. Hovedhensikten med boka er å fortelle
historien om bruene, deres bakgrunn, byggeår, arkitekt, stilart, byggemateriale, navnsetting etc.

Ankerbrua fra 1926. Dyr Vaas fire eventyrfigurer i bronse ble montert 1937.

Boka «Akerselvas bruer og fosser» er en bildebok på 136 sider, som gir en oversikt over og forteller
historien om Akerselvas nåværende 49 bruer. Den første kjente brua over elva er beskrevet i Kong
Sverres saga og hadde navnet Aggers bru på 1200-tallet. Bruer som er oppkalt etter kjente personer er
viet spesiell oppmerksomhet.
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Åmot bru, montert over Akerselva i 1958. Flyttet fra Åmot kommune i Buskerud.
Åmot gangbru er en av de mest kjente bruene over Akerselva. På en av brustolpene står en
støpejernsplate med inskripsjonen: «100 mand kan jeg bære, men svigter under taktfast marsch.»
Bruene over Akerselva fordeler seg omtrent likt mellom kjørebruer og gang/sykkelbruer. I dag er det
bare ei trikkebru, Nybrua, men Nylandsbrua ved Operaen er forberedt for trikketrafikk.
Boka inneholder en oversikt over de viktigste fossene, damanleggene og fabrikkene som fikk kraft fra
Akerselva. I 1856 fikk cirka 50 bruk/fabrikker kraft fra Akerselvas fosser. Akerselva er cirka 8,2
kilometer lang og har et samlet fall på 149 meter fra Maridalsvannet til utløpet i Bjørvika. På denne
strekningen er det 20 fosser/stryk. Den høyeste fossen er Bjølsenfossen med et fall på 16 meter. Alle
fossene med fall på mere enn noen få meter ble brukt til kraftproduksjon. Eierskapet til dammene og
fossene var derfor en viktig faktor på den tiden.
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Øvre Vøyen foss med et fall på 7 meter. Det gule huset ved Labakken, Glads mølle fra 1736, er trolig
Norges eldste bevarte industribygning i tre.
I et eget kapittel er historiene til noen av de gamle bruene som er revet beskrevet. Boken inneholder
150 bilder og illustrasjoner. Bildene er en blanding av nye fotografier tatt av forfatteren og en del
gamle historiske fotografier.
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Nybrua ble bygget i 1832 og ble senere forsterket og omgjort til trikkebru. Fotografiet er fra 1903
Boka er utgitt på eget forlag og layoutarbeidet/trykking er finansiert av forfatteren Kjell Egil Sterten.
Boka selges av forfatteren for kr. 250 + eventuell brevporto. Henvendelse: ksterten@getmail.no eller
mobil 91375868

