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Spillet om Sarabråten i september
Lørdag 15. og søndag 16. september kan du få
Sarabråtens historie fortalt på en munter, levende og
musikalsk måte. Da settes nok en gang «Spillet om
Sarabråten» opp på tunet der det en gang så
fasjonable utfartsstedet i Østmarka lå.
Av Even Saugstad

Vi treffer dikteren Aasmund
Olavsson Vinje, forfatteren
Henrik Ibsen og kronprins
Carl – alle tidligere gjester
hos forretningsmannen
Thomas Heftye, og alle for
anledningen gestaltet av
dyktige, lokale amatørskuespillere. Og historien
blir bundet sammen av
«Haugkjerringa Sara», på
samme måte som det har
vært gjort siden første
gangen man kunne se dette
skuespillet i 1976.
Noen endringer har vært
gjort i manus opp gjennom
årene, og i år har blant annet
Den Norske Turistforening
som nå kan markere sitt
150-årsjubileum, fått litt
ekstra plass. Heftye var
mannen som stiftet DNT i
1868. Primus motor og
administrativ leder for
arrangementet, Odd Hermann Uglem fra Østensjø
Kunstforening, tror også
årets forestilling vil samle
mye tilskuere. – Nye folk har
flyttet til lokalområdet og
interessen for den nære
historien – både i tid og
geografi – er stor, mener
han.

Første gang i 1976
Sigurd Senje (1919 – 1993)
var mannen som skrev
stykket, og både han og
kona Cathrine (1927 – 2015)
hadde i mange år sentrale
roller i skuespillet. Stykket
er laget som en musikalsk
og humoristisk historisk
revy. Forestillingen følger
Sarabråtens historie. Vi

får blant annet hilse på
Henrik Wergeland og
mange av Heftyes mange
venner og gjester er selvfølgelig rikt representert.
Speidersjef Dons, vannverkets mann som vil kjøpe
båten Sara, og en munnspillspillende Milorgkar
står også på rollelista. Med
Sarabråtens tun og ruiner
som kulisse, trekker
skuespillerne tilskuerne
inn i både glade og tunge
dager på Sarabråten.

Årets spill
Lørdag 15. og søndag 16.
september er altså helga
årets spill settes opp. Lørdagens forestilling går kl.
15.00 mens søndagen er det
spillestart kl. 13.00. Billetter
kan kjøpes på stedet, og
arrangørene påpeker at det
er best å ha med kontanter
da nettforbindelsen for
Vipps og kortterminal er litt
varierende inne i Østmarka
Søndag arrangerer Sarabråtens venner en guidet tur
i Sarabråten-/Hauktjernområdet med historisk
informasjon blant annet ved
vannbassenget, Speiderbautaen og Hauktjernskløftene. Denne turen
starter fra Sarabråten kl.
11.15 og er åpen for alle og
fordrer ikke påmelding.

Sarabråten slik det så ut på Thomas Heftyes tid.
(Foto fra Heftyefamiliens album/Sarabråtens venner)
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Fra oppsetningen i 2015; Karoline og Bjørnstjerne Bjørnson
ankommer Sarabråten på standsmessig vis. (Foto: Steinar Saghaug)
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