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Lokalhistorie
      PILBEKKEN – GJEMT OG GLEMT

Tekst og foto: Reidar Ø. Brevik

Gamle hus, avdøde personer og steds-
navn av ulike kategorier har dominert 
denne spalten. Denne gangen har 
turen kommet til en bekk.

Ifølge eldre kart har Pilbekken sine 
kilder i myrområdene på (Søndre) 
Hellerud, muligens så langt nord 

som til Bakkerudveien. Den rant – eller 
bedre: seg - langs Oberst Rodes vei 
omtrent, sneide Niffen og danner 
tomtegrensen til husene på vestsiden 
av Postdamveien. Her løper det et lite 
dalsøkk som er tydelig for den som 
vet det, men lite synlig på grunn av 
vegetasjon og bebyggelse. Ved Nord-
strandveien 62 dreier den nitti grader 
mot vest og renner syd for eiendom-
mene i nr. 63, 61, 59 og 57 og svinger 
innom Munkerudjordene/ kirkegården, 
som nok bidro til vannføringen før den 
ble drenert. Som kartet viser, dreier 
bekken nye nitti grader ved Handels-
huset på Sæter og krysser Ekeberg-
veien for så å runde villa Pilbekk i nr. 
243, revet omkring 1972.
 Her er terrenget så bratt at det 
nok fantes et lite stryk før lite bekken 
rant videre gjennom Haugsdalen, 
dalsøkket der Ekebergbanens forlen-
gelse ble anlagt i 1941. Om vinteren 
akte ungene på den islagte bekken. 
Nedenfor Ljabru stasjon delte bekken 
det store jordet der terrassehusene 
og noen granbusker kom senere.  
Helt fram til femtiårene var dette 
området, populært kalt Hesteskoen, 
et eldorado for barn og ungdom som 
lekte seg med ski og kjelker. Da lå 
bekken åpen i dagen. Siste etappe 
gikk gjennom skogen nedenfor Knud 
Øyens vei. Her kalles den Kjerregårds-
bekken, et navn som antagelig skyldes 
nærheten til kirkegården. Den krysset 
Ljabruveien et stykke vest for Kron-
veien før den stupte ned i Ljanselva.
Navnet på bekken oppsto nok i 
grenda rundt Sæter, siden det var 
der det bodde folk. Det eksisterte 
allerede i 1913, da Aker kommune 

utvidet kirkegården. Det er rimelig 
at villa Pilbekk fikk navn etter bekken, 
ikke omvendt som Byleksikonet påstår. 
Lenge sto det en del piletrær i skrå-
ningen overfor Nordstrandvn. 40 
og 42 og ned mot bekken, kanskje 
også andre steder langs dette glemte 
bekkefaret, som ble rørlagt i årene 
før krigen.
Kommentarer mottas med takk!

Kilder: Kjell Kobro; Inger Bjørbæk 
Mikkelsen; Kart over Østmarka, utg. 
av Akersbanerne A/S, trykket 1931; 
Nordstrand sogns villakart, midtre 
del, 1932 (illustrasjon).

Noen meter ovenfor Ljabruveien finnes ennå 
den vakre bekkedalen der Pilbekken i sin tid 
bruste gjennom skogen.

Pilbekken er den svarte streken mellom 
Rosendalsveien og Ekebergveien.


