
Dette er en liten pamflett utarbeidet av historielagsmedlem Ø. B. Dick i an-
edning historielagets vandring til toppen av Ullernåsen torsdag 6. juni 2019. Den 
tar for seg litt av historien bak det trigonometriske punktet (betongtårnet) på 
toppen på sidene 2 og 3.  Side 4 er viet litt om Ullernåsens geologi.
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26. mai 2011

Det var disse to innleggene i Aftenposten i mai 2011 som gjorde at pamflett-
forfatteren ikke klarte å motstå fristelsen til å blande seg inn, siden svaret gitt i 
det siste innlegget måtte sies å være nokså vill-ledende, dog ikke aldeles galt 
heller, som det vil fremgå av pamplettens to følgende sider.  Gjentatte forsøk på å 
få Aftenposten til å ta inn en mer korrekt versjon av Tårnmysteriets løsning, førte 
av uforståelige grunner, ikke frem. Historielagets medlemsblad  «Langt vest i 
Aker» ble derfor «redningen», i form av en artikkel litt senere dette året med 
tittelen «Tårnmysteriet på Ullernåsen». Også nummer 67 av medlems-bladet fra 
mars 2019 omtaler det aktuelle tårnet. Her kan en lese om Oslo kommunes plan  
om en mulig rehabilitering, samt om kildene for den informasjonen som er 
forsøkt formidlet i herværende pamflett.



Det trigonometriske punktet G35 0408 som er markert med betong-tårnet på 
toppen av Ullernåsen, ble etablert i tidsrommet1904-1909 og er bygget av 
daværende Norges Geografisk Oppmåling, trolig i samarbeid med daværende 
Aker kommune.  Dette punktet var blant om lag 10 slike punkter som var 
bestemt av NGO og overlevert til Aker kommune i 1911.  Disse punktene ble 
benyttet som grunnlag for videre triangulering i Aker kommune, og 
punktet/tårnet på Ullernåsens topp, blir således å betrakte som et  sentralt 
trigonometrisk punkt også i Oslo kommunes oppmålingshistorie.

For de koordinat-interesserte kan følgende bemerkes:  De fire øverste koordinat-
parene (fra 1970 og 1984)er angitt i det geodetiske referanse-systemet NGO 
1948 Akse III.  De to nederste koordinat-parene er angitt i et annet referanse-
system,  UTM ED50 Sone 32 (som er et litt annet enn det UTM-systemet som 
benyttes i dag).  I et dokument oppgis punktets beliggenhet i nok et referanse-
system, nemlig Oslo kommunes eget lokale referanse-system.   Her er 
koordinatverdiene Y= - 3991,044 X= + 2774,429  (enheten er m).   Utfordring til 
den oppegående historielagsvandringsdeltaker:   Hvor ligger på dette grunnlag 
origo for Oslo kommunes lokale referanse-system?
Hva «flylykten» angår,  se mer om denne på herværende pampletts første side.



Illustrasjonene nedenfor er knyttet til de to trigonometriske punkt-
ene som befinner seg på Ullernåsen;  «Ullernås øvre» og «Ullernås
nedre».  Begge er betongsøyler, men med noe ulik utforming.  Denne 
formen for markering av punktene var ikke så vanlig. De aller fleste 
var markert med jernbolter nedstøpt i fjell, med ett unntak, nemlig 
«Vettkollen Syd» som også var markert med en betongsøyle.

Det trigonometriske 
puntet «Ullernås øvre».

Det trigonometriske 
punktet «Ullernås
nedre».

Anskueliggjørelse av 
observasjonene i 
tabellen ovenfor.

Legg merke til at her 
benyttes gon 
(nygrader), et 
gradmål som er slik 
at hele sirkelen er 
400 gon, ikke 360 
grader som en ellers 
ofte er vant med.

«Ullernås nedre».
«Ullernås nedre».



Osloområdet var også i sin tid et sted der vulkaner hadde utbrudd der lavaen 
fløt utover. Ullernåsen var i sin tid en vulkan, og det som gjenstår er resten av 
den nedslitte vulkankjernen. Den vulkanske aktiviteten oppsto fordi landet 
begynte å revne for 300 millioner år siden som følge av kontinentaldrift. Siste 
istids morener har skapt Maridalsvannet og Bogstadvannet, og øvrige 
avsetninger av sand og leire har gitt grunnlag for Oslo som en jordbruksbygd. 
Fra:  www.naturarv.no.

På Nettstedet www.aftenposten.no/norge/i/AL1MA/Da-Nordmarka-eksploderte finnes følgende skildring:

Vulkanen står opp som en flat kjegle på den ørkenaktige sletten. Noe er 
imidlertid i emning. Røyk siver ut av krateret. Bakken rumler. Plutselig lyder et 
gigantisk drønn. Vulkanen styrter sammen, og lava og aske velter ut. Himmelen 
blir mørk, og jorden gløder rødt. Et digert gryteformet arr, en kaldera, gaper i 
terrenget. Det er Oslo for 280 millioner år siden. En av de uløste gåtene er om 
vulkanutbruddene i datidens Oslo fikk noen effekt på det globale klimaet.- Vi vet 
lite om dette. Klimaet på denne tiden var imidlertid skiftende. Så kanskje har 
vulkanene hatt større innflytelse på klimaet enn tidligere antatt. På veien pas-
serer geologen Ullernåsen. Husene dekker fredelig høydedraget. De vet det 
kanskje ikke, men de bor på en gammel vulkan. Ullernvulkanen satt på siden av 
den store Bærumsvulkanen. Dette var imidlertid bare en liten fjert, sier geolog 
Bjørn Tore Larsen.

Utsnitt av  NGUs geologiske 
berggrunnskart «Oslo».


