Bakkeplaneringens tidsalder i Gjerdrum.
Under årsmøtet i Gjerdrum Historielag 12. mars 2015, hadde vi invitert Hallvard Huser til å prate
om sine minner fra ”bakkeplaneringens tidsalder” i Gjerdrum. Det som her skrives er et forsøk på å
gjengi noe av det Hallvard var innom, samt å gi noen tilleggsopplysninger for å sette dette inn i en
sammenheng.

Det opprinnelige Gjerdrums-landskapet.
Så å si hele Gjerdrum øst for Romeriksåsen består av marin leire avsatt i det som for omkring
10000 år siden var ”Romeriksfjorden”. Idet landet steg og fjorden ble tørrlagt, var dette et sletteland. Men gjennom tusenvis av år har elver og bekker gravd ut djupere og djupere raviner i
landskapet. Svært lite av den gamle havbunnssletta er tilbake her i Gjerdrum.
Da de første bøndene i bronsealderen
slo seg ned og begynte å dyrke jorda i
vårt område, var det dette skogbevokste
ravinelandskapet de kom til. Gjennom
mange århundrer ble stadig større og
større deler av ravinelandskapet dyrket
opp, og da vi kom fram til 12-1300-tallet
var det meste av den dyrkbare jorda i
Gjerdrum tatt i bruk.

Flyfoto over Vestbygda 1950-tallet. Skyggene i vintersnøen gir en ide om ravinemønsteret. (Vestby i nedre venstre hjørne. Rønnegrinda i
øvre høyre hjørne.)

Går vi 100 år tilbake i tid, ble all
jord drevet av muskelkraft – hest
og menneske. Slåmaskina kom
på slutten av 1800-tallet, men
den ble trukket av hest. Seinere
kom selvbinderen – også trukket
av hest. På 1930-tallet dukket de
første jordbrukstraktorene opp,
men først etter 1945 ble traktoren
vanlig. Den var svært arbeidsbesparende. Men det var et problem:
Den kunne ikke brukes der det var
bratt. En del jord som før hadde
vært brukt til åkerland, ble nå
omgjort til kulturbeite. Åkerlandet
ble konsentrert om jordene der
Kornskur med selvbinder i ravinebakker på 1940-tallet. Kristoffer Laache bak 3 hester.
traktoren kom fram.
Det gikk å kjøre her med hest, men ikke med traktor.
Så lenge det var omfattende husdyrhold med storfe på alle gårder, var det kanskje et mindre problem om noe av arealet var permanent grasdekt – enten slåtteland eller kulturbeite. Men fra slutten
av 1950-tallet startet en utvikling som har fortsatt i hele perioden etterpå: Flere og flere gårder
sluttet med kuer og storfe, og la om til rein kornproduksjon, eller kanskje gris eller høner som ikke

trengte gras. Det en nå så
var at de bratte, tidligere
dyrka ravineliene begynte å
gro igjen med trær og busker. Og den jorda som fortsatt ble brukt som åkerland
var ofte små jorder med
helling i alle retninger, og
som endte i ei diffus grense
der det var for bratt og farlig
å kjøre med traktor.

Bakkeplanering i 1981 på samme areal på Åmot som bilde 2. Entreprenør er Harald Eik

Bulldoseren kommer.

Det begynte seint på 1950-tallet. Hallvard Huser mener Trygve Wærhaug fra Skedsmo var en
pådriver for å komme i gang med planering på Romerike.
Det Wærhaug opprinnelig
tenkte på, var å bruke bulldoser til å legge igjen åpne
kanaler mellom jordene, slik at
en kunne få litt større jorder.
Til å begynne med hadde en
ganske små maskiner, og når
en kom litt ned i leirmassene,
måtte disse maskinene melde
pass. De eldste planeringene
er derfor ofte utført ved at
god matjord er dyttet ned i en
mindre kanal eller ravine, og
hellingsforholdene ble bare litt
bedre enn de var. Men det var
tilstrekkelig til at traktoren kom
fram.
Som bilde over. Bakkeplanering i 1981 på samme areal på Åmot som bilde 2. Entreprenør er
Harald Eik

At matjord ble gjømt vekk, så en heller ikke på som noe problem til å begynne med.
Det viktige var å holde arealet fulldyrka, og en hadde rikelig med husdyrgjødsel å kjøre på.
Nå begynte også landbruksmyndighetene å interessere seg for planering. En så at planering
kunne være med å sikre et rasjonelt jordbruk for framtida. En innførte en ordning der bonden
kunne søke om statstilskudd til planeringen.
I Gjerdrum var det Leif Huser som var den første som kjøpte bulldoser. Han kjøpte en liten doser i
Rendalen på 1950-tallet, og begynte å planere på sin egen gård på Sørum, og han påtok seg etter
hvert planeringsarbeid rundt om i distriktet.
I 1968 var Hallvard Huser ferdig med landbruksskolen, og tok opp et lån på 40.000 kroner i spare-

banken for å kjøpe sin første gravemaskin. Men Hallvard fikk seg også jobb som bulldosersjåfør
hos Leif. En var nå inne i den tida da bakkeplaneringen virkelig tok av. Fra slutten av 1960-tallet,
1970-tallet og til begynnelsen av 1980-tallet var nesten alltid et planeringsprosjekt i gang et eller
annet sted i Gjerdrum. Det kunne være opptil 7-8 dosere i arbeid flere steder i bygda på en gang.
Det skjedde også en teknisk utvikling på doserne. De ble større, og de ble utstyrt med grubber.
Dermed var det nesten ingen grenser for hvor djupt ned i blåleira en kunne flytte på massene.
Samtidig fikk myndighetene også øynene opp for at en måtte ha strengere retningslinjer for
hvordan planeringen skulle foregå. En innså at en måtte ta vare på matjorda, slik at denne kunne
legges tilbake på det ferdig planerte jordet. En fikk regler om at alle jorder etter planering ikke
skulle ha brattere stigning enn 1:6. Hvis en ville
søke om statstilskudd,
måtte det foreligge en
plan for hele tiltaket. Tilskuddsatsen var 40% av
godkjent kostnadsoverslag. Men dersom det var
snakk om et fellesprosjekt – f.eks. planering
over ei eiendomsgrense
i en dal – kunne tilskuddet komme opp i 60%.
En stimulerte også
grøfting av jorda i ettertid med statstilskudd.

Hallvar Huser og Leif Huser foran bulldoseren omkring 1970. Bildet gir godt inntrykk av størrelsen
på maskinene.

I Gjerdrum var det i stor grad jordstyretekniker Olaf Moe som tok seg av planlegging og
oppmåling – en person Hallvard oppfattet som en svært dyktig fagmann.

Hverdagen som dosersjåfør.

Bulldosere er svære maskiner med store krefter. For å få et godt resultat av planeringsarbeidet,
er likevel sjåførens kunnskaper viktige. Han må se for seg ”for sitt indre øye” hvordan landskapet
skal bli etter at jobben er gjort, og beregne hvor djupt ned i rabben han må skjære for å få passe
mye masser ut i fyllinga i dalen. Han må også tenke hvordan han skal kjøre rasjonelt – særlig med
tanke på transport av matjorda. Kostnaden med å ta vare på matjorda, kunne ifølge Hallvard utgjøre så mye som halvparten av hele planeringskostnaden.
Dosersjåføren må også være forsiktig – særlig ute på fyllingskanter og i områder der kommer opp
vann av jorda. Hallvard kan fortelle om flere tilfeller han har vært med på der doseren har satt
seg fast. Hvis det bare var en doser i området, og denne sto fast, var det første en måtte gjøre, å
gå til nærmeste skogkrull og hogge et stort tre. Deretter var det å dra stammen fram til bakenden
av doseren, og feste stokken med vaiere til beltet. Så var det å starte motoren og få doseren til å
dra stokkene innunder beltet, slik at den fikk noe ”å klatre på”. Kanskje måtte flere stokker til før
maskina kom seg løs.
Litt lettere var det hvis det var to dosere i arbeid på samme jorde. Om den ene kjørte seg fast,
kunne en ved hjelp av vaier og vinsj fra den andre dra den første løs.
Hallvard forteller at han en gang kom bort på et jorde på Sørum idet en doser ble dratt laus over
en fyllingskant. I den doseren som dro satt Leif Huser. I den doseren som var på vei opp over ei

fylling som var så bratt at doseren nesten steila, satt Karen Huser; kona til Leif. Da de hadde fått
den havarerte maskina ut på fast grunn utbrøt Karen: ”Jeg er glad jeg ikke veit det når jeg våkner
om morra’n, å jeg skal gjøra den dagen som kommer!”
Planeringsarbeid var skiftarbeid. Det var vanlig å kjøre to skift. Sjøl om det er eksempler på det
motsatte, unngikk en å drive med planering om vinteren.

Fra å være stimulert til å bli forbudt.
Etter hvert ble planeringsprosjektene større og større, og de beveget seg inn på områder med
bekker med mye vannføring, og områder som ikke hadde vært dyrket tidligere. På en del planeringsfelt fikk en dessuten et erosjonsproblem som ofte skyldtes at en hadde lagt opp for bratte
fyllingskanter og hadde for dårlige systemer til å lede unna overflatevann.
Først ble regelverket skjerpet. Dernest ble statstilskuddet tatt bort. Endelig ble det i praksis forbudt
å planere. En av grunnene til dette var at en var bekymret for at den spesielle landskapstypen
– ravinelandskapet – skulle forsvinne helt. På slutten av 1980-tallet var det nesten helt slutt på
planeringen.
En kan sjølsagt si at landskapet vi hadde på 1950-tallet var ”rikere” enn det vi har fått. Alle er nok
likevel enige om at alternativet ikke er 1950-tallslandskapet, men at store deler av ravineområdene
i dag ville vært gjengrodd med skog. Planeringen har i hvert fall ført til at vi har beholdt et åpent
landskap i bygda, der jorda fortsatt er i bruk til matproduksjon. Hallvard framholder også at planeringen antakelig har hindret mange arbeidsulykker, for da traktoren kom var det mange som tok
sjanser ved å kjøre i bratte lier som ikke var egnet for maskiner.

Fra Sørum gård. 1955 og 2015.
Bildene er tatt på jordene sør for Sørumsgrenda, og viser terrenget før og etter planering.

Åmot 08.04.15
Tor Laache
Gjerdrum Historielag

