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Mme med Lederen:

If¢lge tradisjonen skal et arsskrift inneholde et intervju
med lederen i Maridalens venner. Vi m¢tte Tor Qystein
Olsen, entusiastisk som alltid, en kveld fa dager f¢r ars-
skriftet skulle i trykken.

Hva syncs du er det mest positive som har hendt i Mari-
dalen i det aret som har gatt‘?

Det er flott at vi har fatt i gang Maridalsspillet igjen.
Spillet skaper positiv blest og gj¢r at ere opplever dalen
og far lyst til 5 sla ring om den. I den fasen Maridalens
venner er na, hvor det viktigste er koblingen mellom
kulturvern og naturvern, er dette viktig.

Hvordan merker dere den ¢kte interessen?

Vi merker ikke noen stor pagang av nye medlemmer,
men vi har lettere for 5 fa oppmerksomhet i media om
vare saker. Malidalsspillet fikk helsider i hovedstads-
avisene. Det gj¢r det lettere 5 komme tilbake med nye
saker senere. Ogsél andre organisasjoner er oppmerk-
somme pa oss, vi har f.eks. halt et fint samarbeid med
Oslo bymuseum.

Ogsa Olsolcfeiringen var et hdydepunkt. Dette arrange-
mentet var et samarbeid med Nordberg menighet, Marida-
len menighetsrad og biskop Lislerud.

Er noen kontroversielle saker l¢st det siste aret?

Vi har oppnadd en delseier i golfbanesaken. Vi kk
hindret at areal ble regulen til golfbane f¢r Verneplanen
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er behandlet. Det samme gjelder skytebanen, som sqikte
om helérsdrift. Ogsé dette mi vente p Vernep1anen,- vi
venter hasringsutkastet ganske snan.

Hva blir viktigst framover?

A spre kunnskap om og interesse for kulturlandskap
generelt og Maridalen spesielt. Det viktigste virkemidlet
er Maridalsspillet. Maridalen er det siste klassiske kultur-
landsskapet i Akerbygdene. Utfordringen er A f det til 5
virke! Vern av et kulturlandskap betyr ikke {1 la det gro
igjen, men 5 forsqake 2-‘1 tilbakefgzire det til en spesiell til-
stand. Et eksempel er Sgzirbrtamyra, som har nasjonal
vernestatus som ei lavlands flatmyr. Blir den overlatt til
seg selv, endrer den karakter. Skal den opprettholdes, mzi
den slés og beites, slik som tidligere. Dette illustrerer
forskjellen pé naturvem og kultuwern.

Det b¢r pnes for forsiktig husdyrhold etter gamle prin-
sipper si vi kan fé tilbake hagemark, slfltteeng og pent
beitelandskap.

nsker folk i Maxidalen 5 drive musealt landbruk‘?

Det er viktig at det finnes en kultur og et milj¢ rundt
denne typen drift. Det er allerede folk i dalen som driver
i samsvar med godt kulturvern. De som driver mi ikke f
tredd noe nedover hodet, men bli positivt stimulen, ikke
minst gzskonomisk. Kanskje b¢r kultunnidler bevilges til
dette. Nér 2000 mennesker kom pé Apen Grd pi S¢r-
brten i hgzsst, betyr det at det ligger en stor oppgave her.

Men: det koster penger. Millioner er brukt til 5 ruste opp
industri-landskapet langs Akerselva. Kulturlandskapet i
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Maridalen ma bli tilf¢rt like mye ressurser. Avslutningen
blir urskogen i naturresewatet pa Mellomkollen. Hvilke
andre hovedsteder har maken?

Tor Qystein snakker seg varm for en sak han brenner for.
Hvorfor dette engasjementet fra en mann som kommer fra
en helt annen del av landet?

Jeg har bodd i Oslo i 12 ar, halvpaen av tiden pa Gref-
sen. Jeg fgzsler meg mer hjemme i marka 0g i Maridalen
enn i byen. Barndommens landskap setter standard for
hva man senere synes er vakken. Jeg husker turer med
far i gammel skog og i beitelandskap i Orkdal og somrer
pa hytta pa Nordmgzlre. Den enorme blomsterprakten
gjorde innnykk, kanskje ble interessen for botanikk vakt
da. Men jeg reagerte mot at botanikken er statisk, man er
lite flink til a lese landskapet historisk. Konsentrerer man
seg om bare ett fagfelt, er dct lett é bli kulturlszis 0g hist-
01iel¢s. Jeg synes arbeidet med Maridalen har vaert all-
menndannende, sier Tor Qystein Olsen og legger ut pa en
av arets fxzirste skiturer.
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Maridalens venner, et tilbakeblikk
av Trond Herland.

Maridalens Venner ble stiftet 9. juni 1970. Den direkte
foranledning var en kommunal rivningsplan utarbeidet av
skogvesenet
i Oslo. I planen ble det foreslatt at 2/3 av de kommunale
grdene 0g bebyggelse forqzivrig skulle rives. Begn1nnel-
sen for forslaget var vannfredningshensyn og a gjsbre
dalen mer attraktiv som rekreasjonsomrade.

Forslaget vakte sterke reaksjoner bade i bygda og blant
kulturinteresserte Oslo-folk forgzivrig. Pa varparten 1970
ble det dC1'fOI holdt et mxzte palMaridalen Vel-hus der
forslaget om a stifte en venneforening for dalen ble lan-
sert. Et interimsstyre ble oppnevnt og kk som mandat £1

forberede stiftelsen av Maridalens Venner.

Interimsstyret $5 det som vesentlig 5 skape 0ppmerks0m-
het omkiing den tmssel Maridalen var utsatt for. En
rekke kultur-personligheter ble kontaktet og skrev under
pa et opprop om vern av dalen. En viss lobbyvirksomhet
foregikk ogsa.

Pa stiftelsesmgzitet 9. juni 1970 i ukebladets "Hjemmets"
kantine pa Frysja, redegiorde interimsstyret for konse-
kvensene av rivningsplanen. De ca 200 fremm¢tte ga sin
tilslutning til det vedtektsforslag som ble fremlagt og det
nyoppnevnte styret kunne begynne sitt arbeid.

I likhet med interimsstyret sa det nyoppnevnte styret for
Maridalens Venner det som viktig 5 skape 0ppmerksom-
het omkring forslag til endringer av dalens karakter som
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jord-bruksbygd med den kulturhistorie som er knyttet til
dalen.

Ganske snart begynte arbeidet med 5 lage en bygdebok
for Maridalen - "Kom til den fagre Maridal". Boka kom
ut i 1972 og ble trykket i to opplag. Interessen for boka
var stor, og det viste seg ogsa ganske snan at tilgangen
pa stoff var rikelig.
Styret besluttet derfor a gi utgi et arsslcrift om Maridalen,
og det fgzirste nummer kom ut i arsskiftet 1972/73 og har
senere kommet ut med et nummer hvert r.

Arsskriftene representerer bade en kilde til kulturhistorisk
forstaelse av Maridalen og er et nyttig middel i arbeidet
med 5 spre informasjon om de trusler en liten j0rdbmks-
bygd som naermeste nabo til en storby er utsatt for.

Helt fra starren av foreningen hadde bade styret og andre
interesserte begynt 5 sysle med tanker om et middela1der-
skuespill som skulle oppf¢res ved Margarethakirkens ruin
ved Maridalsvannet. Alt i 1972 tok styret kontakt med
Carl Fr. Engelstad med forespgzirsel om A skrive et skue-
spill for oppfqzlring i Maridalen. 19. mai 1974 var det
urpremiere pa "Svartedauen". Hvert r senere fram til
1987 er det oppfqsrt skuespill ved kirkeruinen i Maridalen.

Medlemstallet i foreningen kom ganske raskt opp i 500
og har etter hvert steget til ca. 800. Medlemmene har hatt
kontakt med foreningen gjennom de arlige generalforsam-
linger og gjennom arsskriftet. Et annet tiltak som f0renin-
gen har giennomfqlrt i mange at er kulturhistoriske vand-
ringer gjennom dalen. Opptil 150 interessene vandrere
har var: med pa turer fra Brekke, Hammeren og Skar.
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Maridalens Venner har v&rt - og er en viktig vaktpost
mot trusler om dramatiske endringer i dalen. Det er fort-
satt nqsdvendig at foreningen er aktiv i forhold til sin
formalsparagraf:

Foreningens formal er £1 bevare Maridalens névazrende
bebyggelse og miljgzi. Den vil arbeide for 5 bevare dalens
saeregne karakter og forhindre riving av navairende be-
byggelse. Den vil videre arbeide for 5 ¢ke interessen for
dalen som fri1ufts- og rekreasjonssted for innbyggerne i
Oslo og omegn. Foreningen vil arbeide for 51 hindre fon1-
rensning og forsgzpling av dalen, 0g verne om ting av
historisk og kulturell verdi. Foreningen vil s¢ke 5 samar-
beide med myndigheter, grunneiere, dalens velforeninger,
organisasjoner og skoler. Foreningen er parti-
politisk ngziytral.

Selv om den kommunale rivningsplanen fra 1970 na er
erstattet av en "verneplan", vil det stadig vaere nye inn-
spill som knever arvflkenhet.

I de snart 22 5.1“ som er gtt siden Maridalens Vermer ble
stiftet har mange mennesker lagt ned et betydelig arbeid
for bevaiing av Maridalen gjennom VCTV i styret i foren-
ingen og innsats i Maridalsspillet. De fonjener alle en
vann takk for sitt arbeid og engasjement!
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Maridalsspillets historie.
av Inger Thaugland

Den sekstende sommer med Maridalsspill har gétt over i
historien.
Scenen ved kirkeruinen 15 ubrukt i tre r, men sommeren
1992 fikk vi igjen "blést" liv i den gode tradisjonen med
spill i Maridalen.

Vi m helt tilbake til slutten av sekstitallet for 5 nne
for-historien til Maridalsspillet. Da truet "rivnings-
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spclkelset" i Maridalen. De kommunale myndigheter
m¢tte stor motstand i og utenfor dalen. Det viste seg at
en naturperle som Maridalen hadde mange venner, og i
1970 ble Maridalens Venner stiftet.

"Rivningssp¢kelset" ble jaget ut, dessverre fikk det rasket
med seg litt pa vei ut av dalen, men na matte vi begynne
5 tenke kreativt.

Som et ledd i dette begynte man 5 tumle med tanken om
et friluftsteater med tilknytning til dalens historie. Selv-
fgzslgelig matte det bli vollen og jordene rundt ruinen av
Margarethakirken som matte bli skueplassen.

Styret i Maridalens Venner kontaktet forfatteren Carl
Fredrik Engelstad. Han sa seg villig til 5. lage et manus-
kiipt. Engelstad er kjent for sitt kjennskap til middelalde-
ren, og han har en naer kirkelig tilknytning.

Nar jeg blar gjennom mine gamle avisutklipp ma jeg
tilbake til oktober 1973 for 5 finne de fqsrste presse-
oppslag. Jeg siterer fra Arbeiderbladet : "Middelalderen
manes frarn i Maridalen til sommeren. Carl Fredrik En-
gelstad skiiver skuespill."

Vi er satt tilbake til middelalderen denne varen for over
18 at siden. Maridalen er len under Mariakirken nede i
Oslo, og gérdene matte ut med store avgifter til kirken.
Det var harde vilkér for bgzmdene i dalen og verre skulle
det bli. Pesten har kommet til landet og i Maridalen har
den alt hentet sine fgzlrste ofre.

Engelstad kalt derfor sitt f¢rste Maridalsspill for "Svarte-
dauen". Stykket har senere blitt oppf¢rt i forskjellige
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oppsetninger. Det fcsrste ret var Bj¢rn Jenseg instruktgzir,
senere kom Stein Winge med sin oppsetning og né sist
sommer Alf Malland.

Senere har Engelstad skrevet to Maridalsspill i tillegg, til
sammen utgj¢r derfor spillene en trilogi. Det f¢rste spillet
i trilogien er Kirkebyggeren. Her tenker Engelstad seg
hva som kan ha skjedd rundt éret 1030 da Olav den
hellige kristnet landet.

Nummer to i trilogien er Svartedauen og som nummer tre
har vi Kirkesqalvet. I dette siste spillet er det ref0rmasj0-
nen som er det gjennomgende temaet.

Nér det gielder alle de tre stykkene til Engelstad fr en
ofte speirsmilet - har det hendt i virkeligheten, er dette
historisk?
Engelstad selv svarer slik: "Det handler om mennesker,
og bonsett fra et par personer er de alle oppdiktet. De
nnes ikke i noen dokumenter eller opptegnelser. Men
ogs diktede skikkelser har sin virkelighet, 0g den be-
stemmes av hvor troverdige de virker, om vi kan se dem
for oss, forst dem, leve med i Deres Skjebne."

Ogs andre forfattere har fétt vist sine verk p scenen ved
kirkeruinen. Sommeren 1985 ble "Sancthansnatten", en
eventyrkomedie skrevet av Henrik Ibsen i hans unge r,
vist.

Sommeren 1976 laget Mentz Schulerud et Maridalsspill
med sang, musikk og dans fra middelalder og renessanse
som han kalte:
"Med kirkesang og dans pd Vang".
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Vi fonsatte vart samarbeid med Mentz Schulerud i 1977.
Denne gangen fikk publikum vaere med pa "En even-
tywandring i Maridalen". Pa scenen mgzlttes Asbjgzirnsen
og M0 og utvekslet kjente kjaere eventyr som: "Prinsessa
som ingen kunne malbinde, Sjuende far i huset, Gudbrand
i Lia 0g mange fler". Og hvem andre enn Bjame Bqzle og
Jens Bolling kunne gjqzsre dette. Det ble et kostelig mqzte

med to store evntyrfortellere pa Maridalsspillets scene.

S51 fulgte noen sesonger med Engelstads trilogi til vi 1986
igjen ville lage eventyr for hele familien. Trond Braanne
og Magne Olav Brevik laget et skikkelig Maridals-even-
tyr med "Prinsessa og trollnnkkelen". Dette spillet ble
oppfsbrt ogsa i 1987.

Hvordan administreres Maridalsspillet, er et sptzlrsmal en
ofte far. Maridalsspillet har et styre der representantene
oppnevnes av Maridalens Venner og Markautvalget. A
sitte i styret for Maridalsspillet er en interessant, lzererik
og arbeidskrevende oppgave. sa snart arets spillsesong er
over begynner forberedelsene til neste rs sesong. Sp¢rs-
mal nr. en er da hva vi vil spille neste r, spnrsmal nr. to
er hva oppsetningen vil koste og det tredje og avgj¢rende
spgzsrsmalet, har vi muligheter for ¢kOI1OIl’1lSl( stzitte?

Budsjettet settes opp og en starter arbeidet med a fa leid
utstyr, utforme scenen, leie lydteknikere osv. En annen
viktig oppgave er annonsering og informasjon om spillet.

Det har aldri vaert vanskelig a skaffe instruktqzlrer eller
skuespillere til Maridalsspillet. Mange av vre beste
skuespillere har uttrykt stor glede over a vzere med i
Maridalen.
Det er sikken en ny og annerledes opplevelse £1 komme
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hit til dalen og fa spille i friluft. Mange har fatt pr¢vd seg
pa hesteryggen og fatt samarbeide med oss i Maridalen.
Entusiasmen er stor i lokalmiljgzlet van. Uten l0kalbef0lk-
ningen hadde vi aldri greid det ltziftet et Maridalsspill er.
Og denne gl¢den har nok ofte smittet over pa mange av
skuespillerne.

Selve oppsetningen, det rent kunstneriske er selvfqslgelig
instmktgzrens oppgave. Han velger de skuespillerne han
vil bruke, hva han har bruk for av statister, kor, musikk
BIC.

Prgzlvene begynner innendgzlrs tidlig pa aret, 0g i mai be-
gynner pr¢vene ved Kirkeruinen. Utallige vrkvelder har
det blitt jobbet med forberedelsene til spill her. I tillegg
skal det lages scene, kostymene skal fram og mange
rekvisitter skal skaffes til veie.

Alle praktiske forhold rundt parkering. dirigering av
trafikk og billettsalg ma ogsa ordnes. Spillet skal mar-
kedsftzires, vi ma ut pa byen og i media , publikum k0m-
mer ikke helt av seg selv. Tidlig pa varen sendes det ut
pressemelding til avisene.

F¢r spillet starter skal turistinformasjonen ha spilleplanen
0g det annonseres i dagspressen. Dersom vi er heldige
lager naar-radioene, Qstlandssendingen og NRK-TV inn-
slag om spillet.
Arets plakat med spilleplan henges opp rundt i byen.
Fonniddagen f¢r fgzsrste forestilling tar vi en runde pa
Karl Johan og deler ut reklamefoldere. Hdedd kostymer
og med en av skuespillerhestene er man et blikkfang og
gir god PR for spillet.
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Vi gjgzsr som leseren forhépentligvis forstér, en hel del for
at spillet skal bli vellykket, det yi derimot ikke raider over
er vzeret, der er det bare 5 hépe p det beste.

S01 eller regn, vi tar sjansen og gzinsker velkommen til
Maridalsspillet 1993. Forberedelsene er alt godt i gang.
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Med skogbestyrerfnlge langs Greveveien
av Inger Noer

Turgaere langs Skjaersj¢elva har kanskje lagt merke til at
det har kommet opp et nytt hus ved Hammeren. Her bor
Ole Svendsen, pensjonert skogbestyrer i Nordmarka. i

Vi var pa bes¢k en kveld i september fordi vi hadde h¢rt
at han har samlet en del stoff om Greveveien. Det delte
han gjeme med oss, i l¢pet av en fascinerende samtale
som ogsa ble et m¢te med en mann som har hjerte for
skogen. Han hadde mye £1 fortelle om skogbruksnaeringen
og miljaiet rundt bade fair og na. Kanskje ikke sa rart,
etter et langt yrkesliv i skogen.
Men f¢rst om Greveveien, som begynner omtrent der
Svendsens hus star. Na er Greveveien en n tun/ei fra
Hakadal til Hammeren, et par mil lang. Mange har tatt
med sykkelen pa toget til Hakadal stasjon, krysset jernba-
nelinjen lenger fremme og svingt opp i skogen pa Greve-
veien. Den gar oppover f¢rst, men nar man kommer opp
pa ata under Varingskollen, har man praktisk talt gjort
unna det som er av stigning pa turen.

Veien gar sa ned til Qrske hvor deter nt 5 raste, gien-
nom frodig lauvskog i Almedalen og pa ¢stsiden av
nordre og samdre Movatn. Like ved Snippen stasjon er
Greveveien sprengt gjemiom fjellet det den krysser Gj¢-
vikbanen og fortsetter pa vestsiden av jembanelinjen.
Nord for Sander apner Maridalen seg, og resten av turen
gar mellom akrer og garder langs Maridalsvannet til
Hammeren.

Men Greveveien har ogsa en historie a fortelle, om berg-
verk og industri, om konjunkturer og nwiinger som har
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kommet og gitt. Veien sto ferdig i 1825, forteller Svend-
sen,- han holder en liten histoiieforelesning hvor béde
rstall og detaljer om veien kommer som perler pi en
snor. Greven som kk bygget den er Herman Wedel
Jarlsberg, som eide Jarlsberg hovedgérd. Svigerfaren hans
het Peder Anker, en pioner for jernverksdlift i Norge.
Han eide Baamms Verk, Fossumbruket ved Bogstad og
Hakadal Verk. Greveveien var en del av et st¢rre veian-
legg som forbandt disse stedene, Ankerveien er f0rtsettel-
sen mot vest.

I Hakadal ble det utvunnet jernmalm, som ble smeltet til
rujern i masovner. Jernet ble kjgzlrt til Hammeren, hvor det
ble foredlet ytterligere og hamret i stangjemshammeren
der. Det ble sé sendt til stpperiet p Baerums verk, hvor
det ble st¢pt ovner til pd 1970-tallet. Gamle og nye mo-
deller kan ses i ovnsmuseet pé Baarums Verk i dag.

Det kan synes tungvint 5 frakte jernet over s store av-
stander, men det hadde sannsynligvis sammenheng med
at jemproduksjon var en svaart energikrevende prosess.
Det trengtes vannkraft for £1 drive hammeren, og trekull,
altsé tsbmmer, til 5 drive masovnene. Det var lettere 5.

frakte malm og rujem enn é frakte energien.

Greveveien var sentral i jernproduksjonen i Norge. Men
alt har en ende, og omkiing 1870 sloknet masovnene. Da
tok plankekjqzlreme over. De kjgzirte trelast fra sagbruket p5
Hakadals Verk til sagbmket pi Brekke. Derfra ble trelas-
ten kjprt til Vaekergzl, som var utskipningshavn. Transpor-
ten foregikk pi sledefszire om vinteren. Kjgzsrerne lastet p
om kvelden, sto opp giytidlig og begynte pi bakkene opp
fra Hakadal. Vel framme p Sander var det kaffe og mat.
Si kjqsne dc over isen pé Matidalsvannet, losset pi Brek-
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ke og returnerte til ny kaffepause pi Sander, fair de satte
kursen hjem. Det er lett i forestille seg hvor mye liv og
r¢re som mi ha fulgt med denne trafikken, hvor mye folk
og hester som har vzert i virksomhet og satt sitt preg pi
livet i Maridalen. Mot slutten av irhundret tok trelasttra-
kken slutt, og det var stille pi Greveveien i noen ir f¢r
den kk en ny renessanse som anleggsvei for Gj¢vik-
banen.

Dagens vei f¢lger i lange strekk den gamle traseen. Men
3 begivenheter har endret veien: kraftverket pi Hamme-
ren, Gjaivikbanen og oppdemningen av Qrfiske.

Kraftverket ved Hammeren sto ferdig i 1900. Det ble
anlagt nye veier, og Greveveien gikk ut av bmk i dette
omridet. Det var et helt lite samfunn langs Skjaersjqselva,
med arbeiderboliger og en bestyrerbolig, som fremdeles
er bebodd. Deter vanskelig i fmne igjen veien, men vi
vet at den begynte ved M¢11erstua, der Svendsen bor, at
den gikk nordover, krysset bekkedalen og fortsatte forbi
ni nedlagte Vesternlgzskka, til H¢nef0ten. Herfra er det letti f¢lge veien til Kallerud, forbi kapellet og over tunet pi
Nes,- den ble senere lagt nedenfor husene. Fra Nes gikk
veien inn i Neskroken til Brenners. Det var teglverk
nedenfor Bakken. Han som brente teglsteinen bodde pi
Bremiers, og det har gitt bmket navn. Ved Sittpi kunne
kj¢rerne sette seg pi lasset igjen, etter i ha gitt av i
bakken. Veien gikk over Dausjcselva pi ei bru som fort-
satt stir og forbi Sanderberget.

Mot Sandermosen stasjon gikk veien iomtrent som bilvei-
en gir i dag. 300 m etter stasjonen peker et skilt "til Ha-
kedal", og her tar veien av til h¢yre. Naarmere Snippen
stasjon har Greveveien mittet vike for den nye tid i fonn
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av Gjovikbanen, som ble épnet i 1902. Veien ble lagt pa
vestsiden av banen, men vi kan nne igjen gamleveien pa
ostsiden, i korte, gjengrodde stykker som butter i jern-
banefyllingene.

Ved Snippen var det bomstue. Kjgzlrerne betalte bompen-
ger i Hakadal. Billetten var en _,trek1oss som skulle leveres
pa Snippen pa tilbakeveien. Kanskje var ergrelsen over
bompengesystemet like stor da som na? H.O. Christop-
hersen foneller i sin Nordmarksbok at det like nedenfor
bomstua pa Snippen la en plass som ble kalt Lurhnlet.
Kanskje gikk det an a "snike" der?

Pa mahnkjqlremes tid var Greveveien apen for alminnelig
ferdsel og en viktig trakkare. Kjoretillatelse ble ikke
nqzidvendig f¢r pa slutten av 1800-tallet.

Forbi Movatn er traseen original. I Almedalttn veien
nede i bekkedalen, den er senere lagt pa vestsiden pga
¢kt vannmengde i bekken. Ved Qrske er det ogsa for-
andringer. rfiske ble demmet opp ca.i 1910, vannet blir
ledet i tunnel til bekken i Ahnedalen og ender som d1ik—
kevann i Maridalsvannet. F¢r oppdemningen var rske
to vann. Greveveien kom ut pa vestsiden og svingtc seg
over pa den andre sidcn pa et eid mellom vannene. Sven-
dsen forteller at det i sommer var sa lav vannstand at den
gamle traseen var synlig ute i vannet. Na gar veien pa
vestsiden,og pa h¢gda ovenfor vannet kommer gamle-
veien inn fra h¢yre. Herfra er Greveveien "seg selv" helt
til endestasjonen i Hakadal.

Greveveien er i imponerende god stand etter sé mange rs
"tung1Iat"1kk". Den virker solid, og ble sikkert bygd etter
alle kunstens regler av dc gamle fremskritts-optimistene.
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Men heller ikke de kunne utrette mirakler. Ved sgzindre
Movatn raste veien ut for en tid siden. Det viste seg da at
veien ligger pa en slags tszimmerflte i vannet. Den ble
anlagt f¢r dynamittens tid, og 5 sprenge seg inn i fjell var
ikke aktuelt.

Skogavdelingen i Lgzsvenskiold prxzsver it vedlikeholde
veien. I r er gnbfter renset, det er lagt stikkrenner og ny
grus. Ogsa gamle skilt vedlikeholdes. Man pr¢ver it be-
vare det gamle preget, bl.a. ved a vedlikeholde 0g behol-
de de gamle steinrennene.

Ole Svendsen har mange at bak seg i Lgavenskiold Vaz-
ker¢. Han har vaert skogbestyrer for Hammeren distrikt,
den snrlige delen av L¢venski0lds eiendom i Nordmarka,
et omrade pa 55 000 mél. Na er det fa ansatte i skogen,
mye gjqzsres maskinelt, men tidligere var skogen en stor
arbeidsplass. Skogsarbeiderne bodde til dels pa garder og
plasser i Maridalen, delvis var de pendlere, som Svendsen
var sj¢l. Han forteller at han kom til Maridalen fra Aust-
marka i Solgziri 1947. I S0l¢r gikk mange uten arbeid, i
Maiidalen var det mye folk i virksomhet og penger 5
tjene. Mange var pa tgzsmmerhogst i Nordmarka om vinte-
ren og drev smabiuk i hjembygda om sommeren. Det var
ogsa behov for arbeidslcraft til tyzimmergzsting, som varte
omtrent til St. Hans.

Det var vanlig a bo i koier og hytter i skogen i 14 dager
av gangen. Svendsen forteller at vinteren 1947 var svaart
snerik. Proviantbilen fra Oslo Samvirkelag kom ikke len-
ger inn enn til Hammeren pa sin ukentlige runde i Marka.
Minnet om "skogingene" som kom kjgzsrende ned for 5
hente forsyninger sitter spikret: det var hardbarka folk
som gjerne delte ut kjeft til bade folk og dyr pa et ganske
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saftig sprk.

For hver hest var det to som hogg tgzsmmer og en som
kjqzine. Noen hadde ogsa med en lauskar, som kunne
make sn¢ og lage velteplasser eller koke kaffe. Det var
10 bruk i Hammeren distrikt 0g 2 hester pa hven, sa
minst 60 mann var i arbeid med utgangspunkt i Hamme-
ren.

Svendsen forteller at det var en sterk bedriftslojalitet hos
Lqzivenskiold. For arbeiderne var det bra a ha fast jobb, og
vilkarene var gode. Bl.a. holdt bedriften hus med billig
leie og s¢rget for vedlikehold. Til 5 passe pa dette var det
regelmessig boliginspeksjon som foreslo forbedringer.
Husene skulle vzere rxzldmalte, 0g ute skulle det se ryddig
og ordentlig ut.

Vi sp¢r hvordan skoglandskapet har endret seg med
skiftende driftsformer. Svendsen svarer at det i jemverks-
tida var vanlig 5 hogge skogen snau, 5 "hgziste" skogen til
trekullproduksjon. I sagbruksperioden ble plukkhogst
vanlig, man tok ut de st¢rste og retteste trwrne 0g lot de
dérligste sta igjen,- det preget vel ogsa skogen. Sk0gplan-
ting i noen malestokk ble ikke vanlig f¢r etter siste ver-
denskrig.

Svendsen har hatt sitt virke i skogen i en periode med
konikt mellom skogbruk og friluftsinteresser. Markaf0r-
skriftene legger restriksjoner pa aktivitet i Nordmarka,
f.eks. veibygging. Na-zringa har lzert 5 leve med dette, og
at det tas alvorlig av ledelsen i selskapet. Skogsarbeideme
har vzert pa kurs i r, hvor flerbruk og hensynet til fri-
luftsinteresser og naturvern har stéitt sentralt. Svendsen er
opptatt av at skogsarbeiderne, de som skal gj¢re selve
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jobben, har gode holdninger til dette. Det er deres mange
enkeltvalg som avgjgzir om det fr st igien trzer langs en
bekk, om vegetasjonen ved en hvileplass bevares, om det
tas hensyn til stier og lqziyper. Men det butter fremdeles
mot naturvernfolket av og til. Svendsen tillater seg et
hjenesukk om at deres holdninger har forandret scg min-
dre,- mange har liten forstftelsc for dc behov og den
betydning neeringa har.

Vr samtale i et nordmarksrqzsdt hus denne september-
kvclden har for oss blitt en tankevekker; gleden over
skogen er kanskje noe skogbruksfolket og "turistene"
deler i st¢rre grad enn vi tror?
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Kulisser i et kulturlandskap:
av Randi Oppedal.

Andre skal "hver Julenatt" til langt inn pa 1800 tallet ha
ofret "braendende kjaener i kirkeruinene i Maridal for
farefri reise over de milevide skoge". Lysskikken ble
siden holdt i hevd blant maridailer og folket pa Kirkeby
gard videre opp gjennom van hundrear.
Nedre Kirkeby grd star i en swrstilling blant Maridals-
gardene. Ruinen etter Margaretha kirken ligger naennest i
gardstunet, og Kirkeby er trolig like gammel som kirken
selv. I middelalderen var dette sannsynligvis prestegard i
dalen, etter opplysningene i biskop Eysteins jordebok fra
1400 a d¢mme.
Under sitt navzerende navn nner vi garden f¢rSt6 gang i
en kirkegodsfortegnelse for Oslo i ret 1574.
Det kan sies mye om Kirkeby. Flere kilder gir inngaende
beskrivelser av garden. Driftige og matnyttige ma dc i
allefall ha vaert gardens beboere, ettersom de fant pa a
bygge potetkjeller over Margarethakirkens gamle kor.
Potetene matte imidlertid nne annet oppholdssted etter
at kirkeruinen ble restaurert i 1930 arene.
En av de arsakene til at vi har sa god kjennskap til re-
stene av steinkirken, er sma og store kunstneres dragning
til stedet. Rundt 1840 trekker kultureliten ut i naturen.
Tiden star i nasjonalromantikkens tegn. Og stiene til
Matidalen fwlges pa leting etter spor fra fortiden.
Wergeland var her. Asbjgzirnsen skal ha vaert her- uten
Moe. Andre kom med skisseblokk for 5 forevige dalen,
og isar kirkeruinen. En slik fortidslevning er unektelig
omspunnet av mystikk. Denned hadde inspirasjonen de
beste forutsetninger for 5 ta bolig i kunstnersjelene.
Den siste kjente tegning er fra 1823 og er gjort av profes-
sor Gregers Fougner Lund. Senere fant en styzirrelse som
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JC Dahl veien til Maridalen. Han holdt hus pa Kirkeby i
3 dager i 1844 0g laget ere akvareller av gard og ruin.
Selv Edvard Munch kom til stedet i 1882 for 5 tegne. Det
samme gjorde mange andre.
I ettertid er det mye £1 hente gjennom den kunstneriske
aktiviteten i Maridalen. De ulike gjengivelsene av kirke-
ruinene viser fasene i forfallet gjennom forrige arhundre.
At kulturpersonligheter saskte dalen den gang er ogsa
viktig for maridalenes selvfgzslelse i vare dager.

Da Carl Fredrik Engelstad skrev sin middelaldertrilogi for
oppfyziring i den gamle kirkeruinen, ga han ogsa Marida-
len en ny, viktig rolle som kulturformidler.
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P5 jakt etter gjengrodde eldre ferdsels-veier i
Marka.
av Tor ystein Olsen.

Sommeren 1988 kom jeg over et gammelt kart over
Nordmarka fra slutten av forrige arhundre. Der er det
avmerket ere stier og veier som pa nordmarkskanet fra
1972 er helt borte.
Et eksempel er den gamle ferdselsveien fra Gslungen
over Myrtjernhgzlgda til Mynjem og Helgern. Pa kartet fra
forrige arhundre er den avmerket som en "vei". Pa et
senere kart fra ca 1920 er den merket som sti og pa det
klassiske kartet fra 1972 er den utelatt.
Gamle ferdselsveier er faste kulturminner som vitner om
tidligere tiders virke og er en viktig kilde til Q forst
Markas kulturhistorie. Her har Nordmarksfolk vandret i
arcier mellom plassene, mqziysommelig bygd opp veien.
Slike kulturminner har vi plikt til a veme om, alternativet
er historie 0g kulturlqzsshet.
H¢sten 91 begynte jeg et systematisk arbeide for a nne
igjen denne stien. Flere steder, saarlig i gammel granskog
og over asrygger av lyngrik fumskog er det tydelige spor
etter denne stien. Det er rester etter en gammel bro over
en bekk, stien er flere steder bygd opp i hellende terreng
og under grankvistene i urgammel skog er stien nesten
som en gammel vei. Disse restene av tidligere tiders drift
er avbrutt av nyere og eldre hogstflater der stien er helt
borte.
Under jakten etter de gamle ferdselsarene denerer jeg
det gamle kartet som riktig, dvs oppgaven gar ut pa 5
nne stien ngzsyaktig langs de samme kotene og h¢ydedra-
gene, og ikke la seg distrahere av nyere trakk, traktorspor
eller elgtrkk. Der stien er helt tydelig merker jeg den
med merkeband og der den er borte ma jeg orientere etter
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hgzsydekurvene, myrene og bekkene og "tippe" stien. Gle-
den er da stor nér jeg nner igien stien pé den andre
siden av et hogstfelt ngzsyaktig der jeg vet at den skal
begynne igjen i gammel skog. Den beste tiden p jakt
etter stiene er tidlig vr fair lgzivsprett og sein hqzist slik at
lgzsvet som har falt p bakken har gtt delvis i opplgzssning.
Jeg har ogsé god erfaring i 5 nne stiene i skumringen
med lykt p5 kalde hizistkvelder. Disen fra bakken vil da
legge seg i forsenkninger der dyr og menncsker trkket
ned bakken i flere hundre fir og dc er synlige spor i ter-
renget.
Véren 1992 ble jcg koblet pi Natuwernforbundets regist-
reringsprosjekt for Oslomarka. Jeg kk da i oppgave £1

lcte opp ere gjengrodde stier i Marka, blant annet ere
gamle blémerkede ruter som er forsvunnct som fgalgc av
at nycre veier er bygd opp i naerheten av stienc. Dette
gjelder i omrédet mndt Liggercn / Gslungen og ruten fra
Hakadal forbi Karlshaugen, Gruvsen, Flqsyta til T¢mtc.
Disse kulturminnene er ni registrert og vil bli sikret ved
£1 blzimerkc dem. Dettc arbcidet haster.
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§RSMQTEINNIo(ALLELSE OG SAKS-
PAPIRER TIL ARSMQTE 1992

INNKALLELSE TIL ARSMQTE OG KULTURKVELD

Til medlemmenez

Innkalling til arsmszste 1992.

Tid: Torsdag 26.11 1992 kl 19.15
Sted: Kirkestuen pa. Nordberg, Kringsjagrenda 1

(Flasyen pa Nordberg Kirke.)

Program:

Kulturinnslag ved Alf Malland

Arsmme.

Forslag til dagsordcn:

1. Godkjenning av innkalling.

2. Godkjcnning av dagsordcn.

3. Arsberetning.

4. Regnskap.

5. Innkomne forslagz
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6. Fastsettelse av kontingent for 1993

7. Valg.

Scrvering av kaffe og kaker.

Hilsen Styret
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Krsberetning for Maridalens Venner 1991

1

Styret
Styret har i 1991/2 hatt fwlgende sammenseming

Leder: Tor Qystein Olsen
Nestleder: Geir Erik Berge
Kasserer: Ronny Melle
Sekretzer: Sten Solberg

Styremedlemmer:
Grethe Wiens
Amt Myrvoll
Ivar Bakke

Varamedlemmerz
Trond herland
Hvard Nordlie
Inger Lise Lwrenskogen
Inger Thaugland

2
Andre tillitsverv:
Revisorz Tor Brodin og Inger Johanne Kasa.
Valgkomite: Johan Stang, Reidar Otto Ullevélseter, Anne
R¢nning
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3
Hovedoppgaver for foreningen dette r.

Maridalsspillet ble sett av 2700 betalende personer fordelt
pa 13 forestillinger. I tillegg fikk spillet stor medieomtale
( bla i "Kveldsrvyen" NRK)
Dette har ¢kt interessen for dalens mange kvaliteter 0g
bidrar til fremtidig vern.

4
Styremuter.
Det er avholdt 7 styremqziter i 1¢pet av aret.

5
Maridalsspillet.
Vi inngikk for 1992 en samarbeidsavtale med B0ndeung-
domslaget i Oslo. Instmktdr for spillet var Alf Malland.
Svartedauen av CF Engelstad ble spilt. Spillet har hatt en
pause siden 1988. Fqzslgende representerte Maridalens
venner i spillstyretz
Hanne Berg (2ar) leder
Ivar Bakke (2 r)
Randi Oppedal (1 ar)
Ragnhild Noer vara.

For 1993 er fgalgende oppnevnt
Nancy Henriksen (Zar)
Randi Oppedal ( lar)

Revisor er Inger Kasa.
Det vises ellers til egen arsberetning for Maridalsspillet.
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6
Arsmntet 1991
Arsmszitet ble avholdt i Kirkestuen p Nordberg torsdag
16.12 1991

Ca 40 personer var tilstede. Vi hadde kultuiinnslag v
Bjarne Larsbréten (torader) og Tor ystein Olsen med
lysbilder fra Maridalen og Marka.
disse. Arsmgztet ble avholdt i rolige former.
Etter mgbtet var det servering av kaffe og kaker.

7
Arsskriftet
Sten Solberg, Inger Noer og Geir Erik Berge, har sittet i
redaksjonen. Ragnhild Momrak har originaltegnet en
rekke tegninger til rsskriftet. Styret er ansvarlig for
utgivelsen
Tema for rsskriftet er et jubileumsnummer for Mari-
dalens Venner 1972 1992

8
Olsok-arrangementet
I samarbeid med Maridalen menighetsréd, Nordberg
menighet og Marihxzinene, ble ogsé Olsok 1992 markert i
Kirkeruinene i Maridalen. Biskop Gunnar Lislerud holdt
prekenen, Marih¢nene sto for serveringen, og det ble vist
en scene fra Svarcedauen.
Tor Qystein ledet en kulturhistorisk rusletur rundt kirke-
ruinene, Greveveien og kapellet.
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Vi fikk stor mediaomtale for dagen: Helside i Akers-
posten, og lederstoff i Aftenposten m/bilde, samt 20
minutter med Gunnar Lislerud og Tor ystein Olsen i
stlandssendingen. Vel 200 deltok p O1s0k-arrangemen-
'[€I.

9
Kulturlandskaps uke i Oslo i regi av Miljuetaten.

Maridalens Venner bidro med nlsletur 31. mai fra Skar
via lcruttmagasinet, Martinhytta og Q.Vaggestein grd
hvor Anne og Ingvar Hestdalen hadde servering i ekstrem
sommervarme.

10
Akerselvdagen 24. mai
"Akerselva mot r 2000" sto som an"ang¢r. Vi hadde
stand ved Oset og stilte med hest og kjerre. Maridals-
spillet ble presentert. Maridalens venner ble dekket med
dobbeltside oppslag i Akersposten

1 1

Golfbanesaken
Norges IdI‘6ttSf0I‘bl1I1d sendte 29. april 92 et brev til fyl-
kesmann Kére Willoch med kopi til byrédsleder Gerhard-
sen for 5. avtale et m¢te vedr¢rende golfbane i Maridalen.
Maridalens Venner protesterte giennom presse oppslag i
Aftenposten og Akersposten.
Resultatet av m¢tet 30.6 der bl.a Golfforbundet, natur-
vernforbundet, Norges idrettsforbund, fylkesmannen og
byrd for mi1j¢ deltok, var en halv seier:
1: De ble enige om 5 gzi inn for samlet plan for golfbaner
i Oslol Akershus.
2: Verneplanen for Maridalen skal utarbeides f¢r det tas
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stilling til en eventuell golfbane.
Vcrneplanen skal paskyndes.
Dette resultatct fikk 1.side oppslag i Aftenposten 15.7
med tittel "golftap i Maridalen". Akersposten fulgte opp
31.7 med 3 siders reportasje om golfsaken.

12
Verneplanen
Fylkesmannen har vedtatt 5 paskynde vemeplanarbeidet.
Et privat konsulentrma skal utarbeide foivaltningsplancn
under ledclse av Lars Flugsrud (landskapsarkitekt)

En rdgivende gruppc med 1 fra skogvcscnet, 1 fra milj¢-
ctaten, 2 fra byantikvaren, 1 fra byplankontoret, 1 fra
fylkesmannen, samt 1 fra hver av gruppene marka-
utvalget, forpakter/bondelaget, og Maridalens vel er opp-
ncvnt.
Forvaltningsplanen ventes ferdig i 1992 og sendes pa
lokal og nasjonal h¢1-ing.

13
Samarbeid med andre organisasjoner i Oslo Omland
friluftsrd.

Vi deltar jcvnlig i m¢ter i OOF. Hovedsak i r har vazrt
nye markaforskrifter der vi sammen med 17 andre organi-
sasjoner sto bak en felles h¢ringsuttalelse. Vi deltok
aktivt i utformingen av uttalelsen. Hogstplaner i marka
blir lcipende vurdert.
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14
Andre arrangementer.
11 desember viste lederen lysbildcr p Nordmarkas vcls
julemote. Byrédsleder med familie deltok.
15 dcsember holdt lederen foredrag med lysbilder pé
Kikut, 26.5 i Lions klubb. 1. oktober holdt ledercn fore-
dxag om Oslo by som kulturlandskap i Oslo Bymuseum.
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Regnskap for 1991

MARIDALENS VENNER 1991.

REGNSKAPSARET l0.0KTOBER 1990 — 7.NOVEMBER 1991.

INNTEKTER UTGIFTER

Kontingenter kr. 33 880,-
Renter Kpedittkassa kr. 29,95
Renter Postsparebanken kr. 16,-
Renter Sparebanken NOR kr. 4 758,-
Renter Postgiro kr. 864,91

Arsskrift kr. 14 654,-
Porto, kontorrekvisita, utg. med1emsservice kr. 15 550,10
Gaver 0.1. . 019 20kr 17 ,
Styrem¢ter,5rsm¢te, godtgj¢re1ser kr 1 966,80
Skatt, avgift
Tidsskrifter

kr. 314,-
kr. I 280.-

kr. 39 548,86 kr. 50 856,10
Underskudd kr. 11 307.24

Spesifikasjon av beho1dning:

kr. 50 856,10 kr. 50 856,10

Kasse kr. 787,70
Postgiro kr. 2 178,61
Postsparebank kr. 339,-
Kredittkassen kr. 993,75
§parebanken NOR kr. 63 480.-
Sum beho1dninq kr 67 779.06

;ZZf¢1 9LL&/wt 2/ 'Q¢’ rLLZL4L 4112‘

‘*1: /"4'l>L.,/ »+»¢-4-~%'7/
V“ &1€7a)r1d 5.1g..'9£1J*

/A/71¢-,

Ingvar Hestdalen
kasserer
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Protokoll for rsmyzite 1991
16.12.1991

Ca 35 personer deltok pa Maridalens Venners érsmwte som fant
sted i Kirkestuen pa Nordberg. rsmotet startet med kulturelle
innslag i form av trekkspillmusikkk framfwrt av Bjarne
Larsbraten og lysbildeframvisning ved Tor Qystein Olsen.
irsmatets dirigent var Johan Stanq.
Dagsorden:
1. Godkienninq av innkallinq
Innkallingen ble godkjent uten innvendinger.
2. Godkienninq av daqsorden
Dirigenten foreslo at punkt 5a og 5b byttet plass pa
dagsordenen. P5 denne méten kunne man drwfte Forslag til
vedtekstsendringer for Maridalsspillet (Sb) fwr Forslag til
samarbeidsavtale mellom Maridalens Venner og Bondeungdomslaget
(5a). Forslaget om endring av dagsorden ble godkjent. Ellers
ble dagsorden vedtatt slik den forelé.
3.§rsberetning
Arsberetningen for Maridalens Venner 1991 ble godkjent med
fwlgende merknader:
Vedr. punkt 6:
P5 det tidspunkt érsberetningen ble skrevet var det enné ikkeklart fra BULs side hvor mange representanter de wnsket ispillstyret. rsberetningen er derfor ikke korrekt pi dette
punkt. Fwlgende er riktig:
"Styret vil bli forsmkt utvidet til 1 styremedlemmer og Qvararepresentanter pa arsmotet 1991. g fra Markautvalget oq Qfra Maridalens Venner og g fra BUL."

Arsberetning for Maridalsspillet 1992 ble ogsa lagt fram pa
arsmwtet og qodkjent med fwlgende merknader:
Vedr. punkt 1:
Det var wnsker om en oversikt over hvilke foreninger og utvalg
den enkelte representant i spillstyret var oppnevnt av.
Styresammensetningen for Maridalsspillet 1992 er:
Hanne Berg,ledef Maridalens Venner
Wenche Langbr5ten,nestleder Markautvalget
Nancy Henriksen, wkonomiansvarlig BULIvar Bakke, arrangementsansvarlig Maridalens Venner
Randi Oppedal, PR—ansvarlig Maridalens VennerTorill Lund Born, sekretar BUL
Maj solberg, styremedlem Markautvalget
Ragnhild Noer, varamedlem Maridalens Venner
Anders Volle, varamedlem Markautvalget
Anne Torill Gustavsen, varamedl@%7 BUL



Vedr. punkt 4:Maridalsspillets budsjett ble diskutert i forbindelse med sak
5a; Forslag til samarbeidsavtale mellom Maridalens Venner og
BUL.

4. Regnskag
Kassereren kommenterte det reviderte regnskapet for 1991.

Regnskapstallet for kontingenter er ikke ajour da det er flere
medlemmer som enna ikke har betalt érets medlemsavgift.
Nar det gjelder posten medlemsservice, kunne denne,ifmlge
sekreteren, vart belastet forrige rs regnskap.
Det ble ytret ¢nske om at man reduserte antall bankkonti og at
man samlet disse i en bank.
Regnskapet ble godkjent av érsmwtet.
5b_Forslag til vedtektsendringer for Maridalssnillet
Pqa samarbeidet med BUL, har man lagt fram forslag til endring
av punkt 3, 4 og 5 i vedtektene for Maridalsspillet.Endringsforlaget star nevnt i arsskriftet og ble vedtatt i sin
helhet.
5a. Samarbeidsavtalen
Samarbeidsavtalen ble lest hwyt og konmentert punkt for punkt.
Vedr. punkt 1:I avtalen er ogsé spillets navn oversatt til nynorsk. Dette er
en feil fra oversetterens side da navnet forblirMaridalssgillet slik vedtektene slér fast.
Vedr. punkt 2.
Det ble diskusjon og spwrsmal rundt Maridalens Venners
okonomiske ansvar opp til kr. 40.000 ved et eventuelt
underskudd. Dette punktet i avtalen ble ved avstemning vedtatt
med mer enn 2/3 flertall.
Det kom ogsa forslag om at Maridalsspillet kunne skaffe penger
ved salg av postkort og stwrre grad av reklameinnntekter og
sponsing fra naringslivet.
Vedr. punkt 3,4,5 og 6:
Disse punktene ble vedtatt uten endringsforslag eller
kommentar. '

Konklusjon: Samarbeidsavtalen ble godkjent av érsmwtet.
Maridalspillets budsjett for 1992 ble presentert og godkjent.
6.Fastsettelse av kontinqent for 1992
Det ble fremmet tre forslag til kontingent for 1992:
a) kr.4O,— for ind. medlemmer og kr.lOO,— for foreninger
(Dvs uendret)
b) kr.50,— for ind. medlemmer og kr.15O,— for foreninger
c) kr.100,— for ind. medlemmer og kr.15O,— for foreninger
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Ved avstemning ble det flertall for forslag a). Kontingentenfor 1992 blir altsé kr. 40,- for enkeltmedlemmer og kr, 100,-for foreninger.
I debatten omkring foreningens kontingent og wkonomi, ble det
fremmet wnske om at foreningen legger fram et budsjett for
éret 1992.
7.Valg
Valgkomiteens resultater ble framlagt:
Kandidater til styreverv:
Leder Tor Oystein Olsen (til gjenvalg)
Styrerepr. Ivar Bakke
Styrerepr. Sten Yngve Solberg
Styrerepr. Ronny Melle
Foreslétte vararepresentanter:
Hévard Nordlie
Inger Lise Lwrenskogen »

Trond Herland
Inger Taugland
Kandidater til valgkomiteen:
Anne Rwnning
Reidar Otto Ullevaalseter
Johan Stang
Kandidater til revisorverv:
Tore Brodin
Inger Johanna K356

Tor Oystein Olsen ble ensstemmig gjenvalgt med akklamasjon.
Valgkomiteens wvrige kandidater ble ogsé ensstemmig valgt.

Avslutningsvis overrakte lederen blomster til avtroppende
Johan Stang, Ingvar Hestdalen og Helge Torp og takket dem for
innsatsen i styret.

#/Q,/\/'\L€Y,£ ,

Referentzanne Berg
6.1.92
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Krsmelding maridalsspillet 1992

MARIDALSSPILLET 1992
Etter 3 rs pause ble Maridalsspillet igjen a oppleve pa
Kirkeruinen. Byradsleder Rune Gerhardsen apnet premie-
ren pa Carl Fredrik Engelstad "Svartedauen" 20.juni kl.
16.00. Hele familien Gerhardsen samt herr og fm Engel-
stad deltok ogsa pa premierefesten i Korsvollhuset.

Vi hadde planlagt 16 forestillinger, fordelt pa to spille-
perioder, 20.-28. juni og 15., 16. ,27. og 28. august,
hvorav 3 ble avlyst pga hhv. skogbrann og regn. I alt har
vi hatt 2672 besqzikende i r.

Arets Maridalsspill ble framfqzsrt av ainatqzrskuespillere
hovedsakelig fra Spellaget i BUL. Instruktqzr var Alf
Malland.
Uranienborg kirkekor under ledelse av Kristin Groven
Holmboe har hatt ansvar for korsangen. Musikken er
arrangert av Sverre Jensen og spilt inn av Sidsel Brevik
og Sverre Jensen. Som tidligere r kom statister h0vedsa-
kelig fra Maridalen og naerliggende bydeler.
Lydtekniker var Hans-Anders L¢naas ( G-lyd ) og inspisi-
ent Nils Haagenrud.

STYRET
Arets spillstyre har bestatt av:

Hanne Berg, leder, Maridalens venner
Wenche Langbraten, nestleder, Markautvalget
Nancy Hemiksen, gzskonomiansvarlig, BUL
Randi Oppedal, PR-ansvarlig, Maridalens venner
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Ivar Bakke, ansvarlig for praktisk arrangement, Mari-
dalens venner
Torill Lund Born, sekretzer, BUL
Maj Solberg, kostymeansvarlig, Markautvalget

Anders Volle, vararepresentant, Markautvalget
Ragnhild Noer, vararepresentant, Maridalens venner
Anne-Torhild Gustavsen, vararepresentant, BUL

Vi har hatt 1 konstituerende m¢te, 11 styrem¢ter samt
ere arbeidsm¢ter.

Samarbeidet i styret har vart godt.
Nytt av aret er samarbeidet mellom Bondeungdomslaget i
Oslo og Maridalens Venner. Samarbeidet har utviklet et
godt forhold mellom representanter fra de to organisasjo-
nene.
Det ble etterhvert et godt sosialt mi1j¢ mellom skuespil1e-
re og styret under den intense ¢vings- og spilleperioden i
juni. Junisesongen ble avsluttet med stor fest pa Skjerven
gard for alle spillets medarbeidere.

MARKEDSF¢RING
Maridalsspillets markedsf¢ring startet 24.5. med stand pa
Oset ved s¢renden av Maridalsvannet. Markeringen var
en del av arrangementet Akerselva mot ar 2000. Med
middelalderkostymer, hest og vogn vakte vi oppmerks0m-
het og kk delt ut ere hundre brosjyrer.

Opptog med hest og vogn pa Karl Johans gate benyttet vi
ialt 3 ganger. Ivar Bakke var ansvarlig for hester under
opptog og Maridalsspillets forestillinger.
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Vi sendte ut pressepakke til NRK, aviser og nzerradioer
5 dager for premieren. Pakken inneholdt b1.a. en stein
paskrevet "Maridalspillet 1992". Pressepakken ble godt
mottatt;
Et innslag i Kveldsaktuelt dagen f¢r premieren, ere
innslag i Qstlandssendingen, omtale i de este riksdek-
kende aviser samt lokalpresse, for a nevne noe.

Vi trykket opp en ny plakat med motiv fra Theodor Kit-
telsens serie "Svartedauden". Programmet inneholdt en
del nytt stoff slcrevet av PR-ansvarlig Randi Oppedal.
Artiklene ble opprinnelig skrevet for et spesialnummer av
Byminner ( nr. 1, 1992 ) med tema kulturlandskap.

Det er var erfaring at det kan va-are tungt a markedsfslire
annen spilleperiode overfor presse og radio.

I febmar deltok 2 styrerepresentanter pa Landskonferan-
sen for Historiske Friluftsspill i Norge, airangen pa @r-
land. Her motte vi friluftsspill-entusiaster fra hele landet.
Tema for konferansen var markedsforing. Konferansen
var en fin mulighet til 5 utveksle erfaringer og samtidig
en anledning til £1 synliggjgzire Maridalsspillet i norsk
friluftsteatenniljo.

QKONOMI
Vi fikk bevilgct kr. 50.000 fra Markautvalget og kr.
50.000 fra Kulturdirektoren i Oslo.

Med billettinntekter pa kr. 167.634,- og totale kostnader
pa kr. 210.932,25 har vi fatt et overskudd pa
kr. 66.615,24.

Spillstyret har i at hatt strammere okonomi emi tidligere.

42



Nytt av rst er det at Maridalsspillet er fremfgzsrt av u1¢n-
nede, entusiastiske amatgbrskuespillcre. Videre mi vi takke
Maridalens beboere for sporty innstilling 0g god dugnads—
nd. Takket vzere alle disse ildsjeler ble Maridalsspillet
1992 en realitet.

Oslo, 22. oktober 1992

I-Ianne Berg
Leder
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- Vedtekter for maridalens
venner.

Vedtatt p konstituerende generalforsamling 9. juni 1970
med endlinger pé generalforsamlingene 30.5.1972, 28.5.-
1975, 30.11 1977, 29.11.1979, 24.11.80, 30.11.88 og
29.11.90

1. Navn

Foneningens navn er MARIDALENS VENNER.

2. Forml

Foreningens forml er 3 bevare Maridalens névzerende
bebyggelse og mi1j¢. Den vil arbeide for £1 bevare dalens
saeregne karakter og forhindre rivning av nvmrende
bebyggelse. Den vil videre arbeide for A ¢ke interessen
for dalen som fri1ufts- og rekreasjons-sted for innbyggere
i Oslo og omegn. Foreningen vil arbeide for A hindre
forurensning og tilsqzspling av dalen, og verne om ting av
historisk og kulturell verdi. Foreningen vil s¢ke 5 samar-
beide med myndigheter, gmnneiere, dalens velforeninger,
organisasjoner og skoler. Foreningen er partipolitisk
n¢ytra1.

3. Medlemsskap.

Foreningen er épen for enkeltpersoner, familier og
organiserte grupper. Hven medlemsskap representerer en
stemme og en valgbar person. Det er anledning til £1 tegne
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stcittemedlemsskap.

4. Foreningens ledelse.

Foreningens styre bestar av inntil 7 (dog minimum 5)
medlemmer. Av disse velges inntil 4 (minimum 3) det
ene aret, og 3 (minimum 2) det andre aret. Hvert ar
velges inntil 4 (minimum 2) varamedlemmer og 2 revi-
sorer.
Minst 2 styremedlemmer skal vaere bosatt i Maiidalen.
Leder velges sazrskilt pa generalfomamlingen. Styret
konstituerer seg selv med nestformann, sekretar og kasse-
rer. Styret kan opprette sa-:rutvalg.

5. Styrets plikter.

Styret har den daglige ledelse av foreningen. Lederen
innkaller til styremgziter. Styret innkaller til medlemsmgater
og generalforsamlinger. Medlemsmqziter avholdes niir dette
anses som n¢dvendig. Styret er beslutningsdyktig nar 5
av 7 (3 av 5) medlemmer (varamedlemmer) er tilstede og
samtlige har fart innkalling. Sekretaeren f¢rer foreningens
protokoller. Kassereren har ansvaret for regnskapet, med-
lemskartoteket og kontingent innbetalingen. Styret f0rva1-
ter foreningens midler, men st¢rre saker ma f¢rst god-
kjennes av medlemsmqzite eller generalforsamling.
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6. Kontingent

Kontingenten gjelder kalenderaret. Kontingenten ma were
innbetalt innen 1. oktober eller etter 2 paminnelser. Hvis
kontingenten ikke betales i tide, regnes medlemskapet
som 0pph¢rt. Kontingentens stgzinelse fastsettes av gene-
ralforsamlingen.

7. Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er foreningens ¢verste myndighet.
Den holdes hver ar innen utgangen av november og
innkalles med minst 2 ukers varsel. Forslag som Q§I1Sk€S

behandlet ma vzere innsendt til styret innen 1 oktober.
Generalforsamlingen skal behandlez
1. Valg av dirigent
2. Arsberetning
3. Regnskap
4. innkomne forslag
5. Fastsettelse av kontingent
6. Valg.

8. Ekstraordinaer generalforsamling.

Ekstraordinaar generalforsamling kan avholdes nar styret
nner det nqadvendig eller nar minst 1/5 av medlemmene
krever det. En slik generalforsamling innkalles med minst
2 ukers varsel, og dagsorden settes opp av styret.

9. Vedtektsendringer
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Forslag om vedtektsendxinger m behandles p
ordinzere generalforsamlinger og vedtas med 2/3 flertall.

10. Opplrisning

Forslag til opplgzisning av foreningen behandles av den
ordinzere generalforsamling hvor det kreves 2/3 ertall for
Q bli vedtatt. Beslutter generalforsamlingen opplgzisning
med det nddvendige ertall, innkalles det til ekstra0rdi-
na-:1" generalforsamling, hvor det ogs trengs 2/3 ertall
for £1 bli vedtatt. I tilfelle 0pp1¢sning kan generaLf0rsam-
lingcn bestemme hvordan foreningens midler skal anven-
des, under hensyntagen til at midlene skal benyttes til
Maridalens beste.
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Vedtekter for maridalsspillet

Vedtatt pa Maridalens venners ekstraordinzere genera1for-
samling 1. februar 1978. Endring 30.11.88 av & 6.

1. Navn.

Navnet skal vaere Maridalsspillet

2. Formal

Maridalsspillct vil gjennom sin virksomhet generelt arbei-
dc for 5 spre informasjon om og ¢ke intercssen og f0rsta-
elsen for Maridalen i historisk og kulturell sammenheng.
Dette vil Maridalsspillet spesielt s¢ke a oppna ved at dct
hver sommer gjennomfyircs spill ved Kirkeruinen. I den
utstrekning man nner det kunstnerisk forsvarlig, b¢r
man gj¢re bruk av lokale krefter ved gjennomfmingen av
spillet.

3. Styrets sammensetning.

Maridalsspillets styre skal besta av 5 medlemmer opp-
nevnt for 2 ar. Maridalens Venners styre oppnevner 3
medlemmer og Bydelsutvalg 40 - Marka - oppnevner 2
medlemmcr. Det oppnevnes ogsa 1 varamann fra Mari-
dalens Venncr og 1 varamann fra Bydelsutvalg 40 -Mar-
ka. Fra Maridalens Venner oppnevnes 1 medlem det ene
aret og 2 det nestc. Fra Bydelsutvalg 40 - Marka- opp-
nevnes 1 styremedlem hvert r. Varamann oppnevnes
hvert a1.
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Styret konstituerer seg selv med formann, nestfonnann,
kasserer og sek:reta=:r og ct styremcdlem.

4. Styrets plikter

Styret har den daglige ledelse av Maridalsspillet. For-
mannen innkaller til styremgzster. Styret er beslutningsdyk-
tig nar minst 3 medlemmer er tilstede. Sekretazren fairer ,

spillets protokoll som dct sendes kopi av til Maridalens
Venners formann, Bydelsutvalg 40 - Markas formann -
samt til dc bevilgcndc statlige og kommunale myndighe-
ter. Styret er ansvarlig for at en forsvarlig ¢k0IlOITliSk
ramme holdes.

5. Regnskap og rsbereming

Maridalsspillets styre skal ved sesongens avslutning
fremlegge arsberetning og reviden regnskap for Mari-
dalens Venners generalforsamling og Bydelsutvalg 40 -
Marka hvoretter arsbereming og revidert regnskap over-
sendes de bevilgcnde statlige og kommunale myndigheter.

Regnskapet skal vaere revidert av 2 revisorer, 1 oppnevnt
av Maridalens Venner og 1 oppnevnt av Bydelsutvalg 40-
Marka.

6. Oppnevning av representanter.

Representanter til Maridalsspillets styre oppnevnes i
August hvert r.
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7. Vedtektsendringer

Forslag til cndringer av disse vedtckter mé behandles pi
Maridalens Venners ordinanre gcneralforsamling og vedtas
med 2/3 flertall.

8. Opplsning

Ved eventuelt opphqzir av Maridalsspillet ti1bakef¢res
gjenvzercnde bevilgede penger til dc bevilgende myndig-
heter. Aktiva f0r¢vrig tilfaller Maridalens Venner.
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Ilvorfor vi verner om Muridalen

Stille og forlokkende — slik ligger Maridalen der i dag og
slik vil vi at dalen skal fé lov til é ligge for fremtidens genera-
sjoner.

I 1841 kunne Henrik Wergeland skrive i sin <<Dalvise».
adet er min siel en frydfu/I trang,
at gieste Norges dale.
Den gamle Fiellkoll elsker sang.
den glade hjertes tale.
Kom til den fagre Maridal:
til Kleivens svimlende portal,
kom hvorsomhelst, og Norge skal
deg i sin favn husvale».

Né er ikke ((K|eivens svimlende portal», noe sted i Maridaien.
men Krokkleiva opp fra Sundvollen pé Ringerike. -—— Men det
dikteren har villet med denne raske skiftningen er nettopp 2': vise
oss Norges mangfoldighet i landskap og natur. — Han sier da til
slutt i verset kom hvorsomhelst og Norge skal deg i sin favn
husvale. — Det interessante for alle som setter pris pé Maridalen,
er at Henrik Wergeland i et dikt om norsk natur har brukt dalen
som eksempel.
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Dagens menneske har kanskje behov for natur? I alle fall har
vi kommet til den erkjennelse at naturen er livsviktig for men-
neskene, selv om vi er vitne til at det gjores golde og for alltid
ndeleggende inngrep i den. Hvert ar i vér utvikling skulle vaere
—- naturvernar — hvor vi skulle slé ring om og verne kultur-
landskap og kulturjord. — Maridalen er et omréde som kan opp-
vise kulturlandskapet og kulturjorden.

Det begrepet som <<Maridalens Venner» alltid mé arbeide
ut fra og se sitt virke i relasjon til, er svaert vidtfavnende. Det
omfatter tre hovedomréder:
A — Et vern om kulturlandskap og kulturiord.
B —- Bevaring av naturomréder og -milioer for forskning, friIufts—

liv og undervisning.
C —- Bevaring av natur-ressursene for 5 sikre produksionen.
Menneskenes kultur som kan defineres som — all héndens og

andens arbeid, — vil alltid gripe inn og etterlate seg spor i land-
skapet. Kulturlandskapet blir da et omréde som er pavirket av
menneskelig virksomhet. Det har sitt motstykke i naturlandskapet
som utelukkende er et resultat av en lovmessig likevekt som
geologi, klima og biologi har skapt. Forklaringen viser en veldig
bredde -— i areal i ytringsformer og i tidsepoker. Vi finner veide-
mannsbuer og oldfunn i de fleste fjellomrader. Skogene er formet
av hogst, beiting og frsanking, kysten har fiskevaer og bydan-
nelser. Kraftlinjer og veier gjennomborer landet og gjer Norges-
kartet til et grovmasket nett.

I dag er det grunn til é verne alle sider av kulturlandskapet.
Opprinnelig var Norge et rent bondesamfunn. Siden skapte indu-
strialisering og tettsted-dannelser nye naeringsmuligheter. I tett-
stedene bor i dag over 60 % av alle nordmenn. Om noen ér vil
tallet vaere enda hoyere -— prognosene regner med over 80 %.
Mennesket er sa pa vandring i kulturlandskaper. Praktisk gir det

seg utslag i at 15 norske gardsbruk nedlegges daglig. Setervoller,
utslétter og engstykker som det har tatt ér og slit é rydde, for-
svinner. Naturen tar sitt tilbake.
Kulturlandskapet har sin verneverdi. For det fizrrste, er det den

museale verdi. Museenes berettigelse blir anerkjent. Vi har laert
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Nedre Kirkeby, senhostes 1972 — etler at bu/ldozer-mentalitezen har seiret.

é verdsette vér fortid. I det kulturhistoriske biide er kulturland-
skapet en vesentlig del, og det kan ikke bevares pé museer!
Det er vei og bra med museer, men gamle gardstun egner seg

best i de streak hvor de har iigget i hundrer av ér. Vi kan flytte
husene og innboet, men ikke landskapet de en gang sto i. Stein-
gjerder, slétteteiger, vannrenner, brokonstruksjoner, veistumper
og klovstier er utransportable kulturverdier. - Til denne del av
vér kulturhistorie er vér identitet knyttet. Livsmznstre og hold-
ninger totalforandres i urbaniseringsprosesser. Det er da vesent-
Hg at den plattform som er vér forankring ikke rokkes.
Kuiturlandskapet har ogsé en produksjonsfaktor. Landbruket

representerer fortsatt et betydelig innslag i nasjonaiproduktet.
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Nedre Kirkeby, slik garden var far riving tok til.

A la vaere et verv av vart kulturlandskap vil bl. a. si at en produk-
sjonsfaktor i en av primaernaeringene oppharer.

I dag blir ogsa kulturlandskapet en rekreasjonslunge for vare
befolkningskonsentrasioner. Kulturlandskapet inngér i bymennes-
kets hverdag pa en sentral og langt stmrre mate enn vi kanskje
er klar over.

Hva er det som for eks. gjcar Sorlandssommeren spesiell? Det
er de gamle typiske szrlandshus (skipperhus) i uthavnene som
glir i ett med Iandskapet. Hva er det saeregne ved en biltur gjen-
nom deler av Gudbrandsdalen? Det er de tradisjonsrike gamle
garder, med solstekte tommervegger og smé hvite vinduer mot
dalen. Garden aner vi, var et trygt tilholdssted som ga grobunn
for en Ievende og rik folkekultur. Pa samme mate er det sma-
gardene oppe pa fjellhyllene som gjrar Vestlandsfjordene til et
sé imponerende skue.
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Eksemplene kan forfleres i det uendelige. En rekke av kompo-
nentene i kulturlandskapet er direkte nodvendige i det bildet vi
danner oss og som mé brukes i vér utnyttelse av landskapet til
rekreasjon. Hver enkelt kan tenke seg tilbake til egen liten flekk
av kulturlandskapet, der en har sin tilknytning, enten fra barndom,
ferie eller arbeidsplass. Det er kulturlandskapet i dets utallige
former og variasjoner, som preger var forestillingsverden omkring
norsk landskap. Landskapsbildet er var egen opplevelse av de
inntrykk vi mottar med vare sanser cg var fialelsesmessige reaksjon
pé miatet med ulike landskaper. Jaerens rullende landskap for-
sterkes nettopp av mennesket i sammenlikning med land og hei,
havet og hvelvingen himmelen.

De faktorene vi har nevnt er i saerlig hey grad gjeldende for
det lille dalferet -— Maridalen — som ligger innenfor Oslos
grenser. Her har kulturlandskapet musene verdi, produksjonsverdi
og rekreasionsverdi for hele Oslos befolkning. Vi er klar over at
Maridalen som skulle vaere hele Oslos rekreasjonslunge er sterkt
truet. Alle anslag mot dalaret viser til fulle at det overhodet ikke
tas hensyn til dalens kulturhistoriske bakgrunn.
Historieberetningen om Maridalen forteller ikke om de store

og lagnadsfulle begivenheter i vér historie, men er en krunike
om mennesker i det stille, det daglige arbeidsomme slitet som
har vaert med pa a baere landet vért fram til det det er i dag.

l 1401 ble alt kirkelig jordegods i selve Oslo-omrédet ned-
tegnet i ei bok som vi i dag kjenner under navn av Den Rde bok.
Navnet, Den Rode bok fikk den i 1521 da kansleren, Hans Olssian,
lot den binde inn i et reidt bind. Boka er ei jordebok, som ikke
bare inneholder de kirkelige eiendommer i Oslo-omrédet, men
gir en oversikt over samtlige jordegods som ligger til Oslo bispe-
dramme. Bak boka mater vi biskopen i Oslo, Eystein Aslakson.
Han var fodt i Borre 0g ble biskop i 1385. l 1388 begynte
han innsamlingen av det materialet som i 1401 forela i jorde-
boka.

Her leser vi at i 1395 sluttet biskopen en kontrakt med Ogmund
bonde pa Grefsen. Kontrakten gjaldt prestegarden i Margarthar-
dal. Denne garden fikk Ogmund bygsle sé lenge han levet uten
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leie, men mot at han forpliktet seg til a bygge nye hus pa garden.
Som vitne til kontrakten ble det navngitt 3 prester — Sira

Peter, Sira Olav, Sira Arvid Jon pa Lindern og 3 bender — Guttorm
pa Aker, Klemens pa Ulleval og Tore pa Sogn. Vi trur matte nev-
nes fordi avtalen mellom bonden og biskopen var muntlig. At vi
kjenner avtalen i dag, skyldes at den ble notert i registeret som
biskopen lot sette opp over alle kirkene i bispedammet med opp-
gave over hvor stor tiende hver enkelt hadde. Under St. Marga-
rethardals kirke star det ingen tiendeoppgaver, bare notatct om
bortbygsl ingen.
Ved utgangen av 1300-arene var Maridalen folketom. Kata-

strofen som har hjemscakt dalen et par mannsaldre tidligere var
svartedauen.r Maridalen som et avsides strok ble sikkert rammet
mindre av pesten enn de starre, sentrale og mere folkerike bygder,
men det undelige resultatet skulle nettopp bli full avfolking av
utkantstrokene. Pesten rev bort sa altfor mange mennesker i den
tettere delen av Oslo-omradet. Resultatet ble at mange store og
gode,sentralt beliggende garder ble rade, uten mennesker til a
foreta den‘daglige driften. Hva er da mer naturlig enn at de
gjenlevende i smadalene og utkantstrkene bryter opp og slar seg
til bedre steder? — I alle fall forte det til at Maridalen ble liggende
cade og forlatt i flere hundre ar. Fzrst ‘i annen halvdel av 1500-
arene blir det pa ny bosetning i dalen.

Fra disse tidligere tiders bygninger finnes det ingen bevarte i

dagens Maridal —- med unntak da av kirkeruinen. Kommer vi
frem til slutten av 1600-arene er vi straks pa sikrere grunn, med
hensyn til bevarte bygninger. Skjerven, har i dag en sidebygning
som opprinnelig var hovedbygningen pa garden. Huset har gode
proposjoner, og ble reist en gang i slutten av 1600-arene. Like
etter 1700 ble buret og ene delen av hovedbygningen pa Nordre
Vaggestein fart opp. Lasbeslaget pa stabbursdora viser en sen
1600-talls lasformer. Kanskje en Lima-las. Av 1700-talls bygnin-
ger har vi mange i Maridalen --— husmannsplassen Lakeberget,
som er meget beundringsverdig, sekslaftet med ei stue pa 9 x 6,5
m, samt kammers og kjukken med stor muret grue. Stua pa Skar,
sandre, har bevart en rekke 1700-talls detaljer som bevarte hengs-
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Nedre Kirkeby i 1844 —- i Johan Christian DahI's strek.

ler og synlige sperre i taket i alle rom. Fra samme tid er ogsé
en stolpebod, kanskje den eldste bevarte stolpebod i Oslo-omrédet.
Her er det en épen svalgang med oppgang til loftet. Bygningen
har fétt lov til é forbli upanelt. Under Nes gard I5 alle husmanns-
plassene i Neskroken. Det er Bakken, Brenners, Vestby, Sitt pé,
Nordby og Vérnhus. Disse smé idyliene ble for det meste fiart
opp i annen halvdel i 1700-érene. Plassene forteller om ei hus-
mannsgrend som pé sitt enkle vis vitner om smé folks kér for i

tiden. Grenda er enestéende i hele Oslo-omrédet. Rives disse
plasser mé det betegnes som kvalifisert vandalismei Bare navnene
pé stedene er kuiturhistorie i seg selv. — <<Vérnhus» — véren
mé komme tidlig her, navnet er mulig unnfanget en vérdag med
strykende unnvaer til ange av at hele naturen og tilvaerelsen skifter
hamm. Sittpé fortelier at plankekjerere kunne slenge seg pé las-
set etter tunge kneiker for hest og mann. Pé Sander som i sin tid
var storste garden i Maridalen, ligger en lang, smal drungstuebyg-
ning. I dag er dette gardens eldste hus. Samme alder har ogsé
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den eldste kjernen i hovedbygningen pa Kasa, fra omkr. 1770—
80.
Av empire-bygninger er det ogsa flere. I 1814 er hovedbyg-

ningen pa Brekke ferdig. Fart opp etter tegning av arkitekt J.
Laser. Brekke er den eneste bevarte bygning av Laser ved siden
av ombyggingen av Jarlsberg hovedgérd. Tradisjonen vll ha det
til at bygningen er fart opp som jaktslott for herren til Bogstad,
statsminister Peder Anker. Av mange regnes Brekke som innfalls-
porten til Maridalen.
Av den gamle stangjernhammers bygninger er to bevart -—-

bestyrerboligen som i dag kalles Mallerstua fra tiden like etter
1800 og Blésés som var bolig for et par av hammersmedene.
Denne bygningen er fra omtrent samme tid, omkr. 1800 — eller
kanskje noe far. En gang i 1830-érene fares den névmrende hoved-
bygning pa Skar opp. En Anders Naess overtar garden l 1833 og
han er uten tvil byggherren.

Den stilrene empire-bygningen pa Turter er dessverre bare et
minne. En fin sen-empire bygning er Nes, som ogsé er blitt <<kl'us-
set» unadvendig med idet fasadeutstyr og detaljer i schweitserstil
er fjernet.

Det som slér en nér alle bolighus i dalen vurderes under ett,
er at vi mater fellestrekk! Gjennomgéende kan bygningene se
relativt langstrakte ut. Men opprinnelig er stuene utviklet fra ei
treromsstue — med forstue (som i Maridalen kalles kammers),
stue og kammers (det siste rommet blir i dalen brukt som kjukken).
Skal man sa ha ei storre stue blir bare nye rom lagt til den ene
siden, derav det Iange preget. Midtpartiet blir da relatlvt smalt
og bestér av et gangrom og et kammer bak dette. Disse to rom-
mene var opprinnelig i Maridalsstua kammers og kjzkken. Det
virker som de smé gardene og plassene beholder treromsstua,
mens de stasrre gardene fér hus med en planlzsning mer av den
sékalte midtkammertypen. Denne typen av hus fikk stor utbredelse
bade i Norge og i Sverige, om enn plasseringen av kjrakkenet ikke
er den samme alle steder.

Pa Nedre Kirkeby sto det helt til det siste en parléve. Her var
det midt i bygningen underlave med -— treskeléve over. Det
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fine var at stallen var laftet i ett med laven. Vi hadde en tidlig
konsentrasjon av uthus ‘-— med lave og stall. Slike uthustyper
begynner man a fore opp i slutten av 1700-arene.
Stolpeboden eller loftet pa Skar har en apen svalgang med

oppgang til loftet. 1. etasje er delt l to store rom. Her kunne man
ha mel. kjmt, flesk og melkeprodukter i farste etasje og korn i

loftet. Gardens mest solide Ias kom her, og pa mange steder var
det slik at stolpeboden var det eneste hus pa garden som virkelig
kunne lases. Like til det siste har man unngatt a sette vinduer i

bygningen. Ved det oppnar en at det ikke blir for kaldt om vinteren
og ikke for varmt om sommeren.

Husene pa Maridalsgardene ligger mer eller mindre regelmessig
rundt et stort tun,, Som regel har innhusene ligget gruppert for
seg og uthusene pa en annen kant av tunet. Litt til side for hoved-
bygningen finner vi ei drengestue og ei stolpebu eller et stabbur.
Deretter fralger uthusene som pa den gamle garden ofte var sa
store at det matte bli et rommelig tun. Som regel er det alltid en
viss avstand mellom de enkelte husene. Det interessante er at
man ser hvor langt menneskene pa garden i sin tid var villige til
a baere hzyet fra lee til fjos i det daglige fjrasstellet.
Av dette kan vi ganske enkelt laere a forsta folks praktiske sans

—— deres eget anske om velvaere. —- Her star vi overfor en for-
akning av vernetanken. For var det ene hus verneverdig i seg
selv. Det er det fremdeles, men like verneverdig er omradet om-
kring huset -— det miljuet som omgir bygningen. _

l Maridalen er det ikke bare den enkelte bygning som kirke-
ruinen eller gamlestua pa Skjerven, men hele tunet, med de for-
skjellige bygninger fra ulike tidsepoker. Husene pa garden, selve
tunet, har alltid vaert rammen omkring folks daglige liv og virke.
Det har artet seg forskjellig hos storfolk og smafolk —- fra stor-
gard til husmannsplass. Det har skiftet fra landsdel til landsdel.
Av tunet med husene kan vi laere folks formsans og skj2mnhets-
glede a kjenne, og ogsa folks praktiske sans cg realisme. Tunene
vil forandre seg, nye moderne bygninger er satt opp og de gamle
er blitt borte. Det er en prosess som er nedvendig under de for-
hold som det moderne jordbruk nradvendigvis skaper. Folks krav
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Miliavandalisme pé Nedre Kirkeby! Man fremhever ikke kirkeruinen — snarere
det motsatte. Den fine ievne hellingen fra véningshuset pé garden og ned til
kirken representerte far en helhet som né for alltid er borte. Tilbake stér det
et véningshus som fanger all oppmerksomhet.

til mer bekvemmelighet og hus som er lette 5 arbeide i, har hatt
betydning i denne prosessen.
Tunet var nordmannens verden. Her horte han hjemme og her

fikk hans liv mening. Den norske garden trer alltid klart fram i
landskapet. Det som bidrar til dette er det enhetlige byggemate-
rialet, den samiende fargevirkning og den fastsatte grupperingen.
Vinterstid da husene Iigger som en mzrk kontrast mot den hvite
snoen, kommer disse ujcpregete karaktertrekk . klart fram. Det
faste punktet, garden, ble et sikkert sted som ga grobunn for en
levende og rik folkekuitur. Den dekorative bygdemaling som vi
mater i enkelte bygdelag, er en virkningsfull kontrast til fargeius-
heten utenfor stua, som saerlig om vinteren kunne holde drzmmen
om vér og grade Ievende.
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Vénipgshuset pd Nedre Kirkeby som nd dominerer —~ men hvor er sé tunet?

Man kan folgelig ikke fjerne hus i et tun uten at dette fulistendig
skifter karakter. Alle bygninger er da vesentlig for at vi kan tale
om heiheten i et gardsmilju. De forskjeliige garder i Maridalen
med sine bygningsgrupper danner hvert sitt karakteristiske hel-
hetsbiide —— miljeer. Helheten kan besté i at bygningene har et
felles preg. eller at de uansett stilpreg danner en karakteristisk
eller typisk gruppering i forhold til annen bebyggelse eller iand-
skap.

Det man mé fé i Maridalen er en lovmessig hjemmei for milie-
fredning. For Izsrevet fra sin miljomessige sammenheng kan
selv det aiekreste» hus virke amputert. Riving 'i dalen mé for aile
tenkende mennesker fortone seg som en grotesk tanke. Derfor
er det gledeiig at vi tiisynelatende kan registrere at gamie, fast-
léste hoidninger er i ferd med 5 bii oppmyket av et nytt heihetssyn
pé verdien i kulturmiijoet. Miljzet i kulturbygda Maridalen med
saermerkte bosettings- og naeringstradisjoner representerer en
middelaldertradisjon som mé hoides i hevd.
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<<Fremtid for fortiden» var et slagord som bled formulert et par
ér tilbake i forbindelse med Fortidsforeningens jubileum. Man
mener vel med dette at man er kommet sé langt at vi kan la for-
tiden fé den plass den fortjener i vér samtid. Likevel blir vi til
stadighet minnet om at til tross for alle fine slagord, er vi ikke
kommet sé langt med hensyn til é ta vare pé verneverdige byg-
ningsmessige miljoer eller enkeltobjekter. Maridalen fortjener at
vi mé vaere villige til é rehabilitere dalen og miljoene her. Er man
ikke villig til dette har enda ikke <<Fremtid for fortiden» fétt sin
rettmessige plass i Oslos miljz.
Mot kulturvandalisme opplftet Victor Hugo et rop for snart

hundre ér siden. <<Guerre aux demoliteursl» — Krig mot deleg-
gerne. —— Bruken vi ropet i dag er det med en falelse av avmakt.
Kampen er né mot dynamitten og bulldozeren — mot rasjonaIi-

Lékeberget slik det var like for stedet ble revet.



teten. Det denne klarer 5 forrne —- er et goldt naturdrepende
bilde. Kravet om rnenneskeiig trivsel blir forst hart nér det er
forsent.

<<Maridalens Venner» er ikke areaksjonaere», vi vil ikke stanse
utviklingen. Men vi mener at man ikke ma stirre seg blind pa
enkelte sider, mens man glemmer fortiden. Appellen fra oss er
at det ma bli fart varsomt fram slik at man kan redde naturgitte
verdier og stedegen kultur. Blir Maridalen tatt hand om med
kjaerlig omhu er det til glede for kommende slekter.
Det omrédet som i dag er dekket av Oslo by, var i hzymidde|-

alderen en stor bondebygd omkring en ganske liten by.
Som en liten rest ligger Maridalen der enna -— stille og for-

Iokkende, omgitt av storbyen med tusener av mennesker. Da
<<Komiteen for bevaring av de gamle Akergérder i 1964 avga isin
innberetning om den gamle bygningskultur i Aker het det at Mari-
dalen har omréder av sjelden verdi. Komiteen sier —— <<Den (Mari-
dalen) inntar en merkeiig saerstilling ved at den har kunnet ligge
sé é si ubemrt tett inntil boligbebyggelsen. Maridalen er et kjaart
eie for hele byens befolkning og komiteen héper at dalens fremtid
vil bli vurdert ut fra de opplysninger som legges frem i innstil-
lingen». —- Verdien av dalen — den antikvariske og ku|turhisto-
riske, er etter min mening ikke blitt mindre i dag.

Rolf Rasch-Engh

\Kirkeruinen, september 1913. Merk potetk/‘eller over kirkens kor til hayre.
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lngvald Hindldiairgmoz

Marillalen skole

Deter né omtrent 125 ér siden det ble fast skole i Maridalen, og
denne skolen er en av de eldste i Aker.

Den forste skolebygningen var den som né er styrerbolig, og
der var béde skolerom og laererbolig. For ca. 75 ér siden ble ny
skolebygning bygd. Som en kuriositet kan nevnes at det den gang
ble en overskridelse pé 50 kroner. I denne bygningen var det fire
undervisningsrom. Laererrom eller andre tilleggsrom var der ikke,
men ellers mé en si at det var en bra skolebygning etter den tids
krav. 7

lmidlertid presset nye fag og krav pé, og arbeid for ny skole ble
tatt opp far siste krig. Det skulle imidlertid gé en gammel manns-
alder far arbeidet ga resultat, og det ble da den skolebygningen
som er né. En del av den er den 75 ér gamlebygningen, og en del
er ca. 10 ér gammel.
Elevtallet holdt seg i lang tid omkring 50, men for 20 ér siden

begynte en stigning, og det kom opp i vel 90. Da métte dagen nyt-
tes godt for é fé alle plassert i den gamle bygningen.
lmidlertid begynte tallet é synke. Det skyldtes vesentlig restrik-

sjonene som er lagt pé dalen. Det er sé é si umulig for unge men-
nesker é skaffe seg bosted, og omleggingen av gérdsdriften krever
mindre arbeidsfolk. Tidligere var her mange rokterfamilier og
gérdsarbeiderfamilier. Né er det ingen. I militaarforlegningen pé

65



Skar var det ogsé ca. 25 familier, og mer enn 30 skoleelever. Na
har vi bare 12 elever derfra.

For 7 ar siden fikk de elever som bor i Serbréten/l\/lovatn, til-
latelse av skolestyret til é ga over fra Kjelsés til Maridalen skole.
De var avhengige av tog til og fra Kjelsas. Nesten alle flyttet over,
og siden har omtrent halvparten av elevene kommet derfra. Kom-
munen kjopte en buss som de blir kjrart med, og den blir na kjort
av skolens vaktmester.
Elevtallet var forrige ar 72, i ar er det 55. Nedgangen skyldes at

flere familier flyttet fra distriktet siste sommer p.g.a. boligvansker.
Elevtallet vil trolig ga ytterligere ned neste ar.
Nar elevene skal begynne i ungdomsskolen, ma de over til an-

nen skole. De siste arene har de fatt plass pa Tasen skole. Dette er
en ordning som bade foreldre og elever liker godt, og som vi haper
vil bli permanent.
Siden skolen ble utvidet, har vi fétt gjort en del utenom bygnin-

gen. Der er bane for vanlig utendors kroppsiaving, og dessuten en
liten idrettsbane som blir flittig brukt bade i friminuttene og om
ettermiddagen. Om vinteren blir den skoytebane. Pa andre siden
av skolen er bygd skibakke. Foreldre har gjort det meste arbeidet
der. Bakken var kalkulert til ca. 30 000, og vi greide oss med en
bevilgning pa 10 O00.

En liten trimlzype er ogsa laget av foreldre. Orienteringsterreng
har vi like inn pa skolen. Det er vel ingen annen skole i Oslo som
kan by elevene slike muligheter for uteaktiviteter bade sommer og
vinter.

Et savn har det likevel vaert at vi ikke har hatt gymnastikksal. Vi
har saerlig savnet den i overgangen hast-vinter og vinter-var, da
mulighetene er vanskelige utendmrs. Na vil skolen, forhapentlig i

lopet av et ars tid, fa gym.sal i eget bygg. Det blir et bygg i to eta-
sier. l overste etasje blir en gym.sal som ogsa vil bli stor nok for
voksne. Der blir ogsa scene, og det har vi savnet. Det har ogsé
vaert at savn at vi ikke har hatt et rom stort nok til a samle alle ele-
vene — og foreldre, f. eks. til en juleavslutning. Den nye salen vil
gi store sosiale muligheter. Den kan bli det naturlige samlingssted
for alle i kretsen. 5
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I underetasjen blir toaletter, dusjer, badstu m.m.
P3 samme gulv som gym.salen blir ogsé helsesenter. med felies

rom for lege og tannlege, veierom, vestibyle m.m. Tannbehand|in-
gen har de siste érene foregétt pé klinikken i Arendalsgata. Nér det
nye bygget blir ferdig, vil den bli fort tilbake.
Det nye bygget vil i gulvflate bety en okning pé mer enn 50 pst.

Vi vil da ogsé fé frigjort rom som er egnet til grupperom og spesi-
elle aktiviteter.

Den nye bygningen vil eilers bety mer for distriktet enn en van-
iig forbinder med en gym.sal. Den gir mulighet for nye aktiviteter i

skolen, f .eks. dramatisk virksomhet, som vi hittil har hatt smé
muiigheter for, og den vil bii en naturlig mrateplass for alie i dist-
riktet, og skoien kan dermed bli det sentrum som er onskelig.

For ovrig er Maridaien skole et levende historisk museum hva
skolebygging angér. Den eldste skolebygningen —— 125 ér gam-
mei —— er intakt og lite endret, og i daglig bruk som boiig. Den re-
presenterer en vanlig planhasning i skolebygg fra 1860-érene. Den
neste -— fra slutten av 1800-tallet — er i daglig bruk i undervis-
ningen. Tilbygget representerer sen etterkrigstid, og som siste
trinn kommer en moderne kroppsevingssal med heisesenter.

Pé et gammelt luftfoto kan vi ellers se kombinasjonen av skole
og jordbruk, som tidligere var sé vanlig. Sannelig —— her lever
historien. Ingvald Hindbjargmo
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zirsberetning for Maridalens Venner 1972 -73

Styret har bestétt av Rolf Rasch-Engh, formann, Birger Led-
ang, nestformann, Oskar Jahnsen, kasserer, Berit Wolff, sek-
retaer og Olaf Gulbrandsen, styremedlem. Varamenn har
vaert Thor Knudsen og Per-Erik Bjmrklund. Som revisorer har
fungert Jizirgen Sundby og Henrik Laurvik.
Det har vaert holdt 15 styremoter.

Det bitre var imldlertid at enkelte innen Oslo kommune tyde-
Iigvis métte ha léven revet.

11. Deter ogsé her pé sin plass é nevne den avisdebatt som for-
mannen har fart p.g.a. uttalelser fra kommunalréd Roar Wik
om vurdering av Maridalen og SlZH‘k6dEil8l’l til boligformél. Vi
kan overhodet ikke godta noen plan som vil rasere Maridalen
— alle forslag om rasering vil bli bekjempet med alle de mid-
ler vi har. Maridalen er et kulturlandskap. Omrédet er pévirket
av menneskelig virksomhet. Landskapet kan vise en veldig
bredde i areal, i ytringsformer og i tidsepoker. Det er derfor
grunn til é verne alle sider av kulturlandskapet. Det blir for
Maridalens vedkommende et enten eller —- kortsiktig kom-
munal politikk eller vilje til bevaring.

12. Det som né stér igjen i Maridalen er derfor blitt sé mye mer
verdifullt. Alle anslag mot miljoet i dalen mé nodvendigvis
fQ)l'8 til et fast vern. Et skjerpet vakthold er det eneste som her-
etter kan bevare Maridalens névaerende kulturmiljia for oss
selv og vére etterkommere. R0/f Rasvh-,E"9/1
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Fra styret har det biitt sendt ut 2 rundskriv og érsskriftet
<<MaridaIen '72» til samtiige medlemmer.
Foreningen har i dag ca. 470 medlemmer. I perioden 72/73
er 15 medlemmer stroket fordi de ikke har betalt k0ntingen-
ten.
Maridalens Venners generalforsamling 1972 ble holdt tirs-
dag 30. mai kl. 19.00 pé Maridaien skole. Foreningen kunne
giede seg over et meget godt frammote; noe som vi tok som
et bevis pé den interesse det er for bevaring av dalen og det
arbeidet Maridalens Venner utfizirer. . I

Pé valg var fra styret Thor Knudsen, Turid Bjizsrklund, Trond
Herland og varamann Sverre Gran. Fralgende ble foresiétt som
nye medlemmer til det styret som har fungert i innevaerende
periode: Berit Wolff. Olaf Gulbrandsen, Birger Ledang og
Oskar Jahnsen. Som nye varamenn var foreslétt Per-Erik
Bjorklund og Thor Knudsen, og som revisorer Henrik Laurvik
og Jizirgen Sundby. Samtiige ble enstemmig valgt.
Etter miatet var ordet fritt, og vi fikk en rik og interessant sam-
taie om Maridaien og daiens spesielie forhoid.
Mens Maridalens Venner i forrige periode stabiliserte seg og
begynte sé smétt é markere seg, kan vi i denne perioden vaere
klar over at vi har vunnet gehiar for vére synspunkter og fétt
vére meninger til é baere utad. Til tross for at det har skjedd
en svaert beklagelig ting med Maridalen, nemlig rivingen av
Iéven, eiler utsletteisen av tunet pé Nedre Kirkeby, represen-
terer vi likevel en makt- og opinionsfaktor som vére myndig-
heter mé regne med ved behandiingen av uiike prosjekter i

Maridaien. Sammen med det nye bydeisutvaiget for <<Utkant-
bydeien», bydel nr. 40, som vi ailerede har god kontakt med,
skai vi makte é fé Maridaien til é forbli det vi onsker at dalen
skai vaere!
Maridaiens Venner (sammen med Maridaien skole), utga i

januar 1972 boken <<Kom til den fagre Maridal». Til jul 1972
forelé érsskriftet <<Maridaien '72». Meningen med skriftet er
at det skai bii en érviss foreteelse. Faren med alle érsskrift er
at de etter en tid gér inn p.g.a. mangel pé stoff. Dette tror vi
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ikke kommer til a skje med vart arsskrift. Allerede til forste
nummer viste det seg at vi har nok stoff til flere nye hefter.
Og vi kan legge til at det alltid skjer noe med Maridalen. Kan-
skje det er det som gjor det sa fasinerende a arbeide med
disse problemene?
Om heftet <<Maridalen '72» skrev en av Oslo-avisene: <<Egent-
lig er det helt fantastisk at man klarer a fa til en <<arbok» for
et enkelt strok av byen». . .. Som mange vil erindre‘ utga
<<Vennene» ifjor ogsa en liten bok om dalen asin», en nydelig
og meget informativ trykksak om de sider ved dalen som
gjur den sa verdifull a ha som storby-nab.o.»
Vi regner med at neste arsskrift, <<Maridalen '73», vil fore-
llgge i lupet av hasten 1973.
Av andre ting a glede seg over er at en av husmannsstuene
i disse dager er blitt satt i stand. Det er stua pa Nordre Lake-
berget, som na med kommunale midler er gjort beboelig. Den
er avertert til leie internt i Oslo kommune for en skogsarbei-
der med virke l Maridalen.
Den opprinnelige kontrakt pa Varnhus ble sagt opp i inne-
vaerende periode. Varnhus sto da i fare for a bli rasert, da
stua star pa rivingsplanen. Heldigvis er Varnhus na pa ny
bebodd av skogvesenets folk, men Helseradet har likevel
nylig forlangt stedet revet. Rivingen ma imidlertid godkjennes
av Formannsskapet.
Maridalens Venner tok i forrige periode ogsa opp til vurde-
ring den ordning som sier at kun ansatte i skogbruket, jord-
bruket og vannverket, som har sitt daglige virke i nedslags-
feltene, har rett til a bo pa kommunens plasser i Maridalen.
Vi mener fortsatt at denne ordningen er svaert uheldig og
stenger ute mange andre yrkesgrupper innen Oslo kommune
som har vanskeligheter med a skaffe seg bolig. De nevnte
etaters folk har ofte liten lyst til a bo pa de plassene de kan
fa i Maridalen.
Vi i Maridalens Venner vil fortsette med a arbeide for a myke
opp gjeldende kommunale boligordning i Maridalen.
Det gode samarbeidet med aktivitetsgruppen som Oslo-avde-

70



lingen av Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers beva-
ring satte ned og som har Maridalen og Srarkedalen som sitt
arbeidsomrade, har holdt fram. Og det er all grunn til a fort-
sette dette samarbeidet, da denne gruppen skal arbeide med
de samme omrader som bydelsutvalget for <<Utkant-bydelen».
Formannen har representert Maridalens Venner pa motene til
denne aktivitetsgruppen.
Maridalens Venner har ogsa vaert i kontakt med Norsk Insti-
tutt for Vannforskning. lnstituttet uttaler bl. a. i brev til oss:
<< . . . lnstituttet utforte i 1959 en arelang grundig undersco-
kelse, som resulterte i en rapport til Oslo kommune av januar
1961. Undersrakelsene viste at Maridalsvannet var en
meget velegnet drikkevannskilde for en stor by, og at det var
grunn til a legge vekt pa tiltak som ville verne om vannets kva-
litet for framtiden. Senere har vi utfort et beskjedent under-
srakelsesprogram hvert ar, som til na har vist at Maridalsvan-
nets kvalitet er omtrent den samme. Det er et meget stort
aktivum for en by av Oslos storrelse a ha denne utmerkede
drikkevannskilde liggende sa naer inntil forsyningsomradet.
De utredninger som vart institutt pa annen mate har vaert in-
volvert i om framtidig vannforsyning til hele Oslo-regionen,
viser ogsa at det pa lang sikt er rakonomisk fordelaktig og
kvalitetsmessig tilfredsstillende a bygge pa fortsatt bruk av
Maridalsvannet som vannkilde.» A

l lrapet av de siste 12-—14 arene er altsa Maridalsvannet
hverken blitt verre eller bedre. Kontroller av vannet har vist
at det i fysisk/kjemisk sammenheng er av samme kvalitet i

dag som i 1959. Dette skulle bety at riving av hus i dalen
har lite eller intet a si for forurensingen av Maridalsvannet.
Vi har ogsa i denne perioden kunnet glede oss over meget
god oppslutning om de kulturhistoriske vandringene i Mari-
dalen. Det har vaert avviklet 6 turer i 1972, 3 om varen og de
samme 3 om hasten, og i alt ca. 200 personer har deltatt.
Jahn Bore og Oskar Jahnsen har pa en glimrende mate for
Maridalens Venner ledet disse omvisningene, som vil bli
arrangert ogsa i 1973.
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Som en hilsen til medlemmene skrev formannen i <<Maridalen
72»:
<<Vi hadde hépet at presset mot Maridalen som storbyen re-
presenterer, hadde blitt noe redusert i og med forstéelsen av
kulturlandskapet og kulturmiljoet som menneskelig trivsels-
faktor har zket. Sé er dessverre ikke tilfelle. Etter vér me-
ning har politikerne ikke aoppdaget» Maridalen. Det som har
skjedd med dalens sentrale punkt er etter vér mening neglisje-
ring av folks ansker og vilje. Folkemeningen om Maridalen
er ikke den samme som hevdes av sentrale bestemmende
kommunale organey. Kanskje et brudd i naerdemokratiet?
Som et ingenmannsland, med ruiner stikkende opp lik en
rest etter stridende gang, ligger Nedre Kirkeby der. Léven er
revet. En meningslzs handling som har odelagt miljiaet pé
dalens eldste gard —— kommunal vandalisme?»
I gjentatte skriv og henvendelser til kommunen og pressen,
viste vi til at alle rivingsplaner, enten de gjaldt Nedre Kirke-
by eller andre steder i Maridalen, inntil videre burde skrin-
legges til de truede anlegg er registrert og vurdert pé antikva-
risk og miliiamessig verdigrunnlag. Senere eventuelle rivings-
planer mé da ta hensyn til dette materialet.
Vi kontaktet fagfolk som kom med prisoversiag over hva det
ville komme pé é sette léven i stand igjen. Det interessante
var at alle fastslo at léven var verneverdig.
Vi kom med forslag om bruk av léven etter at vi hadde vaert
i kontakt med Pedagogisk Senter i Oslo-skolen og Museenes
Skoletjeneste, Universitetet i Oslo. Som senter for feltarbeid
i Maridalsomrédet egnet léven seg fortreffelig. Vi foreslo
ogsé at léven kunne innredes til et bygdemuseum. Endelig
pépekte vi at det var naermest niadvendig é ha léven stéende
for é fé realisert planene om et middelalderspill i og omkring
kirkeruinen.
Vi var villige til é stette rakonomisk en restaurering av léven
sé langt vi formédde og evnet. Vi tilbud oss ogsé é vaere med
pé 5 skaffe de nradvendige akonomiske midler til veie.
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Bygdesamfunnet Maridalen

I 1880-arene og utover til vel arhundreskiftet, var det en livlig industri og
anleggsvirksomhet i nordre Maridalen. Vi hadde <<Krum¢lla» pa Skar,
med virksomhet til slutten av arhundre, med arbeiderboliger pa andre
siden av elva, og kruttmagasinet oppunder Skarsasen. Det ble oppsatt
l876, og ligger langt fra bebyggelsen pa grunn av eksplosjonsfaren.
Dette sistnevnte tjener i dag som lagerbygning for det militaare, og er
fullt intakt for sin oppgave. Det ¢vrige som var av <<Krum¢lla» ble flyttet
til Raufoss. Av anleggsarbeide kan nevnes Qiiungsdammen, som var et
stort anleggsarbeide etter datidens malestokk, oppsatt av store granitt-
blokker kilt ut av nzerliggende fjell. Den gamle dammen la ca. 100 m
ovenfor den nye dammen, og var bare en treklopp med nedstukne stokker
til regulering. Hammaranlegget med kraftstasjon og rqargate fra Skja-:rs-
j¢en, satte ogsa sitt preg pa anleggsvirksomheten i Maridalen. Mange av
disse anleggsarbeidene hadde svensk opprinnelse, det forteller deres
ettertblgere. Men akkurat i dette fulgte amerikafeberen, folk reiste avsted
til gull-landet i vest, mest ungkarer naturligvis, mange reiste fra sine
kjzerester og kommende bam. Anleggstiden med damarbeidet var forbi,
amerikafeberen herjet, mine 4 onkler dro avsted.
Men tilbake til industrien, tvers overfor Bcidtkerstua la det et sagbruk,

hvor man arbeidet med vinduer og dtzirer. De hadde driftsvannsinntak ved
Nordbratenbrua. Ruinene star der den dag i dag, og forteller om industri
og virksomhet. Men gjevest var vel Christiania Ullspinneri som la pa
nedsiden av Sandbrua. Hit kom det ungpiker fra nzer og fjem, flere av
Tnmtejentene arbeidet her. Min mor som kom helt fra Eidskogen, kk
innlosjert seg hos sin onkel Theodor Dalen, som hadde et rede oppe ved
Nordbraten, bertbmt for sitt 3 veggers hus, han benyttet nemlig en
fjellvegg som 4de vegg for a spare pa byggekostnadene. Ja, spinnerijen-
tene, det var et nytt innslag i bygda. Det ble arrangert dans pa Raulpkka,
Buras 0g Liggeren. Foruten innslaget av anleggsarbeiderne m¢tte man
gardbrukersamnene fra bygda pa disse dansetilstelningene. Det var ikke
alle spinnerijentene som ble godtatt som svigerdatter pa gardene.
Ja, apropos gardene, det var dyr overalt, og hver dyrkbar jordbit ble

dyrket til h¢y eller kom og poteter. Bygda beretter om en dyrebestand pa
over 100 hester, 3000 kuer. Sauer og geiter, gris og h¢ner var alminnelig
over alt. Jordbruk og skogsdrift, pluss melkelevering til huskunder rundt
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om i Oslo-omrfidet var den inntekt gardsbruket hadde i den tiden. Vi mi’:
heller ikke glemme forretningsstanden, Halvor og Mari Sibrbrten var vel
dem som utgjorde forretningsstanden i dalen. Senere kom Ole 0g Amalie
Hallset som etablerte seg nord i Maridalen. S5 kom deres s¢nn Jiargen
som drev landhandel ved Spinneribroen som det het. Det var under
forrige verdenskrig (1914). Og der manglet ikke szeleteiy for hester og
den obligatoriske sirupstnnna, og melkassa, hvor kundene om fredags-
kveldene kom sammen og diskutene siste hendelser. Ja, det dufter av
romantikk niir man tenker tilbake pi den tiden da man med skestang
kunne g5 i elva, eller hvorsomhelst, og ta et middagsmaltid. Eller man
kunne g i skogen 5 skyte en hare, tier eller onfugl. I dag er vi bare et
lilleputtsamfunn, dirigert fra Oslo by. Bamevogna og sykkelens tid er
forbi. Vi ma bare svelge ned den eksos og larm og forurensing som Oslo
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Noen interessante steinokser fra
Maridalen

Av cand.mag. Nils Petter Thuesen

Steinalderhandel i Akersdalen
Det var en av norsk arkeologis mest ruvende skikkelser, professor Anton
Wilhelm Brogger, som f¢rst avdekket viktige sider ved det forhistoriske
handelslivet i Akersdalen. Sine granskninger pa dette feltet sammenfattet
han i den for sin lid s5 viktige avhandlingen <<Studieri Norges stenalder».
l-Ian var blitt klar over at det inntil begynnelsen av dette rhundre p
forskjellige steder p Qstlandet, fra Romerike til Nedenes, var blitt
funnet ca. l5 ¢kser av den sjeldne, intenst grqmne bergarten Grorudirr.
Gromditt er i verdensmlestokk en sjelden bergan. Riistoffene til disse
steinaldenaksene — som de med bestemthet kunne henfores som — fant
man ikke hvor som helst. P5 dette punktet var det at den unge Brogger
ma ha ftt hjelp av sin far W. C. Br¢gger som var en anerkjent professor i
geologi. P5 Qstlandet forekommer groruditten i fjellet mellom Grorud og
Maridalen og mellom Svarstad og Slemdal i den nedre del av L5genda-
lens l¢p. Forovrig er groruditt funnet i Uralfjellene i Sovjetunionen og
enkelte steder i Nord-Amerika.

En n¢yaktig opphavsbestemmelse
Forovrig er det slik at grorudittens konsistens avviker ganske markant fra
forekomst til forekomst. De ganger som denne bergarten nnes i er altséi
forskjellige. Bragger tok da de ulike oksene for seg for 5. studere groru-
dittens sammensetning, og han kom til ganske bestemte resultater. Det
viste seg at de aller este av de 15 steinoksene kom fra en grorudittgang
ved Kattsteinsputten litt ¢st for Maridalsvannet, eller fra en annen gang
som ligger et lite stykke lenger nord, na:rmere bestemt ved jembanelin—
jen mellom Sandermosen og Svingen. Pa bakgrunn av dette bestemmel-
sesarbeidet kom Bnagger til en urokkelig konklusjon: I Maridalen ma det
ha vmrt et fabrikasjonssentrum av disse ne oksene. Denne oppfatningen
finner ytterligere feste i den kjensgjeming at tre av de femten oksene
nettopp er funnet i Maridalen, eller i Maridalens umiddelbare nzerhet.
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Dessuten har man funnet et eksemplar pa Sinsen i Qistre Aker. Videre
gjennner man enkeltfunn i Spydeberg og Rakkestad, i Vestre Moland
0g Drangedal, i Eidsvoll og Nes pa Romerike.

En handelsgjenstands spredning
Pa bakgrunn av denne funnfordelingen virker det ikke urimelig 5 trekke
den slutning at steinqaksenes fabrikasjonsomrade har ligget i Maridalen,
og at det ma ha vaan en vesentlig etterspqarsel pa dem. Hvordan skal man
ellers forsta spredningen til f.eks. Romerike, der deter helt pa det rene at
groruditt ikke forekommer? Og er det noen grunn til 5 tro at folk i
steinalderen var sa primitive at de ikke hadde noen form for spesialise-
ring, og at et av uttrykkene for denne spesialiseringen nettopp var 5 drive
handelsvirksomhet med gjenstander av grorudittstein? Vi ma altsa i
steinalderen kunne tale om en <<Maridalsfabrikk» av vakre, granne stei-
ntbkser.

Spissnakkete akser
Vi skal ga litt naarmere inn pa disse interessante gziksefunn, for 5 se om vi
kan laare litt kulturhistorie av dem, — med andre ord 5 sette Maridalspr0-
duksjonen inn i en videre sammenheng. F¢rst og fremst er det det 5 si at
disse steimaksene ma henfpres til den sakalte spissnakkete type. En
tegning av en av ¢ksene som er funnet i Maridalen gj¢r det klart hvorfor
denne saksetypen betegnes slik. De er vakkert slipte slike spissnakkete
¢kser, 0g vi forstar godt hvorfor man helst ville ha dem av en saerlig
tettkomet bergart. De ble ikke bare vakrere av utseende nr man slipte
dem (men det ogsa), de var ogsii langt mer solide enn ¢kser av en mer
grov bergart. De ble nok hovedsakelig brukt til 5 hogge trazr med, og
kunne lett sprekke. At de ganske snart matte bli temmelig slitt i eggen var
en teknologisk barriere som steinaldermenneskene bare hadde ett svar
pa, men i prinsippet et svar som vi enna holder fast ved. Den svekkede
eggen kunne slipes til en gang til, og slik kunne man fonsette inntil qaksen
ikke lenger eide noen _verdi som et arbeidsredskap. Men de matte ha en
viss tyngde for at hugget skulle bli effektivt. Det var deifor en ganske
markant grense for hvor langt man kunne slipe dem til. For hver gang
man gjorde dette tapte de vekt, og altsa ogsa i effektivitet.

De eldste slipte bergartsgaksene
Hvis vi ser bort fra de otte, elegante og tunge tynnakkede flintaksene,
representerer de spissnakkede bergartseiksene noen av de eldste slipte
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¢ksene i vart land. De er med pi 5 markere overgangen fra eldre til yngre
steinalder; en overgang som pi grunn av de ulike pkologiske miljper og
menneskenes forskjellige evner - og Qlnske om — kulturell nytilpasning,
skjedde til forskjellige tider i landet van. Men det er ikke galt 5 si at det
enkelte steder i Qistfold, Vestfold og omkring Oslofjorden, og pa de
steder der det var den neste, mest dyrkingsvennlige og solvendte
sandjorden, skjedde omkring 3000 f. Kr. Det er til denne tiden man
vanligvis henforer den spissnakkete Qiksen.

Stor kronologisk usikkerhet
Den oppfatning som det er gitt uttrykk for ovenfor kan meget vel vare
rett, men man kan ikke av den grunn — dersom man altsa fastlegger denne
teorien til grunn — hevde at alle de spissnakkede oksene som er funnet i
viirt land stammer fra dette det eldste avsnittet av yngre steinalder. Vi
skal her ta utgangspunkt i noe som Haakon Shetelig, professor i nordisk
arkeologi, og en av Brtbggers aller beste venner, skrev i sin bok <<Primiti-
ve Tider i Norge» (1922): <<Den azldste aksen er den spissnakkete med
spissovalt eller ovalt tverrsnitt, og en overgangsform den brednakkete
som har tykkere rundet nakke, men ellers staar den spissnakkete mer-
mest; demazst den tynnakkete med hvaelvede brede sider og plane smal-
sider, nakken bred og tynd». . .

Slik satte professor Shetelig disse oksene inn i en grei kronologisk
ramme, men han ga ikke uttrykk for at det kanskje ikke var en like enkel
og korrekt sak 5 si at <<slik var det, og dermed basta». Steinalderforsk-
ningen har ftt helt andre kronologiske ben 5 st pi i dag. Det er bare
fordi man er blitt klar over de tidligere periodeinndelingers svakheter at
de kronologiske atter i dag vakler noe mer enn de gjorde i steinalder-
forskningens gronne, umodne ungdom. Sheteligs inndeling hadde meget
for seg, men innvendinger av enkleste teoretiske type matte komme. De
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representerer samtidig en fremdrift i utforskningen av steinalderen: Er
det mulig at to eller flere — og ikke bare en — ¢ksetyper ble brukt innenfor
ett og samme tidsrom? Er det realistisk in regne et absolutt tidsmessig
skillc mellom overgangen fra en qziksetype til en annen? Kan en enkelt
¢ksetype ha vzen i bruk over ere tidsperioder? Hva er forholdet mellom
inndeling av perioder p5 andre premisser enn qaksetypene, og den virkeli-
ge kronologiske forskjell mellom disse? Hvordan ska] man nne svar pa
slike sp¢rsm5l?
Det siste av disse kritiske spqarsmalene er kanskje det mest interessan-

te, og man kunne nesten si: <<Der stir vi.» Det er i det hele tatt klart at et
rigor¢st kronologisk system til 5 skille mellom forskjellige ¢ksetyper i
yngre steinalder mi mykes betraktelig opp. Helt fordomsfri ¢yne - men
bevisstheter som kjenner de gamle teorier - deres styrke og deres svak-
het, mi ta det tiilmodighetskrevende arbeid opp igjen 0g g5 igjennom
yngre steinalders ¢ksetyper nok en gang. Man m5 der stille sp¢rsm5l
som: Hvordan er funnopplysningene? Er det funnkombinasjoner som
kronologisk sett utelukker enkelte typer av ¢ksene? Er det helt sikkert at
den spissnakkete ¢ksen var et jordbruksredskap? Eller ble den brukt til
ere aktiviteter? I-Ivordan kunne f.eks. en jeger ha hatt nytte av 5 eie en
slik yaks?
Alle disse speirsmalene viser hvor usikre tidligere tiders konklusjoner

er. De gir ogs klan uttiykk for hvor tolkningsmangfoldige slike ¢kse-
funn fra fjeme tider egentlig er. Men noe av det viktigste som skjedde i
steinalderforskningen pa Qstlandet var Brqziggers pvisning av en grann-
stein¢ks-fabrikk i, og i traktene omkring Maridalen.
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Dyreliv i Oslomarka

Ser vi pi mulighetene for dyre- og fuglelivet i Oslo-marka, kan vi med en gang
si at livsvilkra er meget gode fra naturens side. Oslomarka strekker seg helt fra
havflatens nivi til de hcbyeste éser p3 500—60O meter over havet. Terrenget er
svart variert - med sin fine topogra som gir stor variasion i landskapet.

Jeg tenker ogsé p5 alle de store og sm vann, elver og bekker, en mengde
myrer og vétmarker, overganger mellom dyrket mark med innslag av Iauvskog fmr
en kommer inn i granskogen. Dette skaper gode viltmarker. Barskogen er ofte
blandingsskog med gran og furu, og med innslag av Iauvskog, saarlig bjqsrk, rogn
og osp.

Dyrelivet og fuglelivet i marka er derfor rikt og variert ~— med sjctfugl ute ved
Oslo-fiorden og til rype p5 de heyeste toppene.

Elg og rédyr er de to viltartene som er mest interessante i dag — p5 grunn av
det htnye antall disse viltarter er kommet opp i, og ikke minst fordi disse to vilt-
arter ser ut til 5 tilpasse seg menneskene med all deres trafikk.

Det sies at b]¢rn er kommet tilbake til marka, og det skal undersqokes om dette
virkelig er tilfelle. Jeg mener det har gétt bjabrn gjennom de nordligste deler av
Marka det siste éret.

Hiort ble observert p5 forsommeren 1976, $5 kanskje om noen tir er ogsé
dette stolte dyret vanlig i Oslomarka.

Gaupa tar nok av og til en tur giennom Marka, men det er helst streifdyr som
ikke bor her fast.

Skogsfuglbestanden har alltid variert med gode og dérlige 5r — med sving-
ninger pé ca. 4 rs mellomrom. Men i de siste 10-20 éra ser det ut som det har
vzert bare nedgang, delvis av grunner som jeg kommer tilbake til seinere.

Harebestanden kan en si har vzert iamt god i mange r. Et vakkert lite dyr —
méren -— var nesten utryddeti 20—30 éra, men er blitt ganske vanlig igjen. Reve-
bestanden ¢ker stadig, etter hvert som vi mennesker slqbser og kaster mat. Den
lever godt n5 for tia.

En ting er ganske artig. Det er at fiskewna har tatt seg sterkt opp igjen. Den
var helt borte fra Oslomarka far krigen, men n5 er det mange fiskearner som
hekker bde nord og s¢r for Oslo.

En kan vel si at rovfuglene har minket i antall etter som sméviltbestanden er
blitt mindre, men det finnes en del hwnsehauk og spuwehauk. Hensehauk som
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Ogs-5 viltpleie — p5 Sandungen. Den var nok kommet vekk fra mora og
var glad ved 5 f5 melk av flaske ei rid.

ble merket i Oslo for 1 r siden, er funnet igjen utenfor Moskva.
Av ugler har vi de fleste arter, enten hekkende elier pa trekk. De vanligste er

kattugle og perleugle. Faikene ser vi lite til, og det er vel bare eksperter som kan
skiile ut falken fra de andre rovfuglene. Musvaken er den vanligste av vakene som
hekker i Oslomarka n5.

Krkefuglene qaker i antall, sikkert av samme grunn som reven. Ravnen, eller
korpen, som har vert helt borte i mange 5r, er n5 blitt ganske vanlig igjen.

Smfuglene er vel den dyregruppe som har swrst interesse for det store publi-
kum. Vi har ca. 100 arter som hekker i skogen her hos oés. Av disse er det ca.
30 som er huleboere, d.v.s. at de ma ha hule trer eller fuglekasser til redeplass.
Det er de 7 spetteartene som hakker hull til redepiass selv, og bruker redet bare
en gang. Derfor kan de andre huleboere ta over en del ferdige redeplasser etter
spettene.

Jeg kan ikke komme inn pa hvert enkelt av alie dyr, og av alle fugler, men
heller se litt pa de store trekk i svingningene for de dyrearter som vi har litt
kiennskap til fra f¢r i tida. Jeg tenker da f¢rst og fremst pé bjnrn, elg og rédyr.

Bj(0rn var nok til ulempe for de som hadde krqstter p5 beite i skogen, men det
er lite trolig at det var sariig store mengder bj¢rn, slik som f.eks. elgen i dag. Den
siste bjmrn som ble felt i Oslomarka, ble skutt av skogvokter Kjelsési 1882. Per
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Grwttumsbraten, som kiqsrte trammer i Abbortjernslia, ble var at bjqirnen hadde
gatt ut av hiet. Kjelsas fulgte sporet over Svarten, opp GI'¢l'll'lVO||l8 under
Opkuven. Der hadde bjqzrnen lagt seg inn under ei rotvelte, hvor den endte sine
dager.
Min far, som har passert 90, fortalte om et bjcirnebeswk i 1908. Han bodde

da ved Rsiaen pa Romeriksésen. En bidrn, antakelig fra Vassfaret, gikk gjennom
Nordmarka, forbi Varpet i Hakadalen og over Romeriksésen. Ved Starsjwen sair
for Fiasjwen klorte den opp barken pa ei stor gran, s5 det var store, tydelige mer-
ker i mange Sr. Bidrnen ble forfulgt av jegere fra Hurdal og skutt pé Morskogen
noe seinere. Dette er vel den siste bjqsrn som vi med sikkerhet vet har gétt gian-
nom Nordmarka. (Nordmarksboka).

Elgen har bodd i landet fra Iangt bakover i tia. lL¢ten p5 Hedmark er det
funnet et stort elghorn som er 6000 5r gammelt. Dette hornet er oppbevart p5
skogbruksmuseet i Elverum. I Gran pa Hadeland er det funnet et mindre horn
pa samme alder. Det ble funnet i ei myr under graifting, og det viste seg 5 vere
brukt til graveredskap i jordbruk — hakkebruk.

Elgen ble vel tatt i dyregraver - eller vi kan tenke oss at noen i store sn¢vin-
trer ble avlivet i sneien. Da bairsa kom i bruk. ca. 1850, ble det sikkert vanskelig
5 vaere elg. Folk som bodde innpa skogen, hadde sikkert god tid til 5 iage til
byttet var sikkert — n5r de forst kom pa sporet. "

De store rovdyra tok ogsa sin del, saarlig av kalver og svake dyr. Noen stor elg~
stamme kunne det ikke f5 blitt under slike forhold. Det kom begrensninger, fdrst
l bruk av dyregraver, og i 1818 ble elgen totalfredet. Den var da nesten helt ut-
ryddet. Bare i Trqindelag og noen steder i (Dsterdalen var noen fa elger igjen. Her-
over ble de f¢rste elgene sett igjen i 1850-érene.

Asbjwrnsen skrev i 1851 at to elger svqimte over fra Nesodden til Fornebu.
Aret f¢r ble en elg skutt i Nannestad. Noen r etter skim en hakad¢iling en elg-
kalv i Hakadalen et sted, og for dette fikk han 8 dager "vann og braid". Det m5
tilfwyes at mannen ikke visste hva slags dyr det var.

Pa 1850-tallet var folk overtroiske, og det fortelles om en mann innp skauen
at han fikk se elglort, og noe slikt hadde han aldri sett fair. Han var hellig overbe-
vist om at det var huldra, hu Guri Skinnskaft, som hadde valri der.

Elgstammen dkte noe fram til 1900. l 1898 fikk vi en ny jaktlov, og fra da
har vi statistikk over de elger som er felt lovlig. Denr-e statistikken viser en q>k-
ning fram mot 1910—1911. Siden gikk utbyttet ned, og i 1920 ble elgen total-
fredet helt fram til 1924, $5 5 si over hele landet.

En kan si at avkastningen fra 1900 til 1940 jamt over l5 p5 ca. 1000 elg i ret
for hele landet. Denne statistikken er nok ikke helt korrekt, for i 30-érene ble
nok mange elger tatt til "matelg" og kom ikke med i statistikken. (Min far hadde
elgjakt i en nabokommune til Oslo i noen 5r, og der var en del elg. Den gangen
varte elgjakta i 5 dager, og det var bare lov 5 skyte okse — ku og kalv var fredet.
S5 et 5r fantes det ikke elg igien. De gikk i 5 dager uten 5 se merker etter elg.
Siden fikk de hcire at de fleste skogskara i omrédet hadde gfitt arbeidsledige om
vinteren, og at elgene hadde havnet i saltebalja for 5 skaffe mat i huset.)

Under krigen ble elgen hardt beskattet, noen til salg pa svarteboirs, og noen
gikk vel til "gutta pa skauen". l Oslomarka var elgstammen $5 liten at den naar-
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mest fredet seg siqol. Hos Lavenskiold-Vaekem ble iakta fwrst tatt opp igjen i
1949, og da ble det bare felt 1 elg, éret etter 3 elger. l 1947 kj¢pte Lwvenskiold-
Vaekenp noen elgkalver som ble satt ut i Nordmarka.

l 1951 fikk vi ny iaktlov. Denne satte opp arealbegrensing for felling av elg.
Far var det lov 5 fella elg pa hvert matrikkelnummer. Etter at denne loven ble
tatt i bruk, var ofte arealet pr. elg satt til 20—25 tusen da. pr. elg. De sma
eiendommene matte da sls sammen til jaktomréder for 5 fa elgrett. N5 er are-
alet pr. elg gétt ned, og i Oslo er minstearealet i dag 2-3000 da.

Etter krigen tok flatehogsten til for fullt, og beitemulighetene bedret seg for
de fleste av vare viltarter. Elgstammen ¢kte raskt, og vi var vel ikke klar over
hvor mange dyr det var hele tida. I 1971 fikk vi pélagt rettet avskyting. D.v.s. at
viltnemnda péla de enkelte skogeiere eller iaktlag 5 skyte bestemte dyr — helst
kalv ~ og spare produksjonsdyra. Ved at kalvkuene ble spart, gav det raskt ut~
slag i en wkt produksjon.

I 1971 ble det felt 20 elger i Oslo. Siste jaktar var avskytingen dkt til 50. Elg
som omkom pa annen mate, ved tog eller bil, var i 1971 5-6 dyr. l 1977 var
tallet 0kt til 29. Totalt ble avgangen 80 dyr i Oslo siste r. Det er ingen ting som
tyder pa at denne stigning i tilveksten skal avta med det forste. Det er, etter min
mening, riktig 5 hioste s5 mye elgkjatt som mulig, og det er riktig 5 holde en stor
stamme av liensyn til naturopplevelsen for turfolket, men vi m5 vaare klar over at
det er en grense for hva som tales av elgens beitinger, pa skogforyngelsen, i korn-
akrer, kanskje ogsé for hagebruk, som rundt Oslo mest era betrakte som hobby-
virksomhet.

Vi har i dag en elgstamme pa ca. 250 dyr. Hvis vi beskatter den riktig, kan vi
antakelig ta ut ca. 80-100 dyr uten at produksjonen gar ned. Men da ma kalve-
skytinga lakes og kuene spares. Elgene i Oslomarka er store og kraftige. Det er
skutt tvillingkalver i september, som ble fddt pa v5ren, med ei slaktevekt pa over
100 kg pr. dyr. Nr dyra er kraftige og i god form, kommer brunsttida tidlig,
dermed blir kalvene fqadt fair. De far en lang sommer og blir sterkere til 5 mute
en hard vinter. Deter derfor viktig at dyra far ro i parringstida, slik at flest mulig
av kuene blir befruktet i fqsrste brunsttid. Hvis ikke kommer den i brunst igjen 3
uker seinere, og nar befruktningen blir utsatt, er det klart at dette 9i¢r mye for
kalvinga om varen — og utnytting av sommerbeitene.
Jakttida har de siste éra vaert fra 27. september til 10. oktober. Dette faller

sammen med brunsttida_ I r er det kommet forslag p5 'ny jakttid, og vi far hpe
dette gr igjennom, 55 jakta ikke forstyrrer parringen unddig. Elgkua gr drek-
tlg i 9 mneder, og far sin f¢rste kalv nar hun er 2 1/2 r, det fdrste éret oftest
1 kalv. Siden er det vanlig med 2 kalver til kua er 12-14 r.
Vinterbeitene er minimumsfaktorer for elgproduksjonen. Om sommeren er

det overflod av saftige planter av alle slag. Elgen holder seg stort sett i ro -- pa
sma omrader — med kalvene sine. Vinterbeitene er derimot begrenset, og her kan
det snart bli mangel p5 tilgjengelig nzering. Dette b¢r fplges n¢ye i tida framover.
Blir beitene i skogen nedbeitet, trekker elgen ned i villahagene og trafikken -
med alt som dette f¢rer med seg. Noe som er veldig interessant, er elgtrekket.
Seint om hmsten nar det er kommet sn¢ pa hrogda, begynner elgen sitt arlige
trekk nedover mot S¢rkedalen, Maridalen og Lillomarka. Lenger nord i Marka
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trekker elgen ser-qsstover og kommer over Hadelandsveien i Hakadal og inn pa
Flomeriksasen. Det er det mest kiente og mest konsentrerte trekk noen vet om
pa (Zlstlandet. Her passerer alle elgene veien og elva pa en smal elgsti. Det har ofte
vaert kollisjon mellom elg og bil her. Siste vinter satte veivesenet opp filmkamera
for 5 fa bedre greie pa hvordan elgen reagerte pa biltrafikken. P5 ca. 5 uker pas-
serte 90 elger. Det var fra sist i november til orst i ianuar. Fmr og etter dette
tidsrom gikk lngen elger over veien. Alle elgene kan tydelig ses pa filmen. lngen
elger ble pakiort i 5r, men det kom vel av at bilistene $5 fotoutstyret og k]¢|'t8
forsiktig. Her har det i flere ar vaart satt opp viltspeil, men det brydde elgene seg
ikke om. Det eneste de reagerte pa, var store trailere, da stoppet de opp litt.
Fotoutstyret er satt opp igjen for a telle hvor mange elger som gar samme vei til~
bake.

De elgene som kommer ned i Sqarkedalen og Maridalen, ser ut til 5 holde seg i

de gode beiteomradene nzer vann, elver og dyrket mark. Blir de ikke forstyrret av
mennesker, kan de holde til i flere dager pa srné, begrensede omréder. Siste vinter
kunne jeg telle 26 elger pa en tange i Maridalsvannet. En elgkalv var pakjert og
skadet av toget og gikk ut pa denne tangen. 4 mann posterte rundt for 5 fa av-
livet den skadde kalven, men det er ikke sa greit nar det kommer en bailing som
den vi fikk se her.

Ca. 25-30 dyr blir pakjeprt eller kommer inn i bytrafikken og ma avlives hvert
ar. Det er en del kalver som blir jaget fra mora nér den nye kalven kommer om
véren, som havner i Oslos gater, siste r 7-8 stykker.

Avlivingen av disse dyra er ofte meget komplisert, med en mengde folk som
skal se pa, bednvelse og transport opp i skogen osv. Viltnemnda og politiet -
som ma gjwre denne iobben — m5 vurdere hvert enkelt tilfelle. Det ma tas hensyn
til alle sider, ikke minst det sikkerhetsmessige, nar disse store dyra l¢per langs
gater og fortau. Veterinaerer som kan det, viltforskere som arbeider med det, t¢r
ikke bruke bedevelsesmidler inne i byen. En elg vil g5 i 10-15 min. frpr den sov-
ner. Vi far hape at det med tida kan finnes midler som er bedre enn de vi har i

dag.
Nér varen kommer og snasmeltingen begynner, blir det tidlig bart i s¢rhelling-

ene, og graset begynner 5 spire her, mens snaen ligger djup lenger innover i
Marka, nner trekkelgen dette saftige graset og holder seg der. Er varen sein,
hender det at kalven kommer i denne tida, og da tror jeg at flere av kalvekuene
slér seg til her — bosetter seg, sa 5 si og ikke vender tilbake til sine opprinnelige
tilholdssteder. Det er i all fall tydelig at det er tettere med elg i de lavere dalorer
enn lenger inne i Marka. Det kan vel ogsa bety noe for trekket innover at dyra p5
varen er avmagret etter vinteren og ikke i slik kondisjon som n§r de trekker om
hibsten, og at de derfor holder seg mer i ro.

Rédyret er etter min mening det peneste og fineste dyret vi har i Oslomarka.
Dette spinkle, men spenstige dyret -— med sine grasiiase bevegelser — er et fint
syn. Det er ikke $2 mange tiar vi har hatt radyr her. Skogsjef Ove Lange hos
Lqivenskiold-Vaekerm, som var en ivrig jeger og skogmann, skriver i sin bok "Nord-
Marka" at han s5 det forste radyreti 1934. Siden har antallet aktjevnt og sik-
kert nar det i flere ar har vzert vintrer med lite sn0 og rimelig kulde. Smrst var
radyrstammen hasten 1965. S5 kom den store snavinteren 1965-66, og nesten
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hele rédyrstammen gikk med. Noen rs av de kraftigste dyra overlevde denne vin-
teren. S5 fulgte noen r med milde vintrer og lite sno, og stammen tok seg kraftig
opp, selv om den ikke nadde samme niv5 som i 1965. Da hardvinteren 1967-77
satte inn, med store snomengder fra tidlig p5 hasten, var en ny katastrofe for
rédyra et faktum.

Nér disse harde vintrene setter inn, er det en god del vi kan giore for 5 hjelpe
rédyrene giennom den verste tida. Rdyrene tar villig utlagt for. I Oslo skogvesen
har vi i noen r anlagt formarkkélékrer. Dette er et kraftig dyrefor som bide
rédyr og elg er glad i. Vi hoster inn formarkklen seint om hdsten og lagrer den
under tak,f.eks. ei lévebru, slik at deter bra med luft for at kélen ikke skal surne.
Dette foret blir lagt ut der vi veit at rdyrene oppholder seg om vinteren, og for 5
venne dyra til foreplassen. Smfihoy er ogsé godt egnet til rédyrfor. Foreplassen
m5 ligge slik at det er minst mulig trafikk av folk. Siste vinter hadde vi 7-8 fore-
plasser p5 et begrenset omréde — med ca. 30-40 rédyr, og disse greide seg godt
og var i god form da vinteren var over. Det er ikke mulig 5 fore over alt, men har
en foret en liten stamme med rdyr p5 et slikt omréde, s5 tar de seg fort opp
|g|en.

Det rédyrene ellers kan bli utsatt for av lidelser, i diupsno, kulde, sterk avmag-
ring, kanskie iagd av folk, rev og hunder, er ikke til 5 tenke p§. I den forbindelse
m5 ieg fé nevne jakt som avlivningsmetode. Enten vi liker det eller ikke, er iakt
nodvendig, p5 de store dyra, for 5 regulere bestanden p5 en fornuftig mte. Jeg
tror ikke vi kommer utenom dette hvis vi skal drive viltpleie pé skikkelig Ivis.
To nye viltarter i Oslomarka er bever og canadagés. Oslo skogvesen har satt ut

noen beverpar i Oslomarka, og det ser ut til at disse klarer seg bra. Det er tegn
som tyder p5 at de har formert seg. Canadagiessene har ikke klekt ut egg i Marka
enné, de er ikke kionnsmodne for i 3-érsalderen, men vi fér hpe det blir "gas-
unger" til sommeren.

Vi kan vel vere enige om at vi har et rikt og variert dyreliv i Marka vér. Flere
er nattdyr som sjelden viser seg for turfolket eller andre som ferdes i marka.
Noen av de store viltartene er ogs vanskelige 5 f5 oye p5, men vi veit at vi har
dem der. Vi ser spor, eller beitemerker eller andre tegn. Dette gir oss en natur-
opplevelse som beriker skogturen for de som har sans for det.

Skogen og dyrelivet horer sammen. Vi mennesker qi¢r en del som forstyrrer
samspillet i naturen. Kanskie er det riktig 5 stille sporsmlz Kan vi i framtida f5
beholde dette rike dyrelivet vi har i dag? Steller vi viltmarkene slik at viltet kan

Ieve der? Vil menneskene med sine virksomheter, som skogsdrift 09 fritidsaktivi-
teter fortrenge dyrelivet? Jeg tror det er fare for det.

Det er mye som kan gjores for dyrelivet som kan virke gunstig. Vi kan ta hen-
syn til spillplassene nér vi svinger var blinkeoks, vi kan spare fine beitetraer, la
myrer ligge ugroftet, sette igjen noen hule trier osv. Men skal dette gjennomfores
pa en planmessig méte i storre 'omr5der, er det nodvendig at alt som er av inte-
resse for dyrelivet, blir registrert og tegnet inn pé viltkart. Dette er vi godt i gang
med i Oslo skogvesen.

Et godt viltkart skal gi opplysning om: Alle spillplasser, vétmarker, hauke-
reder, fiskeornreder, revehi, trekkveier, viltbiotoper av alle slag, slik at skog-
brukeren kan innrette seg deretter, og han mé vite hvor srbare disse spesielle
omréder er for viltet.
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De forelopige forskrifter om skogsdrift i Oslomarka er et skritt i riktig retning.
Her er tatt med restriksjoner for hogstflaters storrelse, flaterydding og flatenes
utforming. Forskriftene er etter mitt syn brukbare, sett ut fra viltstellmessige
hensyn. Jeg tror ogs at skogbrukets folk kan leve med -09 etter — disse for-
skriftene uten noen stor okonomisk belastning.

Fiundt en storby som Oslo er det fritidsaktivitetene som forstyrrer dyrelivet
mer enn skogsdrifta. Jeg tenker da i forste rekke p5 orienteringslop, turorienter-
ing, uvettig forstyrrelse pa spillplasser med kasting av plast i alle former, tom-
flasker og mer, bygging av hytter for 5 hore og se tiur- og orrhaneleik, fotogra-
fering med blits osv. Den nye generasjon, med store telelinser, rode og gule
rammesekker og kassettspillere, har alt odelagt fine spillplasser nar byen, f.eks.
Stormyra i Maridalen.

S5 har vi det ieg vil kalle proff-fotografering. Disse fotografene er ute etter sa-
kalte gode bilder. Nar vi ser resultatet etter disse karenes blinkskudd, forstér vi at
alle midler blir brukt for 5 n5 malet. Tenk pa bildet med hele uglefamilien sit-
tende pa rad pa en torrfurutopp oppé en fin msastein. Det er noen som er
ekstra heldige til 5 fa se sant. Villmannsbladene betaler godt for disse bildene.

Nar et orienteringslop legges opp, er det poster plassert i hele det terrenget
som benyttes. Det er mange klasser av lopere, og de forskjellige klasser av lopere
bruker forskiellige poster, slik at Ioperne skal krysse i terrenget. Det blir uro pa
hver eneste kvadratmeter av skogterrenget, som kan strekke seg over flere kvad-
ratkilometer.

Familievis tursport gjor ingen skade. Det er den organiserte tur- og konkur-
ranseorientering jeg mener er uheldig. For 5 belyse omfanget av orienteringsl¢p-
ingen kan ieg nevne at det er 14 idrettslag som har ca. 80 poster pé hvert lag -
med ca. 50 000 deltakere. I tillegg kommer konkurranseorientering med mange
hundre deltakere i hvert lop, pluss at alle lag og klubber har trenings- og klubb-
lop. lngen har full oversikt over omfanget av denne sport. O-sporten er en fin
sport, men ogsé den bor reguleres for 5 ta hensyn til dyrelivet. Dersom vi mener
noe med naturvern og vern av dyrelivet, ma vi tale et opphold i all organisert
bruk av Marka i 4-5 uker om véren.

Nar den nye flerbruksplan for Oslomarka n blir laget, ma de aktiviteter som
er nevnt vurderes med i planen, for den er ferdig.
Til slutt vil jeg, for dyrelivets skyld, hape at det kan lages en flerbruksplan

som tar rimelig hensyn til alle aktiviteter, og som sikrer vare etterkomrnere det
samme rike dyreliv som det vi har i Oslomarka i dag.

Josef Monsrud
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10 r for bevaring av Maridalen

I 1970 ble offentligheten kjent med en rivingsplan for bebyggelseni Maridalen, vedtatt i mer eller mindre bevisstl¢s tilstand av
byens formannsskap. Som spontan reaksjon pi denne rivingsplanble Maridalens Venner stiftet juni 1970. I foreningens form5ls—
paragraf heter det i f¢rste setning: "Foreningens formél er 5
bevare Maridalens névarende bebyggelse og milj¢. Den vil arbeidefor é bevare dalens sareqne karakter og forhindre riving av ni-
varende bebyggelse."
Foreningen kom i siste wyeblikk. Vedtaket innebar nemlig at 2/3
av den kommunale bebyggelse skulle rives. Stor skade hadde alt
skjedd og ytterligere noe riving lyktes det ikke 5 forhindre. Ett
eksempel pé det siste var gérden "Turter" med sin vakre og stil-
rene hovedbygning.
I l¢pet av de l0 érene har imidlertid det nesten utrolige skjedd,at rivingsplanen er blitt forandret til en bevaringsplan. Og
kommunen har tildels med meget fin hénd restaurert bygninger som
var forutsatt revet.
Av den grunn b¢r man ikke unnlate 5 vare pé vakt. Skulle f.eks.
Maridalsvannet som drikkevannskilde bli nedlagt, m5 meget settes
inn pi é bevare kulturlandskapet for etterslekten ved 5 forhindre
en utstrakt boligbygging. Det er videre alminnelig kjent at
kommunen har foreslétt et meget stort qolfbaneanleqq pi eiendommen
"Brennenga" som ville, om den ble gjennomf¢rt, totalt wdelegge
denne gamle og vakre gérd som gérdsbruk, foruten at det rike fugle-
og dyreliv ville forsvinne. Maridalens Venner vil f¢lqe utviklingen
av denne saken n¢ye, og gj¢re sitt ytterste for 5 forhindre etslikt inngrep i landskapet.
Maridalens Venner kan selvsagt ikke alene ta aren for utviklingeni disse 10 r. Béde kommunalpolitikere og tjenestemenn i kommunen
har aktivt medvirket til at utviklingen snudde seq. Vi vil gjernei denne sammenheng f5 lov sarlig 5 vise til kommunalréd Erik Mérs
store engasjement oq utrettelige innsats,helt i tréd med Maridalens
Venners intensjoner. Videre bmr nevnes statsfysikus Frederik Melbye
som brakte forurensningsproblematikken nart det nivé hvor vi alltid
har ment at den h¢rte hjemme.

Sammen med vére medlemmer ser vi frem til nye l0—5rs ring om véruforlignelige Maridal.

Trond Herland Ulf Thorshaug
formann 1980 formann 1981
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Ulf Thorshaug:
1982 - Nytt skjebneér for Maridalen.

I vért forrige érsskrift sa vi blant annet:
"Det er videre alminnelig kjent at kommunen har foreslétt et
meget stort golfbaneanlegg p5 eiéndommen "Brennenga" som ville,
om det ble gjennomf¢rt, totalt.¢Gelegge det gamle og vakre g5rds—

bruk foruten at det rike fugle— og dyreliv ville forsvinne.
Maridalens Venner vil f¢lge utviklingen av denne saken n¢ye oq

9j¢re sitt ytterste for 5 forhindre et slikt inngrep i landsskapet"

Siden da har situasjonen forverret seg betydelig. Maridalen
golfklubb er stiftet og har utfoldet en betydelig aktivitet for
5 vinne geh¢r for sine planer. Oslo Helseréd sa ved f¢rste gangs
behandling nei, men ved annen gangs behandling hadde dette fo1ke—

valgte organ skiftet oppfatning og sa ja til et golfbaneanlegg.
Heldigvis utsatte Frilufts— og miljasvernrédet saken i f¢rste om-

gang, men den 19. mai 1982 kommer den opp pé nytt.

Vi vil gjerne understreke at vér motstand mot planene selvf¢lgelig
ikke primart retter seg mot golfbanen som sédan. Vi wnsker for
vér del ikke 5 ta noe standpunkt til berettigelsen av nye golf-
baner i Osloomrédet. Det som er og blir for oss aVqj¢rende er
med alle lovlige midler 5 forhindre et inngrep i vért natur— og

kulturlandskap, som for alltid vil ¢delegge umistelig verdier, ikke
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bare for Marid¢lene, men for hele Oslos befolkning.

I dette érsskrift vil en finne bide en faglig og en lyrisk be-
skrivelse som til fulle viser hvilke alvorlige konsekvenser en-
hver form for inngrep vil fé.

Maridalens Venner mé be sével politikere som faginstanser be-
sinne seg og erkjenne det ansvar vi har for oss selv og for de

kommende slekter.

Vi sier med den store dikter:
"Kom til den fagre Maridal". Men kom med respekt for dens egenart
og med épent sinn for hva den har A gi oss alle.

~_.\____

"Der meget spesielle smbburet pd‘ Brennenga "
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Skifabrikk i Maridalen

Av Per Pedersen

Maridalen har i de senere ér hatt en vesentlig bevegelse i be-
boermassen. Noen flytter ut, og andre flytter inn. Jeg vil
derfor tro at selv blant maridmler er det kun et beskjedent
antall som har kjennskap til at det har vmrt skifabrikk i
dalen, Dette er et stykke kultur vi i aller hoyeste grad kan
vare stolte av, og den fortjener derfor omtale i et arsskrift
som dette.

Skiproduksjonen foregikk ved Tomte skifabrikk, nermere
bestemt pa stedet Torberg som ligger ved Gamle Maridalsvei.
Eier og skimaker var Thorleif Tzmte (fzdt 25-9.1895). Han komtil Tzmte fra Fortjernsbraten i Nordmarka i 1902, 7 ér gammel.
Til Maridalen kom han i 1936. Familien hadde tradisjoner med
skiproduksjon pa Tzmte i Nordmarka. Dette var produksjon ves-
entlig for privat bruk, men noe salg forekom ogsa. Eksempelvis
var hoppski i helved av ask populare.

Thorleif Tmmtes fzrste produksjoner i Maridalen var ski i
helved av gronnask i slutten av 1950-ara. Skiene ble laget med
forholdsvis enkelt utsyr, det vil si med vanlige hzvler og
manuelt skjareutstyr. Selve profileringen av skiene ble skaret
ut av helved. "Spennet" i skien ble derfor vesentlig redusert
etter noen tid. Ytterligere var det etter hvert vridning av
skien, bade i lengdei og tverretning, et problem med ski av hel-
ved.

En vesentlig forbedring og omlegging av produksjonen
skjedde ved innkjap av en ny "kombi-maskin" fra Falchenberg
maskinforretning i Oslo i 1935/36 (fig. 1). Maskinen var noe
av det mest moderne man kunne fa pa den tiden, og besto av fz1g-
ende utstyr; sirkelsag, avretter-hzvel, tykke1se—hzvel, fres og
"tappe"-utsyr. Ytterligere kunne pusse—utstyr pamonteres. I
tillegg til dette hadde man en separat bandsag. Pa omtrent
samme tid, ca. 1956/37, kjepte Tamte ogsé opp endel overskudds-
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utstyr, sésom ca. 120 héndtvinger og mal for forming av skiene.
Dette ble kjzpt fra Ullevélseter skifabrikk i Nittedal.

Selve produksjonsmetoden ble teknisk sett né vesentlig
forbedret. Skiene ble mer avansert i oppbygging og av en hey-
ere kvalitet. Mens tidligere produksjoner var ski i helved,
ble de nye skiene produsert etter prinsippet med en "overdel"
og en "sale". Overdelen var en lamell-oppbygging av varierende
antall lameller, med flest lameller der skien var tykkest.
Selve lamellene ble produsert pé fzlgende mate; en "blokk" av
forskjellige tresorter, f.eks. gran, ask, bak og bjzrk, ble bygd
opp ved liming til en tykkelse av 6-7 tommer. Denne blokken ble
det sé skéret tynne lameller av pé kant, ca. 2-5 mm tykke (fig.
2). Selve overdelen av skien, det vil si alt over sélen, ble
derved bygget opp ved é legge disse lamellene i lag oppé hver-
andre. Der skien var tynnest, det vil si ved tuppen og bak, var

§;\\
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Bildet wiser Falchenberg-maskinen som ble benyrtelfra 1935/36. (Foto: fad?).
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lameller i skikonstruksjonen
Lamell-oppbyggingen av en "blokk” av forskiellige tresoner (averst). Den andre tegningen viser
appbyggingen av en ski. Figuren er noe ovenireve: i vertikal mdlestokk, dene er kun jbr d vise
prinsipper i konstruksjonen. (Tegning:fog1.‘).

det farrest antall lameller, mens det pé midten ved bindingen
var flest (fig. 2). Denne metoden var faktisk forlzperen til
den etter hvert sé kjente "splitkein"-oppbyggingen av ski.
Tomte hadde selv lwrt metoden av ansatte ved Ullevélseter ski-
fabrikk i Nittedal. Lamellene ble limt sammen med sélen som
var av hardvedtresorten hickory og lagt i en mal/form. Her ble
de presset sammen med tvinger for hver 15-20 cm og lagt til
twrk. Denne tarkeprosessen ble fremskyndet ved A torke skiene
over en ovn ca. 1,5 meter lang og 50-60 cm bred (fig. 3). Terke-
perioden var ca. 2-3 timer.

Etter denne behadlingen gjennomgikk skiene en siste just-
ering i form og finish ved hjelp av freeing og pussing. Over-
flate-finishen var i to forskjellige utfwrelser; trehvitt med
lakkering eller brunbeiset med lakkering. Det karakteristiske
ved den trehvite utgaven var at man der kunne skille de for-
skjellige tresortene i en lamell ved fargenyanser. Skiene bletil slutt merket med Twmte skifabrikks emblem, et ovalt metall-
merke, ca. 4 cm langt, hvor navnet Tzmte var gravert inn med
sirlig svart skrift. Merket var festet pd skituppen i skiens
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Ovnen som ble benyttet under tarkepmsessen. (Faro: jbrf),

lengderetning med smé skruer/nagler i messing (fig. 4).
De fzrste érene i Maridalen levde Thorleif Tzmte helt og

holdent av skiproduksjonen. I en periode hadde han ogsé noen
inntekter av temmerhogst for Levenskiold hast og vinter. Da
var skiproduksjonen henlagt til vér og sommer. Produksjonen
lé pé 50-100 par ski pr. sesong. Salget foregikk fra egen
fabrikk i Maridalen, men en ikke ubetydelig del foregikk dess-
uten direkte til den tids elitelzpere. Dette var smrlig til-
felle i de fsrste érene etter krigen.

Et par helvedski kostet i l95O—éra ca. kr. 30-40. Ski
produsert etter ny metode ved hjelp av Falchenberg-maskinen
kostet ca. kr. 55-60 omkring 1940. I 1970 kostet et par ski ca.
kr. 100, fortsatt produsert med Falchenberg-maskinen. I tilleggtil produksjonen av ordinare ski, ble det ogsé produsert ski pé
spesialbestilling. Eksempelvis kan nevnes at kontorfullmektig
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Ferdig pmdusene Tamte-skiu I960-drene. (Foto: jbrf).
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Kvande i Skogvesenet i 1946/47 fikk laget spesialski for bruk
i lmssnz. Skiene var ca. 1,5 meter lange og ca. 5 tommer brede
helvedski.

Annen produksjon, som ogsé var spesialbestilling, var b1.a.
skikjelker med hoppski som meier. Skiene var av ypperste kva1-
itet pé den tid. Som dokumentasjon pé skienes kvalitet og an-
erkjennelse i skimiljeet, kan nevnes at elitelzpere som Ivar
Odd Formo, Harald Mortmann, Kére Tmmte, Georg Tomte, Hans Aas—
land, Gunnar Hermansen m.f1. lzp pa Tzmte-ski. Ja, sogar sven-
sker benyttet seg av Tzmte-skiene. Skiene ble benyttet i norges-
mesterskap sével som i Holmenkollen.

Thorleif Temte avsluttet sin skiproduksjon ca. 1970/72, og
dzde i 1976.

Stoff til denne artikkelen er hovedsakelig hentet fra sam-
taler med Arne Jensen Iverstua, som var nabo og god venn av
Thorleif Tzmte. I tillegg har Kére Tzmte og herr og fru Aasland
bidratt med supplerende opplysninger.
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Botanikken i Maridalen

Av Byvind H. Rustan og Gees Bronger

Pé oppdrag fra Oslo helseréd, kontoret for natur— og mi1jz—
vernsaker, foretok vi sommeren 1982 en botanisk undersekelse
av Maridalen. Hensikten med undersekelsen var é kartlegge
vegetasjon og flora i dalen, samt 8 vurdere botaniske Verne-
verdier.

Maridalen er en gammel jord- og skogbruksbygd hvor natur-
lig vegetasjon opptrer i mosaikk med ékrer, enger, beitemark
og kulturbetinget vegetasjon som hagemarkskog, zdeenger og
ugrassamfunn. Den meet kulturpévirkete vegetasjonen finnes
omkring brukene og bebyggelsen pé vest- og nordsida av Mari-
dalsvannet. De marine leiravsetningene er i dag ékerland, og
bare smé partier med eng og beitemark er tilbake. Minst be-
rmrt vegetasjon finnes i éssidene hvor fattig lavfuruskog og
blébergranskog dominerer. Plantefelt og hogstflater i ulike
suksesjonsstadier er vanlige i hele omrédet.

Vanligste skogtype i Maridalen er blébmrgranskog. For-
uten gran og bléber, er maiblom, skogstjerne og hdrfrytle van-
lige arter i denne skogtypen. Pé noe dypere og rikere jord
finnes légurtgranskog som er mer artsrik enn blébwrgranskogen.
Spredt forekomst av skogfiol, markjordbmr, legeveronika, knoll-
erteknapp, skogmarimjelle, teiebmr og skogsvever er karakter—
istisk for légurtgranskogen. Furu dekker mindre areal enn gran,
men de to treslagene opptrer ofte i blending. Vanligste furn-
skogtype er lav~ og lyngrik furuskog som finnes pa koller og
ésrygger med skrinn og fattig jord. Her dominerer rosslyng og
tyttebar sammen med tette tepper av lav. En estetisk fin og
lite berort lavfuruskog finnes pé toppen av Dausjeberget.

Lauvtrmrne er i stor grad bundet til kulturmark. Mellom
ékrer og enger danner bjzrk og osp lauvtrekratt 0g hagemark—
skog som uten menneskelig pévirkning med tiden vil utvikle seg
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mot barskog. Varmekjare lauvtrmr som alm, ask, lind, hassel,
lonn, gréor og svartor forekommer pé rikere og klimatisk gunst—
ige lokaliteter. Disse lauvtrwrne dominerer i edellauvskogene
som vanligvis er artsrike med mange varmekjare og nmringskrev-
ende arter. I Maridalen finnes bare fé, spredte forekomster
av edellauvskog. Vanligst er gréor-heggeskog som finnes pé
neringsrike, fuktige omréder langs elver og bekker. Et fint
omrade med urskogpreg ligger.1angs Skjarsjzelva ved Hammeren.
Spesielt interessant og verneverdig er edellauvskogen nord for

"‘1\
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Partifra Laulabekkens utlop i Maridalsvannet. I bolanisk sammenheng regnes omrddet som e!
av de mes: interessante i Maridalen. Bride deltaet og vegetasjoen lungs bekken nordover er ogsd
viktgre i zoologisk sammenheng. Flew vam|4gIaner har lilknyming til omnidel, ag tettheten avag!
i Iavskogen og krattsonene er mege! hay. Som en kuriosite! kan nevnes at Oslo: jbrstemn av
gmsshoppesanger ble gion ved bekkeutlapet i I978. (Foto: fad.‘).
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brua ved Skar. Her finnes bade graor-askeskog, graor-heggeskog
og svartorsumpskog med en artsrik flora.

Myrvegetasjonen dekker i dag smé omrader i Maridalen.
Mange stofe myromrader, som f.eks. Haugermosan, er gatt tapt
pa grunn av grafting og skogplanting. Disse er né igjenvokst
med bartrmr og danner fattige sumpskoger. Den fineste myra i
dag er Serbratemyra pa nordsiden av Dausjzen. Myra omfatter
flere fattige til middels nwringsrike myrtyper med karakterist—
iske arter som stor nwrfiol, myrklegg og pors. .1 elvedeltaet
ved myra finnes fine rike fuktenger. Omradet er stort, lite
berort og voksested for flere sjeldne og interessante arter.

Vann— og sumpvegetasjon er fint utviklet enkelte steder
ved Maridalsvannet og Dausjzen, men dekker totalt et lite areal
Smé bestand finnes spredt langs Skarselva, Dausjeelva og
Skjarsjzelva. Ved Lautabekkens utlzp i Maridalsvannet er det
dannet et stmrre delta med vétmark (fig. 1). Her finnes fine
bestand av rik fukteng og starrsump som ut mot vannet gar overi elvesnelle-, nmkkerose— og tjznnakssamfunn.

Floraen i Maridalen er relativt artsrik og tilsammen ble
det registrert 560 arter. Dette skyldes farst og fremst et
stort innslag av kulturbetingete arter som finner egnete vokse-
steder i vei- og akerkanter, samt pa gérdstun, enger og h0gst-
flater. Plantegeografisk ligger Maridalen i et omrade med
svakt kontinentalt preg. Arter med en-szrlig eller sorzetlig
utbredelse i Norden er sterkest representert. Dessuten er inn-
slaget av ostlige arter forholdsvis stort. Enkelte av artene
er svart sjeldne, ikke bare i Maridalen, men ogsa i landet
foravrig.
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Vaggesteinkollen skogreservat, ‘

0g omrdets sjeldne sopper.

Av Leif Ryvarden

Lengst nord i Maridalen ligger Vaggesteinkollen skogreservat,
ca. 1,5 km szrzst for Tomte. Stzrrelsen er bare 720 mél, sé
det er ikke store omrédet. Ikke dessto mindre er det en opp-
levelse é vandre i denne skogen. Det er noen fé merker etter
tidligere hogst, men ellers er skogen overlatt til seg selv og
naturens egne krefter. Storstammet og mark granskog veksler
med flég cg lysépne partier pé smrsiden med en praktfull utsikt
over den fagre Maridal. Fmrst nér de gamle kjempene faller,
enten ved vind eller soppangrep, faller det lys ned pé skog-
bunnen og unge krefter kan slippe til. Stammene ligger i kryss
og tvers og danner et eldorado for dyr som liker Q holde seglitt i det skjulte. De mange dzde trmrne er ogsé livsnzdvenige
steder for hullrugere som hakkespetter, meiser og svarthvit
fluesnapper for é nevne noen. Inne i granskogen er bunnfloraen
noksé enstonig med blébmr og mose. Det svake lyset som faller
inn mellom det tette baret er sé dérlig at det knapt er andre
som kan makte é leve her i dette skyggelandet. Langs myr og sig
blir det imidlertid rikere, og spesielt pé vestsiden av peservat—
et er det en fin flora med endel varmekjwre urter som klorer seg
fast sammen med ask, lenn og alm, Reservatet ble etablert i 1961.

I en slik naturskog vil det etter hvert innstille seg en
likevekt mellom unge og gamle trar som gir et sardeles rikt dyre—
liv. Her er det mange zkologiske nisjer, slik at artsutvalget
blir stort. I en kulturskog hvor de fleste trmrne er av samme
alder over stzrre omréder, vil faunaen med en gang bli fattigere.
Det er derfor viktig at vi har omréder i vére ellers sé k0mmers—
ialiserte skoger som kan vmre oaser for béde insekter, fugl og
pattedyr som ellers har vanskelig for é finne egnende leveomréder.
Vi har en plikt til é ta vare pé mangfoldet i naturen.

En gruppe organismer som har serlig vanskeligheter i en kul—
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2cm
Soppen Cystostereum munai -— en av Vaggeszeinkollens sieldenheter. Vokser allrid pa‘ gran 0g har
en lypisk ruglete hvit overate. Er kiem‘ fra Cuba gjennom Nord-Amerika, Sovjetunionen og
Nord-Europa, og sd en liren utpost her iMaridalen. (Fom; Leif Ry varden}.

turskog er de soppene som ferst etablerer seg nér trarne er
riktig gamle. En gang hadde disse artene en vid utbredelse, i
dag er de borte over store omréder, og en finner de helst i skog-
reservater og nasjonalparker hvor trarne fér sté til de dor av
naturlige érsaker. Det er et privilegium for Universitetet i
Oslo A ha et sé fint skogreservat sé nar som Vaggesteinkollen.
Her finner vi et usedvanlig rikt utvalg av vednedbrytende sopp,
béde de som gjmr nytte og de som gjzr skade. Nytten ligger i at
soppene bryter ned veden og frigjzr naringsstoffer for nye trér
og begynner é spise den cellulosen som skogeieren skulle ha solgt
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til papirfabrikken. Pé Vaggesteinkollen fér alle arter lov til
é etablere seg i likevekt.

Pé bildet er vist en merkelig sopp som vokser oppe pé Vagge-
steinkollen. I Europa kjenner vi den bare fra gamle dude gran-
trmr, men i Amerika vokser den pé mange slags trmr. Opprinnelig
ble den beskrevet fra furuskogene pé Cuba. Noen vil vel kanskje
reagere pé at en sopp som finnes pé Cuba ogsé kan finnes i Mari-
dalen. Dette er ikke noe sarlig oppsiktsvekkende. I motsetningtil blomsterplanter flest, sé har soppene ofte en meget stor ut-
bredelse og mange er kosmopolitter, dvs. de finnes over nesten
hele verden. Soppsporene farer lett gjennom luften med vinden,
og er betingelsene for spiring tilstede, ja, sé etablerer soppen
seg raskt. Soppen pé bildet kjenner vi fra et par steder i Nord-
marka, helst nede i mzrke bekkedaler pd de hayeste kollene. I
fjellskogene i Hedmark, nmr skoggrensen, kommer den igjen og fal-
ger sé barskogen gjennom Sverige, Finland og Sovjet over til N0rd—
Amerika. Forovrig kan nevnes at vi pé Vaggesteinkollen har funn-
et en sopp som vi beskrev som ny for vitenskapen, og som til né
bare er kjent fra to steder til i en finsk nasjonalpark.

Skal du beszke Vaggesteinkollen, sé er det lettest é gé opp
fra Szrbréten eller Movatn. En kan ogsé fzlge stien fra Skar mot
Temte, og sé ta ostover nér de verste bakkene er unnagjort. Plan-
telivet er fredet her oppe, sé far fram med lempe, det kommer folk
etter deg, og de skal helst ikke se dine fotspor. God tur.
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Flyulykken i Hansakollen
Av Sheldon Reinholdt

Under siste verdenskrig forulykket et tysk fly nord 1Maridalen, Mandag 24.mars 1986 beszkte vi Olaf Lzrenskogen
pa garden hans ved Movatn i Nordmarka. Olaf Lzrenskogen erfzdt hasten 1912 og var altsé 30 r da ulykken hendte. Han
var den forste som kom til stedet og forteller dette :

" Ja, dpt var torsdag 2.juli 1942. Det var en regu-full sommerdag med veldig take, Det var ikke loo m. sikt en
gang. Jeg holdt pa A tynne turnips nede pa akeren her. Plut-selig fikk jeg here fryktelig flydur over meg, og sé smalt
det noen sekunder etterpé i kollen. Da skjznte jeg at flyet
hadde kjort rett i Vaggesteinkollen.

Vanligvis var ruten til de tyske flyene litt lenger
SQ for oss, for der er det laveste punktet over Movatn ogflyleden som flyene brukte mellom Gardemoen og Fornebu.

Og da jeg skjznte at flyet hadde butte, gikk jeg inn
og sa det til kona. Vi fant da ut at vi skulle gé opp og se
hvordan det var. Det var kona mi Ruth og onkelen min som
ble med opp.

Vi var de ferste som kom der, og det var under 1 timeetter at flyet hadde krmsja. Det hadde vart brann rundt derflyet hadde gétt inn rett over toppen av en bratt fjellvegg.
Det hadde feid med seg alt som hette grantrwr rundt, og del-
er av flyet 1a spredt utover et stort omréde som var svidd.
Men heldigvis var det sé rétt og vétt i skauen at skaubran-
nen hadde slokka av seg sjzl uten noen annen hjelp. Men det
brant jo litt da vi kom dit.Vi sé det 1a 3 mann spredt bortover i skauen der mel-
lom flydelene. De var inntakte slik de lé der. Vi var ikkestad og sé pa dem for det var stor varmeutstraling derfra.

Det var et 2—motors fly, cg motorene hadde fortsatt
oppover den bratte lia og la caverst.

Da vi hadde sett pé dette og sett at det ikke var livi noen, tenkte vi at det var best Q gé ned og ringe til
Nydalens politikammer. Jeg métte sykle til Sandermosen for
der var nwrmeste telefon.

Og da kom tyskera 1 lzpet av ettermiddagen. Det var
midt pé dagen dette hendte. Og sa matte jeg vare med tys-
kera opp og vise hvor det var hen, for det var fortsatt
téke og umulig é se stedet herifra. Nér det er klart, kanvi se punktet hvor flyet gikk inn i aslia.

En matte helt opp for 5 se stedet.
Da vi kom oppover forste gangen, like etter at flyet

hadde krasja, var det flere sénne sterke eksplosjoner, men
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siden var det bare noe sént smétteri da vi kom opp.
Jeg gikk etter retningen der jeg harte smellet komifra. Da vi kom oppover hmrte vi at det knitra. Vi méttehelt oppé, for vi sé det ikke nér vi sto under fjellet hel-ler. Etter at jeg hadde vist stedet til tyskera, hadde jegikke noe mere med det A gjzre. Hvorfor jeg ringte var i til-felle noen skulle sett oss oppover der, og da kunne vi féttubehageligheter."
" Det er noen som péstér, Lzrenskogen, at det blant

annet skulle vmrt funnet vépen som supplerte hjemmestyrkenei distriktet. Er det noe sant i dette ? "
Lzrenskogen ler godt. " Nei, da tror jeg hjemmestyr—

kene hadde bedra vépen enn de kunne funnet der, De var vel
bevepnet flyverne, men at noe var brukbart etterpé kan jegaldri tenke meg. For i den varmeutviklingen som var der,
métte ammunisjonen ha eksplodert. Det var stadig sméeksp1o—
sjoner. Det sméputra, og det var antageligvis fra sméammu—nisjon til héndvépen."

Et par ér etter ulykken fant en kamerat og jeg framtil ulykkesstedet etter opplysninger fra vér klassekameratEgil Kvande, som bodde pé Szrbréten. (E.Kvande er né styre-
medlem i Maridalens Venner) Vi kunne da se hvordan flyet
hadde kuttet grantoppene fra N0. Nmrmere ulykkesstedet var
grantoppene mindre kuttet enn lenger borte. Det viste at
flygeren hadde fétt bakkelcontakt og klart A fé flyet til é.stige, Men det var for sent. Ksen steg for bratt.

Under dette forste besaket lé det fortsatt mange fly-
deler ovenfor stupet, selv om dét meste 15 nedenfor. Det lé
en motor hvert sted. Under fjellveggen 15 sé store deler av
flykroppen at en kunne gé/krype inn. Pé en av delene fant
jeg et lite skilt som jeg tok vare pé. P5 det stér felgende:

5 cm
Dornier-Werke G,m. ? ?Friedrichshafen a.5

2'5 cm O Ilggufueli; Rsten 0
Sach-Nr Wérk-Nr
17300 RI 496

Etter hvert ble alle de store delene borte, og i dagligger det bare en samling mindre nedenfor stupet. Det er
tyngre motordeler, rzrkonstruksjoner til landingshjulene og
bakre deler med hzyde- og sideror. Ovenfor stupet har skogen
grodd til.

Dagen etter vért intervju med 0.Lorenskogen skrev vitil Dornier-Werke for om mulig 5 f noen opplysninger omflyet. 24/4 ankom en konvolutt med et interizrfoto av fly—
nesen og 4 eksteriarfotos samt adskillig informasjon om fly-typen. Pé de neste 2 sidene gjengir noe av dette.
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Sorbriitamyra — nasjonalt verneverdig

Av Tor Eystein Qlsen

Nord for Dausjmen ligger ei flott, nesten uberwrt myr. som av
botanikerne Bronger og Rustan har blitt vurdert som nasjonalt
verneverdig, (se Maridnlen 1986-87)
Like fwr snwen falt i fjor hwst opps¢kte jeg myra.

Swrbrétamyra er ei sékalt flatmyr av mellomrik type.
Ei flatmyr er som navnet sier ei flat myr og som ogsé fir tilfmrsel
av vann som har vmrt i kontakt med mineraljorda. (sékalt jordvannmyr)
Myra kan ogsé betegnes som delvis flommyr, dvs myr som fins ved
vatn, tjern, elver og bekker og som overflommes i flomperioder.
(som tilfelle var denne hastdagen i november)
Myra er ogs i all hovedsak mellomrik.
Myr kan deles inn etter tilgang pé nmringsstoffer. Vannets surhets—
grad gir ofte et godt bilde pé dette, og forskjellige planter er
tilpasset 5 vokse under forskjellige naringsforhqld. Artsantallet
stiger med ¢kt tilgang pi nmringsstoffer. (fra fattigmyr til
ekstremrik myr) P5 de rikeste myrene I Norge fins over 100 forskjellige
blomsterplanter.
Dette er altsé ei middels rik myr. med karakteristiske arter som
stor myrfiol, myrklegg cg pors, mens flaskestarr, stolpestarr,
bliknapp, pors og takr¢r er dominerende arter ifmlge Rustan og
Bronger. Men myra har innslag av flere sjeldne arter som taglstarr,
strengstarr og 1appvier(fjel1plante).

Vasstelg.

Bregnen vasstelg er den sjeldneste planten pé myra. Vasstelg er
en skalt vintergrmnn bregne som kan minne litt om vanlig ormetelg.
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Den kan forveksles med unge utgaver av andre nmrt beslekta bregner.
Den er en nrringskrevende sumpplante som i Norge bare fins pé
Qstlandets lavland.
Selv dumpet jeg rett pé ei stor tue av nrten med det samme jeg
ndde myrkanten. Den var lett 5 legge merke til da den sto friskt
og lysegrwnn og ventet pé det fmrste snwfallet, mens de andre
artene pé myra forlengst hadde visnet fwr vinteren setter inn.
Etter hvert oppdaget jeg flere tuer av denne sjeldne bregnen p5
ca. 40-50 cm.

Mira mi vernesl

Ei s5 stor og velutvikla myr av denne type er svmrt sjelden i
denne del av landet. Myra ligger ca, 150 meter over havet i ei
jordbruksbygd rett utafor storbyens larm.
Den viser utformingen av ei typisk "Oslo - gryte" myr hvor bare
et fitall har unngtt utryddelse. Slike myrer fins bare i omrder
med hag befolkningskonsentrasjon (f5 meter over havet) og er
svmrb utsatt for betydelige inngrep. Vern av Sarbramyra haster
derfor,
Vi kan si Swrbrétamyra representerer en myrtype som er typisk
for lavlandet pé stlandet. (klimatisk cg jordbunnsmessig)
Lokaliteten her utforminger og sammenhenger som illustrerer myrtypen
meget bra. Dessuten er Fstlandets lavlandsmyrer av denne type
idng svmrt sjeldne.
Alt dette gjwr at myra har fétt en nasjonal verneverdi, cg er derfor
blant de meat verneverdige myrene i landet.
Inngrep rundt myra er foretatt I

I verneforslaget for myra inngir ogsé en rekke andre vegetasjons-
typer som rik fukteng, tilgrensede furu og granskogsyper og noe
lmvskog. Dette kunne blitt et fint verneomréde bare et stein-
kast fra Oslo sentrum.
Men selvsagt mtte Oslo kommune foreta hogst helt ned til myr-
kanten pi begge sider av Skarselva.
Slike inngrep skjemmer stygt i et mulig framtidig verneomréde.
Visste Skogsjefen om omrédets unike posisjon i landssammenheng?
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Maridalen kapell 100 r

Av Sheldon Reinholdt

Szndag 6/12-87 var det festgudstjeneste i Maridalen
kapell. Kapellet var blitt hundre ér,

Etter at den siste gudstjeneste i St.Margaretha-kirken
visstnok ble holdt 3.pineedag i 1645, hadde det lenge vmrt
lang kirkevei for folket i Maridalen. Det kan ikke ha vmrt
tilstrekkelig ekonomisk grunnlag cg interesse for det store
left som métte til for é gjenreise kirken som forfalt mer
og mer og b1.a. ble brukt til stenbrudd for andre bygningeri dalen-

Men ut gjennom 1800-tallet vokste interessen for et
gudshus seg stadig sterkere, Det ekonomiske fundament og
grunnlag ble lagt ved at Sigrid Anne Skar gjennom sitt
testamente i 1879 opprettet et legat pé kr. 24oo,- til
reising av et bedehus. N5 ble det for alvor fart i planer,
og da byggingen kunne begynne i 1887 var belzpet med ren-
ter vokst til kr. 2995,-.

En rekke alternative tomter ble vurdert; nord for
skolen, Haugermosen, Skar og nvmrende beliggenhet. De to
forste alternativene falt bort og ved avstemningen fikk
Skar 12 stemmer og den valgte tomt 14 stemmer. Det ble en
sentral beliggenhet for hele Maridalen. Og et fint utsyn
sydover fra kirkebakken.

I 1898 ble den néverende kirkeklokke innkjapt cg der-
med var overgangen til kapell innledet. Bygda ansket et
gudshus med alle kirkelige rettigheter til dép, konfir-
masjon, vigsel og nadverd.

1. mai 1900 ble bedehuset vigslet til kapell.
Kapellet var eid av bygda fram til 1950-érene, men

med en vedlikeholdsavtale med kommunen. Men en grundig
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Prolog ved Maridalen kapells 50 ér i 1937.
Av Olaug Gillebo

(Ogsé opplest ved loo érs jubileet)

I den fagreste dal som ditt eye fikk se,
der ligger kapellet i Maridalen.
Rundt om stér skogen med bortgjemt sne,
man venter pé steren og svalen,
Her matte de yngste i slekten Gud,
her sakte de gamle sin trust.
Og klokken klemte mot dalen sitt budi sommer, som vinter og host.
Og slitne hender ble foldet i bznn,
en hadde sé mye é bare.
Men ute sto Brena og duppet i lenn
med haysekken fremme ved gjerdet.
Der borte i dalen gikk bonden med plog,
han sédde og hustet sin jord.
Mens solen skinnet mot svartgrann skog,
og elven suste fra nord.
Men kirken og troen ble bygget pé fjell,
herinne ble talen til gull.
Og presten ble som en bonde selv
som playet i hjertets muld.
Skjznt hjerter kan lukkes som elven ved hast
nér vinteren gér over landet,
Q; kirken skal vmre et lys til trust
som isbrudd i Maridalsvannet.
Nu fairer kapellet de So (loo) r,velsignet vere dets virke.
Métte det samle oss der vi stér,
sé mange veie vi vet det gér
bort i fra Gud og kirke.
Troen mé leve om alt gér i grus.
Guds kjmrlighet rekker oss alle.
For kirken den er et gammelt hus
som stér om enn térnene falle.
Vér Herre behaver oss hver ismr,
han tente oss alle sammen.
Sé fér vi tjene ham der vi er
som gnister av samme flammen.

106



reparasjon og oppussing ville koste sé mye at kommunen
ikke ville péta seg dette uten ogsé A overta eiendomsretten
Man ble enige om overtagelsesbetingelsene og i 1958 ble ka-
pellet fullstendig rehabilitert. Utvendig ble det ny panel
cg taktekking samt térnkappe, Nye vinduer ble satt inn.
innvendig ble det elektrisk oppvarming og maling samt nye
stoler og orgel. Kjakkenet fikk ny innredning og vann inn-
lagt etter grunnboring,

Men det gamle hvite stakittgjerdet ble revet.
I 1970-érene ble det anlagt en parkeringsplass neden-

for kirken mot hovedveien og noe senere ogsé flombelysning.
Maridalen kapell er et vakkert og intimt gudshus med

interesserte kirkegjengere, hvorav en god del ofte kan vere
bosatt langt utenfor Maridalen.

Tynnet furu— og bjerkeskog rammer inn kapellet 0g
skaper trivelige omgivelser.

Ideer som har vmrt nevnt for A gjare omgivelsene enda
bedre, har vart A fé flyttet kraftmasten nedenfor kapellet
lenger bort og kraftledningen eventuelt lagt som jordkabel

Det har ogsé vaert nevnt at parkeringsplassen heller
burde ligget i szkket mellom kapellet og hovedveien 1 est.

Kanskje det ogsé kunne vmrt en urnelund for dalen her
ved kapellet. Det er lang vei til nmrmeste kirkegérd.
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Maridalens Skiklubb 1897-1920
Av Harry Iagert

Rundt érhundreskiftet vat ikke bydelsgrensene slik
de er i dag. F¢rst og fremst var det skolekretser og
kirkesogn som fortalte hvor man hwrte hjemme. Maridalen
f.eks., strakte seg langt inn pé "vére enemerker“, med
Brekke gérd 1 Maridalen, Maridalens Turisthotel (R¢nningen)
og Maridalsoset like nord for Kjelsésdammen ved Gr¢nvoLd,

Nér det gjaldt idrettsaktiviteter, og da sarlig ski-
1¢p, var Nydalens Skiklub tidlig pé farten (16/3.1886).
Maridalens Skiklub var i virksomhet fra 1897 til 1920,
mens Nordmarken Idrettsforening bestod 1 31 r fra 1916.
Kjelsés Idrettslag ble stiftet 16/3.1913. S5 fulgte Grefsen
Idrettslag 23/3.1918, og Brekke og Maridalen Idrettslag
fra 30/10.1938. En del av disse klubbene tok opp andre
idrettsgrener etter hvert, men for de fleste var skisporten
det viktigste.

Vi har i denne artikkelen tenkt 5 konsentrere oss
mest om Maridalens Skiklub, sen ble stiftet i Iverstua av
Thorstein Sundby, Ludvig Turterbekken, Baltzer Vaggestein
og David Svendsen. Sundby ble lagets f¢rste formann og var
en drivende kraft i mange r. Med seg fra begynnelsen
hadde han Georg Larsen som sekretar Og Halvard Halvorsen
S¢rbréten som kasserer. Fram til 1920, da klubben gikk
inn, var disse formenn: Georg Larsen, Hansen Rwnningen,
Nils Sekkelsten og Hildebrand Staalhanske.

Georg Larsen var eldste s¢nn av omgangsskolelarereni Nordmarka, den senere overlarer pi Kjelsés skole (1881 —

1905), Jens Larsen. I Nydalens f¢rste landsrenn i Mester-
bakken 1 1891 hadde Georg Larsen startnummer 5. Fem ér
senere deltok hans yngste bror Lars i Nydalsrennet og fikk

108



9. premie i yngste klasse. (Vi kommer tilbake til de
aller f¢rste marid¢1er som startet 1 "apne renn".)

Maridalens Skiklub hadde mange dyktige skil¢pere i
tillegg til Larsen—br¢drene, der ogsa Olaf ma nevnes. Vi
finner flere av dem som aktive i Nydalens Skiklub: Holmen—
kollmedaljevinneren Jmrgen Hansen, og Kongepokalvinneren
Hans Olsen Oset b1.a.. Til Kjelsas I.L. gikk bl.a.
Ragnvald Hermansen, Darre Valstad, Alfred og Hildebrand
Staalhanske, Markus og Sigurd Oulie, Ernst Ramm, Alf og
Ivar Str¢m og Alf Fredriksen. I Grefsen I.L. finner vi
Johan og Einar Sekkesten og skytterkongen Ole Andreas
Lilloe—Olsen. (4 olympiske gullmedaljer i Skyting og
vinner av kombinert klasse B i Holmenkollen l905)._

Kjente ski—entusiaster som Birger og Einar Lilloe
var ogsa svart aktive i Nydalens Skiklub, men la aldri
skjul pa at de var ekte marid¢ler. Blant disse kan vi
ogsé nevne Johannes Kallerud (far til Nydalens landskjente
skil¢pere Asbj¢rn og Gunnar Hermansen), Sigv. Skogheim,
Ivar Brodin, Karl Herman Bjerke og Kristoffer Schau. I et
skirenn ved Lillestrwm ble marid¢lene skjelt ut for "vad-
mm1sb¢nder" fordi de tok med seg det meste av s¢1vet! Man
nevner ogsé gjerne r5dhus—arkitekten Magnus Poulsson som et
ivrig medlem av Maridalens Skiklub.

I 1884 ble det arrangert skirenn i en bakke ved garden
Skar. Tre unge nyd¢linger gikk til topps i rennet:
l) Ludvig Larsen, 2) Normann Bakke, 3) Karl Knudsen.
Harald Lilloe og agronom Hwybraaten fra Eidsvoll stod for
arrangementet, og Nils Kamphaug og later Ole Sk¢ien (kjent
Grefsen-larer) var dommere.

Bade i Nydalen og i Maridalen ble det imidlertid
arrangert skirenn f¢r klubbene ble stiftet. Vi finner
nyd¢1inger pa premielistene helt fra l870—arene. I det
f¢rste rennet over 5 mil 1 1888 ble Karl Knudsen, Nydalen,
nr. 8 (5 t.ll min. 23 sek.) og Kristian Olsen, Maridals—
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hammeren nr. ll (5 t. 27 min. 22 sek.).
Samme aret (1888) arrangerte Nils Kamphaug og Ole

Sk¢ien renn pé Kamphaug. Ved dette rennet §ar ogsé Karen
Lwrenseter til stede, da fire av hennes s¢nner deltok.
Hun hadde med seq en ryggsekk med mat til gutta sine. P5
hjemturen var sekken fylt med premier. I dette rennet
startet ogsé kjente nordmarkinger som Edvard Bj¢rnholt,
Edvard Hakloa, B¢rjer Hakloa, Petter Jensen, Ole Mago og
Thv. Burés. Et annet renn dette éret ble vunnet av Einar
Lilloe. Han fikk et par ski av malmfuru 1 premie. Nummer
2 ble Olaf L¢rensk0gen, og pa 3. plass kom Hans Kristiansen

Maridalens Skiklub kunne ha bortimot 50 deltakere i
sine klubbrenn, som oftest ble arrangert ved Turter og S¢r—
bréten. Serlig pa det siste stedet hadde man flott lang-.
rennsterreng og en hoppbakke som télte lengder opp til
24 meter.

Omkring 1912 bygde medlemmene i klubben Berntsberg—
bakken innerst i Neskroken mellom Greveveien og Dausj¢en.
Noen ar senere ble bakken utvidet til hopplengder pa 50
meter, og fikk navnet Sagstubakken. Blant kjente hoppere
som viste sine ferdigheter her, nevner man gjerne Lauritz
Bergendahl (som bodde ved Sandermosen stasjon, bare fem
minutter fra bakken), Jacob Tullin Thams, Alf Andersen,
nydmlingene Lorang Andersen og Bjarne Rosén og Kjelsés'
storhopper Ole Oulie. Den siste tok med seg vandrepokalen
fra Maridalen, oppsatt av gullsmed Kristiansen i 1918, overtil Kjelsés I.L.. Da "Ola" tok pokalen til odel o§ eie i
1928, var det inngravert ll navn.

I Maridalen, som mange andre steder i landet, gav
arbeidsplassen og lokalmilj¢et grobunn for idrettsaktivi—
teter. Mange i Maridalens Skiklub kunne f¢re sine aner
tilbake til Stangjernshammeren (nedlagt i 1874), og til
Ullspinneriet ved Vaggestein, som var i drift til omkring
1910. Kruttverket ved Skar hadde ogsé en stor arbeids—
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stokk. El
omkring, 0g helt swr til
Kjelsés. De fleste som arbeidet eller
fant det naturlig A g5 inn 1 Kjelsés I.
stiftet i 1913.
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Hvordan ble Maridalen til (1990)
Geir Erik Berge.

Maridalen er en se1vf¢1gelig del av var natur. Men hvor-
dan ble dalen fonnet akkurat slik den er i dag? Jeg stilte
spqirsmalet en sen kveldstime til Per Holmsen, pensjonert
geolog og ivrig bruker av marka og Maridalen. Pa veg
mot atti ar, men med en entusiasme, kunnskapsrikdom og
et engasjement i det meste, som gjgzir det alltid like artig a
diskutere med ham. For en geolog har historien en lenger
rekkevidde enn for oss andre.

Han fortalte ivrig. Norge har en rekke ganger VEIT ned-
iset, og landet presset ned av vekten av de store ismasse-
ne. Det har forekommet mellom 10 og 20 nedisinger,
med varmeperioder imellom.
Maridalen er trolig dannet gjennom ere nedisninger. De
este av dalene i Nordmarka er laget av isbreer.

Vi gikk inn i Maridalens historic for ca 10.000 at siden.
Det var siste gangen Norge var nediset. Pa denne tiden
gikk isbreen over ¢stlandet helt ut til Moss / Horten-
omradet. Breen var opptil 3000 meter tykk! Perioden fra
10.000 til 9.000 r siden kalles den pre-borreale periode.
Da satte det inn med et mildere klima.
Pa 500 r smeltet store deler av breen. Pa Hardangervid-
da smeltet det av et 500 meter tykt lag!
Breen smeltet sapass mye at havet gikk omtnent dit hvor
Grefsen kapell ligger i dag. Breen strakte seg nordover
opp nordre del av Gudbrandsdalen. En arm av isbreen
hadde dannet og la i Maridalen. Foran seg skj¢v breen en
morene som ble liggende igjen.Da1en viser sterke tegn pa
is-erosjon.
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Den 300 meter tykke breannen 1a der Maridalsvannet er i
dag, sa rykket den frem mot Kjelsas igjen og kalvet i
havet. Ved fronten var den trolig 100 meter tykk. sa
trakk breen seg tilbake. Morenen ligger i dag innenfor
det inngjerdete omrade for brekkesagen. Den er delvis
rasert av fyllmasse fra utgravingen til vannmagasinene.
Endemorenen var sa regelmessig og vakker. Du kan se
den i dag selv om den er noksa skamfert. Tilsvarende
morener etter breanner finner du ogsa i Groruddalen ved
Qstre Aker veg 0g ved sydenden av Sognsvann, og ved
Haugerud gard (Navaerende John Brandts veg.)

Havet sto omtrent 220 meter h¢yere enn idag. Da breen
var smeltet gikk havet inn i Maridalen. Fjorden var her
omtrent 100 meter dyp!

Etter at breene forsvant reiste landet seg raskt. Det steg
11 meter pr arhundre. Faktisk stiger det fortsatt med ca
3mm i aret.

Jordsmonnet i Maridalen bestar derfor av morenejord og
marin leire (fra den gang det var havbunn). Morenen
demmet opp og la grunnlaget for Maridalsvannet. Fje1l—
gmnnen i dalen bestr vesentlig av Nordmarkitt.
hme ved Skar ligger en del utskylninger fra Skarselvens
dal da elven rant etter at breen ble borte og landet reiste
seg. Etter at dalen var kommet over havaten kom vege-
tasjonen raskt. I 1¢pet av 100 r var fumskogen der.
Tinnved var ogsa meget vanlig. Denne tresorten trengte
svaert meget lys og var en veldig vanlig pionervegetasjon.
Granen kom f¢rst for 2500 r siden. Dermed 1a den
fagre Maridal der og de f¢rste venner av Maridalen finner
vi spor av 6000 at tilbake i tiden!
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STYRET 1992.

Leder:
Tor Qystein Olsen Grefsenvn 66 15 47 05

0487 Oslo
Nestleder :

Geir Erik Berge Havnabakken 18 B 23 98 55
0874 Oslo

Kasserer:
Ronny Melle Sorbrtveien 23 42 07 82

0891 Oslo
Sekretzer:
Sten Solberg Ammerudgrenda 172 25 91 49

0960 Oslo

Styrernedlemmer:

Ivar Bakke Skjerven grd 42 29 32
0890 Oslo

Grethe Wiens Nordbergvn 25 18 38 07
0875 Oslo 8

Amt Myrvoll Store Brenningen 23 33 77
0890 Oslo

Varamedlemmer:

Trond Herland Kroken 3 42 45 94
0891 Oslo

Inger Lise Lorenskogen Movatn 42 52 O6
0891 Oslo

Inger Thaugland Sorbtveien 70 B 42 22 95
0891 Oslo

Hvard Nordlie Brétenallen 22B 22 83 43
0487 Oslo 4
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