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Omslagsbilde: En slik hammer ga Hammeren navnet. Hodet på stangjernshammeren 
som i 80 år dunka løs på jernemner i hammerhuset på Hammeren, så omtrent sånn ut. 
Det veide flere hundre kilo, og banka med en voldsom kraft. 
Foto: Jernverks museet, Bård Løken

Til høyre: Hammeren i all sin prakt en vakker høstdag i 2017. Mange av de opprinnelige 
plassene er borte, men spesielt på østsida av elva står det fortsatt mange. 
Foto: Øyvind Skagmo
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Til venstre: I 1890 ga ingeniør Ernst Bjerknes ut verdens første skikart. 
På «Kart over Nordmarken og Sørkedalen» tegna han inn skiløyper, 
hoppbakker og overnattingssteder i Marka. Han var med på å åpne 
Marka for byfolket.
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Tohjulingene og førerne får seg 
en velfortjent pause på Hammeren 
bru i 1965, før dalføret var inntatt 
av trenende på sykkel og rulleski. 
Foto: Paul A. Røstad/Norsk Teknisk 
Museum

Hammeren bru skiller seg ikke på noen måte ut, den bare ligger der og gjør jobben sin. Det er ikke 
noe spesielt ved den, ikke på overflaten …  Foto: Stein Erik Kirkebøen 
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Hammeren bru

Det er ikke noe spesielt med Hammeren bru. Snarere tvert imot. Hvis du ikke 
kaster et blikk til høyre eller til venstre akkurat i det sekundet du kjører over 
Skjærsjøelva, er det slett ikke sikkert du registrerer at du har kryssa ei elv. Vips, 
så er du over. 

Hammeren bru, også kjent som Skjerven bru, er en jevn sliter av ei bru. 
Den gjør jobben sin, får folk og kjøretøyer over elva fra Skjerven-land til 
Kirkeby-land, og den gjør det uten store fakter, uten å utmerke seg på noen 
måte. 

Den er ikke spesielt lang, tvert imot, den er ganske kort. Den er ikke høy, den 
er ikke på noen måte spektakulær. Den ble bygd lenge før det var in å snakke om 
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Under den ganske kjedelige nybrua skjuler det seg en gammel skjønnhet. Nybrua hviler delvis på 
den gamle, flotte steinbrua, delvis på mer moderne stålbjelker. Foto: Øyvind Skagmo.
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signalbygg, den ble bygd lenge før det ble viktig at bruer skulle ta seg ut og være 
stilige. Den ble bygd på ei tid da poenget var at bruer skulle gjøre jobben sin, få 
folk og fe over elva.

Det er ingen grunn til å poste et bilde av Hammeren bru på Facebook. Det er 
ikke noe spesielt ved den. Tilsynelatende.

Mange generasjoner med bruer
I uminnelige tider må folk ha hatt behov for å krysse Skjærsjøelva. Jegere som 
skulle til skogs, bønder som skulle til byen – eller hjem igjen, troende som skulle 
til kirke – og hjem igjen. Alle hadde de behov for å komme seg over elva når det 
ikke var åpent vann og båtføre, eller solid, trygg is på Maridalsvannet. 

Først var det kanskje et vadested, et sted hvor vannet var grunt og strømmen 
ikke for stri. Så kom ei bru. Flere skriver at det en gang skal ha vært ei bru som 
kryssa elva omtrent 75 meter nedafor dagens bru, men det er ikke mulig å finne 
et eneste spor etter den. 

Et fantastisk steinarbeid preger oppmuringene langs kulpen ovenfor brua. Foto: Øyvind Skagmo.
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Kanskje er eventuelle 
rester gnagd i stykker av 
tidas tann? Eller forsvant de i 
sjøen da Maridalsvannet ble 
demma opp? 

Hva slags konstruksjon var 
den brua og når ble den bygd? 
Har den virkelig vært der? 
Har den vært DER?

Og hva har vært lenger 
oppe langs elva? På et bilde 
som sannsynligvis er tatt på 
1890-tallet og hvor Anker-
vei-brua fortsatt er på plass, 
er det noe som ser ut som 
brukar litt lenger opp i elva. Har det vært ei bru der som ingen har nevnt? Eller 
kan det som på det gamle bildet ser ut som to brukar, ha vært noe annet? Det er 
fortsatt flere uløste spørsmål i brumysteriet på Hammeren ...

Når den første brua kom, er det altså ingen som veit, men det er veldig sann-
synlig at det var ei bru før den som kom i 1792 eller 1793. Da sto Ankerveien 
ferdig. 

Veien bandt sammen Bærums Verk i Lommedalen og Maridalshammeren. 
Aller siste etappe for de som kom vestfra, var på den nye brua over Skjærsjøelva 
på oversida av Hammerfossen. På den andre sida, øst for elva, lå veiens mål, 
Stangjernshammeren. 

Ankerveien kryssa Skjærsjøelva på ei plankebru som lå noen hundre meter 
høyere oppe langs elva enn dagens bru. Den ser fryktelig høy og vaklevoren ut 
på bilder fra den gang da (se side 88-89). Den ble stående helt til utpå 1950-tallet. 
Da var den så farlig at den ble tatt ned. 

Dagens bru sto ferdig like før 2. verdenskrig, og er som nevnt ikke så mye å se 

Ingen tvil om at det var mer 
schvung over forrige generasjon 
Hammeren bru. Denne prakt-
fulle konstruksjonen ble satt 
opp i 1880, og var et populært 
fotoobjekt. Disse bildene ble tatt 
i 1903, det var før bilen hadde 
utkonkurrert hest og vogn. 
Foto: A. B. Wilse/Oslo byarkiv 
og Oscar Hvalbye/Oslo Museum.
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på. Ikke på oversida. Men en gang du passerer og har tid, stopp, ta en titt under 
overflaten. Det er bratt, ulendt, gjengrodd og vanskelig å komme ned til elva slik 
at du kan titte under, men det er verd strevet.

Der finner du nemlig et imponerende stykke murarkitektur. Der ser du brua 
som gråsteinmurer Johan Anton Olsen fra Røa gjorde ferdig i 1880. Brua som 
overtok etter Ankervei-brua som hovedfartsåre over Skjærsjøelva. Den er en fan-
tastisk konstruksjon av stein som låser hverandre i en perfekt bue. På toppen skal 
den ha et dekke av gråstein. Men det kan du ikke se, for oppå der ligger nybrua. 

I tillegg til gamlebrua hviler den nye på fire solide stålbjelker. Den gamle brua 
er bare halvparten så bred som den nye. Men dobbelt så flott. 

Men Hammeren er mer enn ei flott bru under ei som ikke er så flott. Det er et 
sted hvor spennende ting har skjedd og det er et sted som har vært hjertet i en stor 
virksomhet. 

Alt dette skal vi prøve å se litt nærmere på i denne lille boka. Bli med på en 
reise som skal ta oss over brua, og enda lenger. 
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Hvis du vil lese mer om Hammeren og hva som har skjedd er, så kan du lese noe 
av det jeg har lest på veien: 

Litteratur:
Thor Maarud: Kirkebye Stangjerns Hammer i Marid-
alen og historien om resten av Maridalen (1999)
Sheldon reinholdT m.fl.: Maridalen Vakker og 
verneverdig (1989) 
Yngvar hauge: Bærums verks historie (1953)
norSk SkogbrukSMuSeuM Årbok nr. 14 (1996)
bård FrYdenlund: Stormannen Peder Anker (2009)
leiF rYvarden: Nordmarka – natur og miljø (2013)
TrYgve ChriSTenSen: Ankerveien, Greveveien og 
Krokskogveien … (1995)
Sverre griMSTad: bla. Nordmarka og Maridalen (2010)
h. o. ChriSTopherSen:  Fra jernverkenes historie i 
Norge (1974).
georg broChMann: Jern (1939)
Maridalens venners nettside
Wikipedia

Rett på oversida av brua på Hammeren står det lille vannmålehuset som Christiania Elektrisitets-
værk satte opp i forbindelse med bygginga av kraftverket på Hammeren. Det ble brukt til å holde 
kontroll med vannføringa i elva. Mellom trærne skimtes Peisestua, som i dag brukes til sosiale 
samlinger i regi av Oslo Lysverker,  et heleid datterselskap av E-CO Energi. Foto: Øyvind Skagmo.
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Den nye tida kom 
med hest og slede

En gang i 1792 eller -93 humpa en stor og viktig transport av gårde på den helt 
nye Ankerveien, den som endte i den nye brua over Skjærsjøelva. Veien gikk 
fra Bærums Verk og hadde avstikkere til godset på Bogstad hvor Peder Anker 
holdt hus og til Brekke gård hvor Nordmarksgodset ble styrt fra, før den endte 
ved Brua i Maridalen. Stedsnavnet er enda et signal om at det var ei bru her før 
Ankerveien kom, et sted blir vel ikke hetende Brua hvis det ikke er ei bru der? 
Denne transporten skulle gi Brua et nytt navn, et navn stedet i dag er kjent under, 
Hammeren.

Det er lite som er kjent om denne skjellsettende transporten. Kanskje skjuler 
det seg opplysninger om den et sted i Løvenskiolds arkiver? I åpne, skriftlige 
kilder har jeg ikke klart å finne annet om transporten enn at den gikk i 1792/-93. 

På vinterføre, med hest og slede og snø under meiene, gikk transporten lettest før veiene ble anlagt. 
Dette bildet av en kullkjører er tatt i Sørkedalen rundt 1900, det kunne like gjerne være tatt i Mari-
dalen når som helst på 1800-tallet. Foto: Folkemuseet.
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Ikke et ord om hvor lang tid det tok å tilbakelegge de to milene. Ingenting om 
hvor mange lass som ble kjørt. Ikke noe om hvor mange menn og hester som var 
involvert. Og ingenting om hvordan dyr og mennesker måtte kjempe seg fram 
gjennom vinteren. Eller om hva de kom til. Var hammerhuset klart da de kom, 
eller tok det år å få det på plass? 

At transporten gikk på vinterstid er naturlig, for det var et tungt lass som 
skulle fraktes. Det var enklere å frakte tunge lass på sleder med frost og snø og 
is under meiene enn på en vogn med hjul på en steinete og humpete sommervei. 

Til høyre: En gang var Hammeren den staseligste 
plassen på Hammeren. Det begynner å bli lenge 
siden. Foto: Øyvind Skagmo.

Før stangjernshammeren kom, het det Brua der 
Skjærsjøelva renner under brua og ut i Maridalsvan-
net. Der hvor det i dag er en slags snuplass for bus-
ser, lå småbruket Bruastua, eller bare Brua. Her ser 
vi hest og slede passere en gang i 1902. I bakgrunnen 
skimter vi brua. Foto: A.B. Wilse/Historielaget 
Grefsen Kjelsås Nydalen.
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Peder Ankers veier gikk mest mulig rett på, helt uten å ta hensyn til terrenget. 
Det var mange bratte bakker og tungt å være hest på veiene Anker fikk anlagt.

Før bilene overtok, da det var hest og vogn som gjaldt, var det visstnok en 
tommelfingerregel at en kunne frakte dobbelt så mye på en slede på vinterføre 
som på ei vogn på barmark. Var det mulig, så gikk tungtransporten på vinterføre.

Men hvorfor flytta Anker en del av virksomheten fra verket i Bærum? 
Først og fremst fordi skogen i nærområdet rundt Bærums Verk var kraftig 

nedhogd etter mer enn 200 års drift. I Maridalen sto den fortsatt frisk og tett. Og 
der bruste Skjærsjøelva kraftfull og sterk rett utafor veggene til det nye hammer-
bygget. Den hadde kraft nok til å drive et hammerverk med en diger hammer.

STANGJERNSHAMMER
Jernverk besto av to hoveddeler. I masovnen ble jernmalm og kull eller koks 
varma opp. Under høy temperatur skjer en reduksjonsprosess, oksygenet i 
malmen binder seg til karbonet i kullet. Reint jern tappes i bunnen av ovnen, 
gass (hovedsakelig karbondioksyd) stiger opp. 
 Noe av jernet ble støpt til ovnsplater og andre produkter, mens resten ble 
støpt i barrer av forskjellige størrelser. Barrene ble sendt over til hammer huset. 
 Her ble jernet varma opp, «ferska», og banka med den vanndrevne 
stangjernshammeren, varma opp og banka, varma opp og banka. Langsomt 
ble barrene strukket til stenger. Underveis kunne arbeiderne gå over til min-
dre hammere, og lage enda tynnere stenger. På Hammeren spesialiserte de 
seg etter hvert på spikerproduksjon med spikerhammere. Seks spikerhamre 
ble installert. 
Under prosessen i hammerhuset ble kullinnholdet i malmen redusert, slagg 
og fremmedelementer ble fjerna. Støpejernet ble til smijern. Det ble seigere, 
smidigere og enklere å bearbeide for smeder. Jernet ble banka til smijerns-
stenger i den formen som var ønska. 
 Størrelsen på hamrene kunne variere fra drøyt hundre og opptil tusen 
kilo. En slik hammer var for stor og tung til at et menneske kunne håndtere 
den, den ble drevet av elvekraft. 
 I det digre hammerhuset pågikk arbeidet med dunder og brak. Det ble 
sagt at de i Tvedestrand kunne høre den store hammeren slå på Nes Jern-
verk, som ligger flere kilometer unna. Ikke rart det var langt mellom ham-
merarbeidere med normal hørsel.
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Skogen, tilgangen på ved og kull, og elva, tilgangen på energi, gjorde at 
forholdene ved Brua lå perfekt til rette for en stangjernshammer. Der kom den i 
drift på 1790-tallet en gang, og der banka og slo den i 80 år. Sitt siste slag slo den 
i 1874.  

Da var hammereventyret i Maridalen slutt.

Masovn
Men før jernet kunne bankes, måtte det frigjøres fra berget. Det måtte varmes til 
det ble så hett at jernet smelta og rant ut. Det skjedde i masovnen. 

KULL
… eller kol eller køl, er en fellesbeteg-
nelse for ei gruppe svarte til brunsvarte 
stoffer som har høyt karboninnhold. Kull 
finnes naturlig i fjell. Akkurat som olje 
og gass er brunkull, steinkull og antrasitt 
organisk materiale, hovedsakelig plant-
erester, som ble begravd for millioner av 
år siden. Dermed har de ikke råtna, men 
blitt omdanna til kull.
 Det finnes forskjellig former for 
steinkull, avhengig av karboninnholdet 
som kan variere fra 65 til 98 prosent.
Kull kan også framstilles «kunstig» 
ved brenning av organisk materiale, 
hovedsakelig trær. Brennes det forsiktig 
over lang tid, blir trærne ikke til aske, 
men til trekull. I Norge i dag brukes det 
mest til grilling. I bergverkssammenheng 
ble trekull utkonkurrert av steinkull på 
midten av 1800-tallet.
 Koks er tørrdestillert kull, vanligvis 
steinkull, som består nesten bare av 
karbon. Det avgir lite røyk, brennes 
fullstendig opp og har høy varmeverdi. 

Ble tidligere mye brukt til oppvarming, 
mange hadde koksbinge i kjelleren
 41 prosent av all elektrisk kraft i 
verden produseres i kullkraftverk. Vann-
kraft står for 16-17 prosent. Det er påvist 
kullforekomster så store at de holder til 
150 år med dagens forbruk.
 Den første kullgruva i verden ble star-
ta opp i Virginia i USA i 1748. England 
fikk sin første kullgruve i 1804, før det 
var det kun trekull. 
 Kina produserer i dag nesten 
halvparten av alt kull i verden, men 
produksjonen er på vei ned.
 I Norge finnes det drivverdige fore-
komster på Svalbard, og det finnes kull 
på Andøya.
 Bruk av kull er en av de største 
kildene til menneskeskapte klimagass-
utslipp. Utslippene avhenger mye av 
kullkvaliteten, men grovt regnet vil 
forbrenning av ett tonn kull gi 2,5 – 3,5 
tonn CO2.
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Opprinnelig het ovnen hvor jernmalm og kull ble varma opp, marsovn. Mars var 
ikke bare krigsguden, men også jernets gud. I middelalderen fikk jern det samme 
merket som Mars hadde hos romerne. Ettersom tida gikk, ble mars til mas.

Også på Hammeren ble det murt opp en masovn. Det skal angivelig ha skjedd 
i 1794. Men masovnen på Hammeren var et kortvarig eventyr, det er ikke sikkert 
den noen gang ble fyrt opp. Allerede etter fire år, i 1798, ble den plukka ned. I 
fortsettelsen var virksomheten ved stangjernshammeren basert på råjern som ble 
henta annetsteds fra, i hovedsak fra Bærum. Det var et jernverk i Hakadal, som 
også var i Anker-familiens eie, men Thor Maarud, som er den som har gravd 
lengst og djupest i Stangjernshammerens historie, har bare finni ett eksempel 
på at jern er frakta derfra til Hammeren for foredling, det var fra 1848. Verket 
i Hakadal var grunnlagt allerede i 1550, og brukte malm fra grua på Grua som 
råvare i jernproduksjonen. Peders bror, Bernt Anker, kjøpte verket i 1798. Peder 
overtok det i 1820, 15 år etter brorens død.

Ifølge Thor Maarud som har skrevet et uutgitt verk om «Kirkebye Stangjerns 
Hammer i Maridalen og historien om resten av Maridalen», veide den største 
hammeren på Hammeren 340 kilo. Det var sannsynligvis bare det digre hammer-
hodet, den cirka ni meter lange tømmerstokken som var hammerens skaft, kom i 
tillegg. 

Det var den største hammeren på lasset den vinteren tidlig på 1790-tallet. En 
mindre hammer, en liten «kniphammer» og seks spikerhammere, var også med. I 
tillegg var det helt sikkert en haug med annet utstyr og redskaper som de trengte 
i driften. 

Transporten avslutta den lange turen med å krysse Skjærsjøelva på den nybyg-
de plankebrua som lå rett nedafor dagens bom på Nordmarksveien. 

NAVNET HAMMEREN
Det er allment akseptert at stedet har fått navnet Hammeren etter den 
store stangjernshammeren som dundra og slo i 80 år. Men det behøver 
ikke være sant for det. Det finnes også en annen teori om navnets op-
prinnelse. Den er mye eldre og sier at navnet kom fra en berghammer 
som skal ha vært omtrent der dagens bru ligger, men som ble sprengt 
bort da de begynte med tømmerfløting på 1600-tallet en gang.  Hvis 
det er sant, er det pussig at brua før stangjernshammeren kom, het 
Skjerven bru, og ikke Hammeren bru … 
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Livet i hammerhytta

Hammerhytta ble bygd helt nede på elvebredden. Deler av elvevannet ble leda 
inn i ei renne som kunne styres mot drivhjulene, ett for hver av de tre hammerne. 
Akslingen på hjulet drev maskineriet som inne i hytta løftet den tunge hammeren 
før den falt tungt ned mot jernemnet.   

Det var et spektakulært spetakkel som ble kjørt i gang inne i hammerhytta når 
vannet ble leda inn i ett av drivhjulene. 

Siden få av oss har et nært forhold til jernproduksjon og stangjernsham-
mere, så begynner vi med et besøk i hammerhytta, slik Georg Brochmann 
skildra det i boka JERN fra 1939. Han har ikke beskrevet livet på Hamme-
ren i Maridalen, men stangjernshammeren der var neppe veldig forskjellig 

Hammerhytte med flere hammere. Det var solide dimensjoner over verktøyet. Bildet tatt på Nes 
jernverk ved Tvedestrand. Foto: Bård Løken/ Jernverksmuseet.
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fra den Brochmann skildrer. Det ser ut til å ha vært en ganske action-fylt 
arbeidsplass.

Han begynner når alt er klart for å tappe jern fra masovnen: 
«Men før man kommer så langt har det foregått mye arbeid. Herdren er fyrt 

opp, kull blir trillet opp og tømt nedi og rujern blir heist opp med vinnen (heise-
kran). Varmen måtte passes, og i regnskapene finner vi utgifter til «Ildevogter 
om nettene.»

Ferden går videre, til et stort, mørkt rom. Veggene er farga svarte av uendelige 
mengder av sot gjennom mange år og et tak går på skrå ned fra herderens like 
innrøykte murmasse. Her er showets hovedperson, sjefssmeden, i full gang med 
å forberede et spektakulært skuespill. Først må han feie jerngata, renna hvor 
jernet skal renne ut av ovnen, rein for jern og aske. Det gjør han så støvskya står. 
Så gnir han renna inn med våt leire. Den er klar for en ny tapping.  

Som vi ser på dette bildet fra hammerhytta på Nes jernverk, som sikkert ikke er så ulikt slik det var 
på Hammeren, så er det behov for mye utstyr og redskap. Foto: Bård Løken/Jernverksmuseet.
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Jernet som er klart til tapping, har en sammensetning som gjør at det egner seg 
best for stangjernsemner. Det blir først støpt i blokker. I gulvet er det gravd grop-
er som er forbundet med grunne kanaler. Her skal det glødende, flytende jernet 
renne – og etter hvert størkne.

Når jernet har en annen sammensetning, og er best egna som støpejern, ser 
det annerledes ut på gulvet. Da er det i den svarte sanda gjort klar former til 
ovnsplater. De kunstferdige ornamentene er skåret ut på treplater, modeller, som 
simpelthen trykkes ned i sanden. Disse har snekkerverkstedet lagd. Det oversky-
tende jernet støpes til blokker. 

Men det er et stykke dit, hos Brochmann er det klart for tapping: 

«Ved slagghullet gløder det ennå i slaggen som nylig er blitt tappet. På gulvet 
foran støpeformene sitter de tre svendene på en lang trebenk og venter på tegn 
fra mesteren. 

Mesteren kaster fra seg kosten og griper et stålspett som står parat mot 
veggen. Med stor kraft jager han det inn i åpningen, som bare er lukket med en 
hardbrent leireklump. PANG-PANG-PANG.

Der brast den. Ut velter jernstrømmen og det svarte rommet blir straks strå-
lende opplyst, slik at vi kan se bjelkene oppunder taket, hver kvist i plankeveg-
gene, kranen med sin kjetting, vekten med loddene, sandhaugene, stablene med 
jernblokker, alt dette vi ikke la merke til, ligger plutselig badet i stråleglans fra 
jernet som kommer veltende fram som en lysflod.

Svendene spretter opp fra benken. Den høyeste griper jerngata med en lang 
kost, og svinger tuten over støpeformen. Som en hvitglødende bekk flyter jernet 
ut i rammene i formenes felter utover gulvet, mens den andre svenden med en 
skrape skummer av det mørke som dannet seg på overflaten så blå og grønne 
gnister fyker.

Nå er det ikke mer jern i jerngata, og den blir svingt på plass. Hullet blir tettet 
med en leirklump igjen, men formene lyser fremdeles på det beksvarte gulvet og 
fyller hele det store rommet med sitt lys.» 

Og så står jernet der og kjøles ned. Når blokkene har størkna, blir de bragt 
videre til neste post, ned til hammerhytta. Der skal de varmes opp over glødende 
kull, det kalles å «ferske», og legges på ambolten for å bankes av den store, tunge 
hammeren. Så skal de ferskes og bankes, ferskes og bankes helt til de har fått 
ønska lengde og tykkelse. Brochmann er på vei dit. Det er enkelt å finne veien 
videre, det er bare å gå etter lyden: 

«For hvert skritt høres tydelig drønnene av stangjernshammeren, etter hvert også 
pustingen av belgen som blåser til essen der inne. Også hammerhytta er ett eneste 
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stort rom, og over ligger sperretaket med røkfang over essen. Det er fra den, og 
fra de glødende emnene, at mesteparten av lyset kommer også her. Veggen ut mot 
vassrenna og drivhjulet er av stein i mur, ellers er hytta av laftet tømmer. 

I den store essen ved stangjernshammeren ligger et emne og fersker seg. Det må 
passes godt, ellers skambrenner det seg og blir ubrukelig, og smedmesteren vokter 
på det – som en smed. Fra tid til annen tar han fatt med den store tanga som henger 
i en kjetting ned fra kranarmen, og skyver emnet ut eller inn og snur på det.

Men så nikker han til sine hjelpere, emnet er passe varmt. Nå skal utham-
ringen begynne. En av karene stiller seg parat med den stanga som fører til på-
slippingslemmen der ute i renna for drivhjulet. De to andre banker tanga innpå 
emnet, og slår en ring om tangskaftene slik at taket er trygt og solid. Belgen som 
pustet til essen, stoppes, og det hvitglødende emnet svinges ut. Påslipperen trek-
ker øvet og forsiktig i stanga, vannet strømmer inn i drivhjulet på utsiden og den 

Smeden holder jernblokken støtt på ambolten hvor den bankes gang på gang til den har fått den 
formen den skal ha. Det skjedde med dunder og brak. Bildet er fra Spigerverket i Nydalen. Det åpna 
i 1853, og hadde også en vanndrevet hammer. Foto: Jernverksmuseet. 
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svære treakslingen begynner å snu på seg så smått. Inne i hammerhytta løfter 
knasten den veldige hammerklossen opp. Den slipper ikke, den blir hengende på 
det svære, åtte alen (cirka fem meter) lange, treskaftet. Hurtig svinger smeden og 
hans hjelpere emnet inn på ambolten og i samme øyeblikk det ligger der, trekker 
påslipperen lit mer i stanga. Akslingen går rundt, knasten slippes. Med et dumpt 
drønn tordner hammeren ned mot emnet så gnistene fyker. Opp igjen med neste 
knast. Bums ned igjen.

Smeden og hans hjelpere lar emnet få noen slag av storhammeren, så skyver 
de det lenger og lenger inn på ambolten, slik at hammeren treffer på nye steder. Vi 
kan se virkningen av hvert slag, det korte, tykke emnet bankes litt smalere og len-
gre for hver gang. Når hele lengden er gjennomhamret, snur de emnet hurtig rundt 
mens hammerhodet ennå er i lufta, slik at neste slag treffer på den andre siden.»

Grunnen svikter
Hammerhodet veier 320 kilo, og det slår med en fryktelig kraft. Det er ikke bare 
jernemnet som gir etter hver gang hammeren dundrer ned. Brochmann forteller at 
hele ambolten synker tydelig med i gulvet for hvert slag, men den fjærer opp igjen. 

For å stå imot den voldsomme kraften står ambolten nemlig på et fleksibelt un-
derlag. Den hviler på flere «dyner» av trestokker som mange steder er halvt avsa-
get så de gir etter. Mellom dem er det lagt lag på lag av sand og kullstøv nedover i 
en dyp grop under gulvet. Denne konstruksjonen er resultat av dyrekjøpt erfaring: 

«Ambolter som lå på for fast underlag ville snart springe i stykker, og hva 
som var farligere, hammerskaftet med det tunge hodet, kunne brekke. På Næs 
jernverk ved Tvedestrand hadde de en hammer av støpegods som sto på et støpt 
fundament. Den ble brukt én gang. Da brakk skaftet.»

Brochmann er imponert over det han har sett. Og selv om karene i hammerhyt-
ta åpenbart har en hard og tung jobb på mange måter, ser han også de positive 
sidene i den tøffe tilværelsen: 

«… likevel er det her kanskje mer av arbeidsglede enn andre steder på verket, 
når jernsotten er overvunnet og kreftene strekker til. Vi har mange vitnesbyrd 
om at ved jernverkene holdt gleden til huse både i hovedbygningen og mellom 
verksarbeiderne, og – det skal vi ikke glemme – jernverket lå i vakre omgivelser, 
omgitt av natur på alle kanter.»

Til venstre: Det var dette det meste dreide seg om, hammerhodet. Det var stort og tungt, og når det kom 
 susende var det sterke krefter i spill. Da gjaldt det å holde fingrene unna. Foto: Bård Løken/Jernverksmuset.
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Over 30 jernverk
På det meste var det drøyt 30 jernverk i Norge. De aller fleste lå langs kysten 
fra Arendal til Moss, på den måten kunne de enkelt både skipe jernmalm inn og 
ferdig jernprodukter ut.  

På 1840-tallet kom den industrielle revolusjon til Norge. Digre fabrikker ble 
reist. Samtidig døde jernverkene ut ett etter ett. I løpet av 1860-åra var nesten alle 
verkene i Norge nedlagt.

De aller fleste forsvant i løpet av noen ganske få år, utkonkurrert av utenland-
ske verk som utvikla mer moderne metoder. Hvorfor gikk det sånn her landet, 
mens svenskene fortsatte sin jernproduksjon?

I boka The evidence and the secrets of ancient bloomery ironmaking in Nor-
way har Arne Espelund også drøfta dette. Han skriver at det i hvert fall ikke skyl-
des dårlig kvalitet. Rundt 1850 var det norske jernbarrer amerikanerne betalte 
mest for, fulgt av russiske. Svenske var 20 prosent billigere. Hva gikk galt?

Tradisjonelt har det vært to forklaringer; mer effektivt steinkull erstatta tre-
kull. Og nye og mer effektive produksjonsmetoder ble utvikla, spesielt Besse-
merprosessen. Steinkull var en forutsetning for Bessemerprosessen, en måte å 
framstille jern på som kineserne skal ha benytta allerede på 200-tallet, som ble 
patentert i England i 1855. Norge hadde ikke steinkull. Nordmennene tok ikke 
sjansen på å bygge opp ny teknologi basert på importert steinkull (kobberverket 
på Røros og jernverket på Nes ved Tvedestrand var visst unntakene som bekrefta 
regelen). Svenskene tok sjansen, selv om heller ikke de hadde kullgruver.

Men Espelund viser også til andre forklaringer på at nordmennene ga opp. 
Oppfinnelsen av dampmotorer – og utviklinga av dampskip og jernbane – gjorde 

BESSEMER-PROSESSEN 

I 1856 lanserte engelskmannen Sir Henry 
Bessemer en ny metode for å omdanne jern 
til stål, stål er jern som inneholder mindre 
enn 2,1 prosent karbon. Hvis andelen blir 
høyere, blir det støpejern.
 Ved å blåse luft gjennom flytende råjern, 
kunne det billig og raskt bli både redusert 
og ferska. Som de fleste nyvinninger, møtte 
metoden først sterk motstand. Men det gikk 

snart over. Bessemer sjøl forklarte enkelt og 
greit hvorfor i en tale han holdt da han ble 
utnevnt til æresborger av London: - Tid-
ligere brukte man både to og tre uker på å 
lage stål. Med min metode går det på 15 - 20 
minutter. Mens ett tonn stål tidligere kostet 
50 £, koster det nå seks, syv.
 Denne omleggingen hang ikke de norske 
jernverkene med på, det var en viktig grunn 
til at de døde ut. 
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transport så billig og så effektiv at ingen lenger fikk være aleine på sitt hjem-
memarked. Store utenlandske konkurrenter kunne komme inn på det norske 
markedet.

Trekullet tapte også fordi tømmer og trevareindustri, en eksportindustri vi 
hadde lange tradisjoner for, ble mer lønnsomt utover på 1800-tallet. Da ble det for 
skogeierne mer lukrativt å produsere tømmer og trevirke enn kull.

Et siste forklaring er at Norge også på 1800-tallet var et høykostland, arbeids-
kraft var dyrere her enn i Sverige. Hvorfor det var sånn, er uvisst, men i siste 
halvdel av århundret ble forskjellen større. Norske jernverk tapte konkurranseev-
ne. Dermed ble gammelmodige norske jernverk brutalt utkonkurrert. Hammeren 
i Maridalen slo sitt siste slag i 1874.

Mange av jernverksarbeiderne fikk jobb i industrien. I Maridalen ble mange 
av arbeiderne ved stangjernshammeren ansatt ved Spigerverket som hadde starta 
opp i Nydalen i 1853.

I dag er det ifølge Wikipedia to jernverk som fremdeles er i drift i Norge; 
Tinfos Titan & Iron i Tyssedal ved Odda og Elkem Bremanger smelteverk i 
Bremanger. 

Før vi ser nærmere på hva som hadde vært – og hva som kom – på Hammeren 
skal vi kort se på jernets historie i verden og Maridalen. 

Kartet, som viser de fleste og alle de viktigste jernverkene i Norge, er henta fra H. O. Christopher-
sens bok «Fra jernverkenes historie i Norge». 
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Jern fra 
de eldste tider

Da den digre stangjernshammeren kom humpende på Ankerveien fra Bærum 
til det stedet ved Skjærsjøelvas bredd som skulle få navn etter den, var det blitt 
produsert jern i Norge i kanskje to tusen år.

Allerede for 5000 år siden begynte folk i Skandinavia å erstatte stein med 
metall i redskaper og våpen. Først brukte de bronse, så, etter hvert, mer og mer 
jern. Det er hardere, og var bedre egna til både våpen og redskaper.

Direkte. Og indirekte  
Det er i prinsippet to måter å framstille jern på, den direkte måten og den indi-
rekte. Ved den direkte metoden blir malmen varma opp så mye at slagget smelter 
og kan tappes vekk, men ikke mer enn at jernet blir liggende som pudding i en 
slags fast form. Ved den indirekte måten blir malmen varma opp så kraftig at 
både jern og slagg smelter, og kan helles vekk hver for seg.

Ved den direkte måten, hvor bare slagget smelter, er jernet som ligger igjen 
smibart. Ved den indirekte metoden har jernet fortsatt et så høyt innhold av kar-
bon at det ikke kan smis. Det må gjennom enda en prosess. Det må ferskes. Det 
betyr at det blir varma opp i ei esse, og banka med en hammer. Mange ganger.

De aller fleste kulturer har hatt en jernalder i sin utviklingsstige. I Europa plasse-
res den etter bronse- og før middelalderen. Når overgangen fra bronse til jern skjed-
de, varierer fra region til region. I Midtøsten inntraff den cirka – veldig cirka – 1500 
f.Kr. I Tyrkia og deler av India kan overgangen ha skjedd enda noen hundreår før. 
I Mellom-Europa ble bronse erstatta av jern rundt 800-700 f.Kr. Her i Norden kom 
overgangen rundt 500 år før Kristus. Da begynte det vi kaller eldre jernalder. Etter 
den fulgte, naturlig nok, den yngre jernalder som varte fra cirka år 600 til cirka år 
tusen, siste del sammenfalt med vikingtida, og ble etterfulgt av middelalderen.

Inni historiens tåke – og ut igjen
Flere steder i Sør-Norge er det dokumentert til dels omfattende jernframstilling 
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Denne fantastiske illustra-
sjonen er henta fra Gregori-
us Agricolas (1494-1555) bok 
De Re Metallica. Han var en 
nysgjerrig og kunnskapsrik 
tyske lege (opprinnelig 
het han Georg Bauer) som 
praktiserte i gruvedistrik-
tet Joachimsthal i dagens 
Tsjekkia. Etter at han hadde 
jobba med boka i 25 år, kom 
den ut året etter at Agricola 
døde, i 1556. Det var en 
systematisk gjennomgang av 
bergverksdrift og metallurgi 
som i de neste 250 åra var 
en mal for og ei lærebok i 
bergverksdrift. Boka var 
illustrert med 292 tresnitt. 
 Illustrasjonen viser et 
hammerverk med rennhærd. 
Øverst står en mann ved 
rennhærden hvor malmen 
varmes opp slik at slagget 
renner ut. Klumpen som 
ligger igjen, blir banka av 
to karer slik at karbon og 
andre forurensninger drives 
ut av jernet som til slutt, 
nederst i bildet, blir banka 
av en stangjernshammer.

 

Gregorius Agricola. 
Begge illustrasjoner: 
de.wikipedia.
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basert på myrmalm fra tidlig jernalder. Rundt 1300 forsvinner denne virksom-
heten inn i historiens tåke. Og så dukker den fram igjen, solid dokumentert i 
skriftlige kilder, rundt reformasjonen, på slutten av 1530-talet. Da er jernvinna 
erstatta av rennhærder, og myrmalm av bergmalm. Når overgangen skjedde, veit 
man ikke. Hittil har man trudd at den skjedde på 1500-tallet. Men de siste åra 
har det skjedd interessant forskning som kan tyde på at overgangen skjedde flere 
århundre tidligere enn det som har vært gjengs lære. Nye undersøkelser tyder 
på at det kan ha vært gruvevirksomhet i Grua-området mer enn 200 år tidligere. 
Kanskje begynte det allerede på slutten av 1200-tallet.

Ifølge historikere kan det åpne for en ny forståelse av økonomien i seinmid-
delalderens Norge. 

 Dette kan den interesserte lese mer om i en artikkel om «Jernutvinning fra 
bergmalm i senmiddelalder» i tidsskriftet Viking, nr. 77/2014. 

 
Myrenes rikdom
Uansett, her hjemme begynte det i myrene. For 2000 år siden eller noe sånt fant 
en eller annen luring på en eller annen måte ut at myrene skjulte malm, at mal-
men kunne utvinnes og at den kunne brukes til mye

Framstillinga skjedde ved at malmklumper ble gravd fram fra myrene, tørket, 
røstet – en rensingsprosess hvor malmen varmes opp på et bål for at man skal 
brenne bort urenheter som forsvinner som giftig damp – og knust. Måten dette 
skjedde på, ble stadig utvikla og forbedra, produksjonen ble mer og mer effektiv 

MYRMALM 
… var lenge det vanlige råstoffet for jernproduksjon i vår del av verden. 
Den oppstår ved at jernholdig vann avgir jern til jordsmonnet under 
innvirkning av jernbakterier. Malmen er vanligvis å finne i dybder fra ca. 
20 cm, og kan påvises ved sondering av myrjorda med et tynt spidd som 
stikkes ned i grunnen. Myrmalmen er svart og kornet, som grus. 
 Innhøsting av myrmalm ble gjennom generasjoner en fast arbeids-
ordning ved mange gårdsbruk i Norge, omtalt som «jernvinna». Dette 
foregikk som regel tidlig på våren når marka var snøfri. Der det ble 
påvist malm, fjerna man torvlaget og spadde opp malmen. Denne ble 
deretter tørka og lagra til høsten, i påvente av blæstringen. 
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ned gjennom århundrene. Til å begynne med ble den røstede malmen plassert i 
blæstergroper sammen med trekull.

Vikingene smidde sine våpen av jern som de utvant i slike blæstergroper.
Det vil si, det er det man har trodd. Men også her er moderne forskning 

kanskje i ferd med å snu oppned på tilsynelatende etablert kunnskap. Mens man 
i mange tiår har trudd at blæstergroper var et slags forstadium som utvikla seg til 
den litt mer avanserte produksjonsmåten, rennhærd, skal arkeologene være i ferd 
med å skifte mening. Ifølge Ole Tveiten og artikkelen jeg har nevnt, er eksper-
tene i dag tilbøyelige til å se på blæstergropa som rett og slett en feiltolkning av 
ufullstendig arkeologisk materiale.  

Men om vikingene framstilte jernet de smidde sine sverd av i blæstergroper 
eller rennhærder, skal vi kanskje overlate til ekspertene å diskutere. For legfolk 
er det umulig å vite om det handler om realiteter eller er en finurlig definisjons-
debatt for fagfolk. Det er klart at det skjedde utvikling og forbedringer i måten 
man produserte jern på i løpet av mange århundrer. Om den til å begynne med 
skjedde i en blæstergrop eller i en primitiv rennhærd, er ikke så viktig for de 
fleste av oss.

Herrer over vannet
Men det som var viktig, var at mennesket ble herre over vannet. En gang, 
sannsynligvis på 1100-tallet, lærte munkene sør i Europa seg å temme vannet. 
De klarte å utnytte vannets krefter. Ikke til å lage elektrisk strøm, det skjedde 
ikke før på slutten av 1800-tallet. De brukte skovlhjul, og klarte på den måten å 
utnytte vannets krefter direkte. I stedet for å bruke menneske- eller okse- eller 
hestekraft til å drive belger som blåste luft på bålet (blæstret) slik at det ble varmt 
nok til å smelte jern og til å løfte tunge hammere som banket jernet, brukte de 
vannet. Det revolusjonerte jernproduksjonen. Vannet var mye sterkere, og kunne 
drive større og grovere redskap

– Hittil har man trodd at denne teknologien kom til Norge utpå 1500-tallet 
en gang, men blant annet funnene på Grua kan tyde på at den kom mye tidligere 
enn man har trodd også til oss. Sannsynligvis takket være munker som har tatt 
kunnskapen med seg fra sørligere trakter, sier Erik Bjørløw-Larsen. Han har bl.a. 
forsket på sølvverket på Kongsberg.

Foreløpig er dette teorier og hypoteser fra forskere som stadig finner ny kunn-
skap om for lengst forgangne tider. Dokumentasjonen er ennå ikke på plass.

Fra blæstergrop til masovn
Blæstergropa, om den nå noen gang fantes, var en voldsomt energikrevende 
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BLÆSTERGROP
Groper dannet ved utgraving av sjakter 
i bakken. Sjaktene var steinsatt, steinene 
ble holdt på plass av leire. Etter hvert ble 
det utvikla gryter kledd med steinheller 
eller leire. Gropene ble delvis plassert slik 
i terrenget at de fikk en naturlig trekk for 
å oppnå tilstrekkelig varme, eller de ble 
utstyrt med blåsebelger. I disse gropene 
ble malmen brent på trekull. De må ha fått 
det så varmt at jernet smelta, det skjer ved 
1200-1500 grader, rent jern smelter ved 
1538 grader. 

RENNHÆRD
Et åpent ildsted murt opp av teglstein 
e.l.. Den var ca. 1,5 m i firkant og 1 m 
høy og plassert i ei smelte- eller jernhy-
tte. På et lag glødende trekull ble det lagt 
røstet og finplukket malm samt ytterlig- 

ere trekull. Ved hjelp av vannhjuldrevne 
blåsebelger ble temperaturen drevet i 
været. Etter hvert som det dannet seg 
flytende slagg, ble denne tappet av. Tem-
peraturen ble ikke høy nok til at malmen 

smeltet; den ble liggende 
igjen i rennherden som 
klumper eller fersker. Et-
ter hvert ble flere fersker 
eltet sammen til en smelte, 
som dernest ble bearbeidet 
videre på hyttegolvet av 
to hytteknekter med store 
treklubber. Etter at smelt-
en var blitt delt i mindre 
stykker, kunne den varmes 
opp på ny og smis til 
stangjern e.l. Rennhærder 
var i Norge i bruk til utpå 
1600-tallet da masovnen 
overtok. 

JERNPRODUKSJON FRA DE ELDSTE TIDER 
TIL I DAG

Foto: Unni Tveiten Grøtberg.

Foto: Unni Tveiten Grøtberg.
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MODERNE 
 PRODUKSJON
Omtrent slik produ serer 
man jern i vår tid. Denne 
miljøbomba ble fyrt av 
i DDR på 1950-tallet, 
og er forhåpentligvis 
lagt ned i dag. Kina er i 
dag verdens overlegent 
største produsent av jern. 
I 2002 produserte de 171 
millioner tonn råjern. 
Det var like mye som de 
tre neste på lista, Japan, 
Russland og USA, til 
sammen. Totalt ble det 
produsert 609 millioner 
tonn.

MASOVN

I en masovn skjer produks-
jonen ved at jernmalm og 
koks eller trekull mates lag-
vis ovenfra, mens trykkluft 
tilføres nedenfra. Under 
høy temperatur skjer en 
reduksjonsprosess hvor 
oksygenet i jernmalmen 
binder seg til karbonet fra 
koksen. Rent jern tappes ut 
i ovnens bunn, mens gasser, 
i hovedsak karbondioksyd, 
stiger opp. Masovnen er 
hjertet i jernverket.
 Framstilling av jern ved 
reduksjon har vært kjent fra oldtida. Eldre masovner ble murt opp med tykke steinmur-
er, de hadde blåsebelger som ble drevet av vannhjul. Jernverk med masovn trengte store 
mengder trevirke, kull, og de måtte ligge slik at det var mulig å få kull og jern malm 
fram til verket. Blåsebelgene ble drevet av vannkraft, og etter hvert dampmaskiner. 

JERNPRODUKSJON FRA DE ELDSTE TIDER 
TIL I DAG

Foto: Unni Tveiten Grøtberg.

Foto: Unni Tveiten Grøtberg.

Foto: Ukjent.
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driftsform, det gikk med store mengder trekull i prosessen med å skille jern ut av 
den bearbeida myrmalmen.

Flere steder var det industriell framstilling av jern i den forstand at man pro-
duserte mer enn man trengte i nærmiljøet, og solgte overskuddet. Funn av større 
blæstergropanlegg og rester etter miler for brenning av trekull i Trøndelag viser 
at slik produksjon for salg med mange mennesker involvert, skjedde allerede 
i perioden mellom år 200 f. Kr. til ca. 600 e. Kr. Ved anlegg i Meråker er det 
grunn til å anslå en årlig produksjon på ca. 5,5 tonn jern i de første par århundre-
ne etter Kristus, ifølge Lars Stenvik i Kulturnytt Trøndelag.    

Ved hjelp av blåsebelger eller naturlig trekk klarte de å få opp så høy tempe-
ratur i ovnene at slagget ble flytende og rant ut, mens jernet ble liggende tilbake. 
Jernet ble hamra fritt for siste slaggrestene. Det var en prosess de ble bedre på 
gjennom hundreåra; arkeologiske funn viser at slagget fra ovner som er fra tidlig 
i eldre jernalder inneholder mye mer jern enn slaggrester som er yngre.  
Litt mer avanserte rennhærder erstatta gradvis blæstergropene. Prosessen ble 
mer effektiv, men prinsippet var det samme enkle. Rennhærdene var enkle ovner 
der smeltet slagg kunne skilles fra jernet og helles ut.  

Selv om kullforbruket i rennhærdene var mindre enn i de mer primitive 
blæstergropene, var det fortsatt enormt. Regnskap fra Bærums Verk for 1620-21 
viser at det gikk med 90 lester – en lest var nesten to kubikkmeter – trekull for å 
produsere ett tonn jern. Like etterpå ble landets første masovn bygd i Bærum. Et-
ter hvert som man ble flinkere til å bruke den, ble kullbehovet radikalt redusert. 
Rundt 1700 trengte man bare 12 lester kull – det tilsvarer cirka 22 kubikkmeter 
som stadig er et kjempedigert lastebillass - for å produsere ett tonn jern. På 
1850-tallet var det forbruket igjen halvert, skriver Jan Martin Larsen i en artikkel 
i Norsk skogbruksmuseums årbok nummer 14 (1993-96) - rasende interessant for 
den som er det minste interessert i kullbrenning! Da var kullforbruket redusert 
med 95 prosent på drøyt 200 år.

 
Jernrevolusjonen i 1622
Framstillinga av jern ble revolusjonert da den første masovnen kom til Norge. 
Den ble installert på Bærums Verk i 1622-23. Masovnen var mye mer effektiv 
enn de gamle rennhærdene. På Hammeren ble det satt opp en masovn, men det er 
uvisst om den kom i bruk, den ble i hvert fall tatt ned fire år etter at den angivelig 
ble satt opp.

Masovner brukes fremdeles i moderne jernproduksjon. Men da snakker vi 
om kjempedigre ovner som kan være både 50 og hundre meter høye, og som kan 
produserer opptil 80.000 tonn råjern i løpet av ei uke.
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Jernvinna ved Skjærsjøen
Vi hopper tilbake til begynnelsen, og den lå i myrene. Mange av myrene i Oslo-
marka er jernholdige. Det var det også noen som fant ut for lenge siden. Arkeolog 
Ole Grimsrud hos Byantikvaren fant spor etter en av dem da han i 2002 fant ei 
jernvinne fra eldre jernalder.

Det året ble Skjærsjøen tappa ned fordi dammen skulle rustes opp. Dermed 
kom land som hadde ligget skjult under vann i noen århundre, fram i dagen. 

Grimsrud fikk anledning til å leite etter fornminner på steder som vanligvis 
ligger under vann. Han fant et par steinalderbosettinger, men mest spennende: 
han fant brun jernutfelling i strandkanten. På det som egentlig er en holme der 
Bjørnsjøelva renner ut i Skjærsjøen, fant han store ansamlinger jernslagg. Det 
er et klart tegn på at her hadde noen drevet jernutvinning for mange århundrer 
siden. 

Jernvinner ble ofte bygd på steder med god tilgang på vann, og vann hadde 
den lille holmen nord i Skjærsjøen i overflod. Grimsruds teori er at bønder i 
området har hatt jernutvinning som attåtnæring i stille sesonger. Sannsynligvis 
brukte de vinteren til å frakte myrmalm og trekull på sleder ut på holmen. 

– Myrmalm var godt egnet til å smi redskaper. Men utvinningen var tidkre-
vende og kunne ta flere dager eller uker, sa Grimsrud til Aftenposten i 2002. 

Det knaste nok i myrene mange steder, så det var egentlig ikke så rart at Grimsrud 
fant spor etter jernutvinning ved Skjærsjøen. Det pussige var heller at det ikke hadde 
skjedd før. Men i løpet av ett årtusen eller to fjerner naturen mange spor.

Jernverk – fra håndverk til industri
I århundre etter århundre dreiv folk på og henta jern ut av grunnen. På samme 
primitive måte. Riktignok ble produksjonen mer effektiv, men prinsippet for 
framstilling av jern var det samme.

På 1500-tallet skjedde det noe. Da dukka de første jernverkene opp i Norge. I 
utlandet hadde de holdt på i flere hundre år, men i Norge dukka de første jernver-
kene opp rundt Oslo på 1540-tallet. I 1545 var det to smeltehytter i Norge, en på 
Fossum ved Skien og en i Hakadal. 250 år seinere, i 1800, var det 17 verk med 22 
masovner i landet.

Jernverkene lå langs kysten, eller ikke langt inn fra den, på rekke og rad fra 
Froland ved Arendal til Moss. Mellom ytterpunktene lå blant andre Nes ved Tve-
destrand, Ulefoss, Fossum ved Skien, Fritzøe og Bærums Verk med underbruke-
ne Fossum ved Lysakerelva, Hammeren i Maridalen og i en periode Dikemark, 
og Hakadal Verk. De lå langs kysten på grunn av transporten. Mye av malmen 
kom fra Langø ved Kragerø og fra gruvene på Barbu og Solberg ved Arendal. 
Ferdigvarene fra jernverkene ble også frakta over havet, i stor grad til Danmark. 
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Kongene var jernverkenes største kunder. De lå ustanselig i krig, og i krig 
trengte de både kanoner og kanonkuler. Jernverkene kunne produsere begge 
deler, og var derfor veldig interessante for konger og hærførere. Kongen 
trengte jernverkene, og de trengte ham. Kongen tildelte jernverkene cir-
kumferenser, og han påla bøndene å jobbe for jernverkene for en beskjeden 
godtgjørelse. 

I tillegg til å være kongelig hoffleverandører av kuler og kanoner, produserte 
jernverkene store, staselige etasjeovner som vanlige folk ikke hadde råd til. Etter 
hvert kom enklere produkter, ikke minst vedkomfyren som revolusjonerte matla-
ginga. Helt til vedkomfyren gjorde sitt inntog i hytter og hus, foregikk matlaging 
over åpen ild.  

Det var ofte bråk rundt cirkumferensene, jernverkseierne og skogeierne var 
ikke alltid enige i hvem som hadde rett til å ta ut hvor mye skog. 

Dette bildet, som danske Christian August Lorentzen malte av masovnen på Bærums Verk og 
arbeiderne rundt den i 1788, illustrerer hvor actionfylt det var å jobbe på jernverkene. Foto: Norsk 
folkemuseum. 
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Jerngruvene ved Sognsvann
Jernproduksjonen har utvikla seg over hundrevis og tusenvis av år. Nye gener-
asjoner lærer av eldre og deres feil. Nye feil ble gjort og nye ting ble erfart og 
lært. Produksjonen ble mer og mer effektiv. Utstyret ble utvikla og metodene ble 
forbedra. 
Jernproduksjonen tok ett kvantesprang da man forlot myrene, og gikk over til å 
hente jernmalm ut av berget ved hjelp av gruvedrift. Det skjedde blant annet i 
vårt nærområde.

Sogenberg Gruber kan ha vært den aller første gruva her i landet hvor de 
henta jern ut av fjell.  Selv om de færreste kanskje har hørt om den, så ligger den 
ikke så langt unna. Tar du den blåmerka stien fra Riksarkivet på Sognsvann, så 

CIRKUMFERENS
... kommer av latin og betyr omkrets, om-
fang. Hvert jernverk fikk av kongen en 
cirkumferens, et område hvor det hadde 
førsteretten til skogen. I utgangspunktet 
gjaldt retten all skog, også den som var i 
privat eie, innafor cirkumferensen. Den 
inkluderte på 1600-tallet vanligvis alt 
innafor en radius på fire mil fra jernhyt-
ter og stangjernshytter, men det var både 
større og mindre cirkumferenser. Hvert 
verk fikk sin definerte cirkumferens. 
 På slutten av 1600-tallet ble det slutt 
på å slå den enkle sirkelen rundt et jern-
verk, da ble det i stedet mer individuell 
vurdering av hvor mye skog det enkelte 
verk trengte for å dekke sitt behov for 
kull basert på et generelt og mer detaljert 
regelverk. Gårder og bygdelag som var 
innafor et verks cirkumnferens ble konk-
ret nevnt i verkenes privilegier. 
 Mens de hundre år tidligere ville nøyd 
seg med å slå en sirkel på cirka fire mil 

rundt verket, tok det fem år med møter 
med alle som hadde interesser i saken, 
å definere cirkumferensen til jernverket 
i Froland på 1760-tallet. Enden på den 
visa ble at 235 bruk fikk konkrete krav 
om hvor mye kull de skulle levere til 
verket.  
 Bønder som bodde innafor et verks 
cirkumferens, fikk arbeidsplikt for ver-
ket mot en beskjeden godtgjørelse. Det 
kunne være kjøring med hest, det kunne 
være kullbrenning, det kunne være andre 
oppgaver. 
 Sølvverket på Kongsberg hadde en 
stor arbeidscirkumferens - innafor den 
hadde alle bønder plikt til å jobbe et visst 
antall dager for verket mot betaling, og 
en mindre skogcirkumferens – innafor 
den hadde verket førsterett til all skog, 
bortsett fra den bøndene trengte til hus, 
gjerder og brensel.
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snubler du over gruvene. Inngjerdet, men tilgjengelige, ligger de der den dag i 
dag. Selv om naturinngrepene er bittesmå i forhold til det dagens gruveselskap 
holder på med, så er de vel verd en tur. 

For her, rett øst for parkeringsplassen ved Sognsvann, ble det starta gruvedrift 

SOGN GRUVE
500 meter fra en av Oslos største og mest 
brukte utfartsparkeringer ligger restene 
av det som burde vært et viktig, historisk 
minne. Men selv om mange passerer rett 
forbi hver eneste dag på blåmerkede stier 
fra parkeringsplassen og fra Riksarkivet, 
gruva ligger like ved der hvor stiene krysser, 
er det knapt noen som kjenner til Sogn 
gruve. 
 Det er ikke så rart: ikke ett skilt viser vei 
til en av landets eldste jerngruver. Ikke én 
plakat forteller noe om stedets historie. En 
naken stolpe på den store, blåmerkede stien 

som passerer 20 meter unna er kanskje et 
taust vitnemål om at det en gang har vært 
noe?
 Det begynte på slutten av 1530-tallet. 
Da oppdaga Morten Krabbe, han var 
både prost i Mariakirken i Gamlebyen og 
rikskansler, kongens fremste mann i Norge, 
på en eller annen måte at en knaus midt i 
skauen ved Sognsvann inneholdt jernmalm. 
Han søkte 14. oktober 1538 kongen om å få 
starte drift ved Sogenberg Gruber. Et par 
år seinere begynte han å ta ut magnetitt, en 
jernmalm som er så magnetisk at kom-

Selv om den er gjerda inn, står porten åpen. Gruva på Sognsvann er lett til-
gjengelig og et spennende sted å besøke. Det store stollet og de andre hullene i 
fjellet er vitnemål om hvordan våre forfedre sleit tungt med enkle midler for å 
tyne verdier ut av naturen.
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i regi av prosten Morten Krabbe i 1540. Like etterpå kom det i gang drift i gruva 
på Grua på Hadeland. 

Det er ei rekke små gruvestoll flere steder i området ved Sognsvann. Malmen 
ble sannsynligvis frakta til jernhytta ved Brekke, som vi snart skal se litt nærme-

passnåla går bananas når du nærmer deg. 
Det var god malm som man kunne lage godt 
stål av. Malmen ble blant annet levert til 
smeltehytta ved Maridalsoset.
 Det gikk så fint ei stund at daværende 
eier, Peder Litle, i 1545 makeskifta med 
kongen. Han bytta bort gruva mot en tred-
jedel av laksefisket i Sogndal.
 Så gikk det mindre fint, og i 1584 ble 
driften oppgitt. Deretter var det av og på og 
vekslende drift til litt utpå 1600-tallet. Og så 
ble gruva glemt.
Nesten to hundre år seinere, i 1792, ble den 
gjenoppdaga. I 1798 starta Peder Anker opp 
drift igjen. Han hadde også andre gruver i 

området. I 1854 var det stopp igjen i Sogn 
gruve, og da for godt. 
 Den ble forsøkt restarta i 1906, men det 
ble ikke mer enn forsøksdrift. Det var ikke 
mulig å drive lønnsomt. 
 Fram til omkring 1800 ble gruva drevet 
med fyrsetting; man tente bål opp mot 
fjellet for å varme det opp, og så kjøle det 
ned igjen så raskt at det sprakk, ved å pøse 
kaldt vann på det glovarme fjellet. Rundt 
1800 ble ild og vann erstatta av sprengning 
med krutt.
 Anlegget er såpass godt bevart at det er 
mulig å få et overblikk over hvordan det 
må ha sett ut mens det var i drift. Det er 
flere synker, loddrette hull ned til malmfore-
komster, et stoll – det er et hulrom i fjellet 
med bare en utgang, utganger med hull i 
hver ende er en tunnel - to lyssjakter ned til 
stollet og spor etter to bygninger. Av sikker-
hetshensyn er det lille området gjerda inn, 
men porten er ikke låst, og alle kan gå inn 
og se nærmere på det historiske anlegget. 
Kilder: Wikipedia, Sogn historielag 
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re på. Der forsøkte mange forskjellige drivere å få virksomheten til å gå rundt. 
Jerngruvene på Sognsvann var i drift en hundre års tid, men utpå 1600-tallet 
døde aktiviteten hen.  

Malmen til jernverkene i Bærum som gikk videre til stangjernshammern i 
Maridalen, kom i stor grad med båt fra gruver i Kragerø- og Arendalsområdet.  

Men i 1803 blåste dynamiske Peder Anker nytt liv i virksomheten ved 
Sognsvann. Da begynte de igjen å bryte malm som ble kjørt på Ankerveien til 
Bærums Verk. Malmen skal ha vært av god kvalitet, men etter 50 års drift, rundt 
1850, var det slutt igjen. Og denne gang for godt. 

10. juli 1946 vedtok Stortinget å 
opprette Norsk Jernverk i Mo i Rana. 
Målet var å gjøre Norge mer selvforsynt 
med stål, og å styrke næringslivet i 
Nord-Norge. Etter en byggeperiode som 
varte ni år, det skulle vært tre, og som 
kosta 500 millioner, mer enn det dob-
belte av opprinnelig budsjett, starta 
driften opp i 1955. Den var blant annet 

basert på kull fra Svalbard. Selv om 
folketallet i Rana økte fra 9000 i 1946 til 
22000 i 1964, ble jernverket aldri noen 
gullgruve. Det led ekstra av en internas-
jonal nedgang i jern-og stålmarkedet 
på 1970 og -80-tallet. Etter mange års 
hard debatt vedtok Stortinget i 1988 å 
avvikle driften ved Norsk Jernverk.

JERNPRODUKSJONENS KORTVARIGE COMEBACK
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Jern i Maridalen
Også i Maridalen ble det utvunnet 
jern i de eldste tider. I tillegg til 
jern fra myrene, var råvaren mest 
sannsynlig malm fra Sogenberg 
Gruber ved Sognsvann. Foredlin-
ga, utvinning av jern, skjedde på 
Brekke. Der begynte virksomhet-
en sannsynligvis i 1557. Da fikk 
Christen Munk ordre fra kong 
Christian III om å anlegge ei jern-
hytte. Kongen i København var 
interessert i jernverk blant annet 
for å kunne støpe kanonkuler og 
våpen. 

Men Munk var ikke mannen. 
Ganske snart ble det klart at han 
ikke klarte å lage butikk av jern-
hytta på Brekke. Den var sannsyn-
lig plassert i nærheten av oset, der 
Akerselva renner ut av vannet.

De engelske brødrene Hugo og 
Nikolaus Breda var neste par ut 
med kongelig bevilling til å lage 
jern. De starta opp en hel kjede 
med jernhytter mange steder i østlandsområdet, blant annet på Brekke.

Det kan bare ha gått sånn passe, for allerede i 1578 var det klart for enda en 
engelskmann, William Lydall fikk kongebrev og store privilegier da han overtok 
jernhytta «udi Agershuus len, udi Merydtzdal». Mot at han dreiv jernhytta i ti 
år, avtaleperioden ble snart fordobla, skulle han få disponere Brekke gård mot 
vanlig landskyld. Det var ei leie som vanligvis ble betalt i naturalier. I tillegg 
fikk selskapet hans løyve til å hogge ved og kullvirke i kongens skoger, det fikk 
gårdene Vestre Grefsen (Vester Greffsong), Brekke (Breck) og Sogn til fri bruk, 

I uminnelige tider er det blitt produsert jern. Her er 
Arkeolog Ole Grimsrud med en jernklump han fant i 
nordenden av Skjærsjøen. Der lå den i mange hundre 
år som et taust og skjult vitne om aktivitet i fjerne år. 
Foto: Beate Muri, Aften posten.
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men det måtte komme til enighet med bøndene. Til slutt fikk selskapet monopol 
på jernutvinning; i ti mils avstand fra Akershus fikk ingen andre bygge jernhytte. 

Men kongen nøyde seg sjølsagt ikke med å gi, han skulle også ha. I tillegg til 
at han skulle ha ti prosent av produksjonen, skulle han ha forkjøpsrett til resten 
til fastsatt pris, 7 daler pr. skippund (148 kilo på den tida).

Likevel gikk det ikke for denne engelskmannen heller. Etter seks år, i 1584, 
sjekka Lydall ut. Jernhytta ved Maridalsoset ble stående og dette ned i sju lange 
år.

I 1591 var det Casper Hammersmed (Kopmann) sin tur til å prøve. Han 
overtok hytta, og bygde to nye stangjernsmier. Han fikk også kongens tilsagn 
til  å benytte Brekke gård avgiftsfritt, og lensherren befalte bøndene å skaffe alt 
Casper trengte av kull for en rimelig penge. Prisen var en halv daler, og butikken 
gikk rundt. 

Sannsynligvis ble det produsert godt jern, det meste ble sendt til København, 
mens lensherren kjøpte svensk jern som ofte var så dårlig at han måtte få det 
smidd om på Brekke.

Litt etter 1600 brant jernhytta på Brekke ned. Det kom ordre om at den skulle 
bygges opp igjen. Om det skjedde, er uvisst.

Det er i det hele tatt uvisst hva som skjedde på jernfronten i Maridalen i de to 
neste århundrene. 

Da den dukker ut av historiens mørke igjen, er vi utpå 1790-tallet. Det er 
Peder Ankers tid. Han var driftig, var engasjert på ei rekke områder og ble, etter 
at broren Bernt døde, regna som samtidas rikeste nordmann. Han flytta jernvirk-
somheten innover i Maridalen. Der bygde og etablerte han Stangjernshammeren. 
Men før vi kommer dit, skal vi se på en av de helt avgjørende forutsetningene for 
jernproduksjon, kull.
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Trekull: Brent tre 
brenner best

Malm og elvekraft var to av tre forutsetninger for å framstille jern. Den tredje 
var trekull, enorme mengder med trekull.

Kullet tjente to hensikter ved jernframstilling. For det første ga brenning av 
kull så høy temperatur at metallet smelta. For det andre virka kullet som reduk-
sjonsmiddel; det løste opp oksyder i malmen slik at metallet ble reinere. 
Kullforbruket ved jernproduksjonen var enormt, men som vi tidligere har sett, så 
ble forbruket redusert med åra ettersom teknologien ble bedre utvikla.  

I tusenvis av år har mennesket visst at det kan være smart å få vannet ut av 
trevirke som skal brukes til oppvarming. Like lenge har det produsert trekull. 
Men da de første jernverkene ble reist her i landet på 1540-tallet, økte behovet 
eksplosivt. Produksjon av trekull ble en viktig inntektskilde for bønder og skog-
folk. Også i Nordmarka.

Leif Ryvarden skriver i sin bok Nordmarka – natur og miljø at det var hundre-

Figuren viser forbruket av kull i Norge. Nederste kurve viser bruken ved jernverkene og sølvverket 
på Kongsberg, mens øverste kurve også inkluderer kobberverkene. Forbruket nådde en topp på 
slutten av 1700-tallet før det stupte i krisa under og etter Napoleonskrigene. 
På 1840-tallet fikk det en ny topp før det døde hen. Ill.: Norsk skogbruksmuseums årbok nr. 14.
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vis, kanskje tusenvis av kullmiler rundt omkring i Nordmarka. Ett av stedene 
en kullbrenner var i sving var Bonna (Kullebundene) ved Kikut og Bjørnsjøens 
bredder. Det ble omtalt i skriftlige kilder for første gang i 1814, men det er all 
grunn til å tro at virksomheten er mye eldre enn som så.  

En kullbrenner passer på mila si. I to, tre uker 
måtte han ligge ved mila og passe på at det ulma 
akkurat passe kraftig. De første dagene var de 
mest kritisk, da måtte en regne med at mila «slo». 
Foto: Norsk Skogmuseum.

KULLBRENNING
Trekull kan produseres ved at veden 
holdes tildekket under en langsom 
forbrenningsprosess. Veden skal ikke 
brenne til aske, den skal ulme til kull. 
Hvordan trekullene ble produsert i de 
første tider er ukjent, men prinsippet 
er at veden under oppvarming avgir 
sitt innhold av vann, og at trevirket 
deretter omdannes til rent kull. For-
brenningen opphører på dette stadiet 
ved at tilførselen av surstoff stoppes. 
Brennstoffet reduseres med 40-50% 
av sin opprinnelig vekt ved denne pro-
sessen, kanskje enda mer, avhengig av 
treslag og hvor godt det har tørka.
 Volumet blir også redusert. Men 
brennverdien - energien brenselet av-
gir – er dobbelt så høy for trekull som 
for ved. Kullene oppbevares deretter 
tørt inntil de fylles på ovnene. Mange 
bønder og husmenn har gjennom 
tidene hatt en viktig ekstrainntekt 
ved tilvirkning og salg av trekull til 
bergverk og metallstøperier i Norge. 
Kilde: Wikipedia m. fl.
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Voldsomt omfang
Hvert år ble det brent rundt 3000 lester kull ved Hammeren. En lest var vanligvis 
12 tønner og totalt nesten to kubikkmeter, så det ble frakta nesten 6000 kubikk-
meter kull ned i Maridalen.
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Hvor mye trevirke måtte de hogge for å 
sitte igjen med så mye kull? 

Jeg har stilt spørsmålet til mange, 
forskere og museumsfolk og andre med 
potensiell ekspertkompetanse på temaet. 
De fleste vegrer seg mot å svare, men er 
enige i at «det spørs».

– Ja, det avhenger av treslag, gran gir 
mest kull og lauvtrær minst, hvor grovt 
virket er og selvfølgelig fuktigheten i det. 
Men som en slags tommelfingerregel kan 
vi si at halvparten av volumet blir borte 
i løpet av sommertørkinga og seinere 
forbrenningsprosessen, sier seksjonsleder 
Bjørn Bækkelund ved Norsk Skogmuse-
um. 

Kai Toven, som er fagleder Bioenergi og Bioraffinering ved papir og fiberin-
stituttet AS, mener at volumtapet er mye mindre: – Det minker nok litt, men stort 
sett blir skjelettet i treet igjen gjennom prosessen, det er vann og andre væsker 
som fyller cellene i det ferske treet, som blir borte.

Bjørn Ivar Berg er forsker ved Norsk Bergverksmuseum på Kongsberg, og han 
skreiv om akkurat dette i sin hovedoppgave. Etter å ha gått gjennom et lengre 
regnestykke med flere forutsetninger, er hans korte svar «at det for å produsere 
én kubikkmeter kull (brutto, inkludert luft), trengtes cirka 1,3 kubikkmeter 
trevirke (fastvirke) eller cirka 0,8 favn med ved». Fastvirke er nettovolumet av 
trevirket uten luft, mens løstvirke er «ytre mål av oppstabla ved med luft mellom 
vedskiene».

Berg konkluderer med at det er rimelig å si at de måtte hogge 10.000 kubikk-
meter (løst mål) med trevirke for å få ut 3000 lester med kull til Hammeren. 
Bækkelund kommer til det samme, mens Toven mener det holdt å hogge 6000 
kubikkmeter. Det er mye mindre, men det er fortsatt veldig mye skog.  

Og det er bare en liten del av det som totalt gikk opp i røyk i Peder Ankers 
rike. Da kullbrenninga var på sitt mest omfattende rundt Fossum Bruk og Bæ-
rums Verk, skal 400 mann ha vært i aktivitet og hogd 80.000 kubikkmeter virke 
i året. I vår tid hogger Løvenskiold-konsernet rundt 65.000 kubikkmeter tømmer 

Her er noe av det en kullbrenner var utstyrt 
med. Her er det spade, milespett, river, klub-
be, kølgreip og kølfat. Foto: Tore Fossum, 
Norsk Skogmuseum.
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i året. Men det er det under 20 mann som ordner. Med litt hjelp av moderne 
maskiner ... 

Krokskogen gikk opp i røk
Trygve Christensen skriver at i de tre månedene i året da masovnen i Bærum 
gikk for fullt, var mer enn 200 bønder og deres hester opptatt med å kjøre 20-30 
lass med kull til Verket – hver time.

Omfanget viser at det var voldsom virksomhet i skogen. Mange steder var 
hogginga til kullbrenning et større inngrep i marka enn tømmerhogsten. Det ble 
hogd mer kullved enn tømmer – så stor og så viktig var virksomheten.

Først ble virket hogd i verkenes nærmiljø. Det førte til at skogen ble fullsten-
dig nedhogd rundt jernverkene. I 1875 skal forstmester J. B. Barth ha uttalt at 
store deler av Krokskogen er «sporløst forsvunnet». Her er klimaet relativt venn-
lig, og skogen har fått muligheten til å hente seg inn igjen. På Krokskogen er det 
lenge siden den igjen vokste seg tett og frodig. I mer utsatte og sårbare områder 
kan det være annerledes. Rundt kobberverket på Røros, i et barskt klima oppun-
der tregrensa, har skogen aldri klart å hente seg inn igjen. Der ble den uthogd og 
utrydda, men det er mulig klimaendringene de siste åra har gitt den muligheter til 
å vinne tilbake noe tapt terreng.

Men ekspertene er ikke enige. H. O. Christophersen mener effekten er sterkt 
overdrevet og at Røros er et spesialtilfelle. Han viser til at jernverkene på det 
meste la beslag på kull tilsvarende 270- 290.000 kubikkmeter ved i året. I 
Sverige tok de på slutten av 1800-tallet, etter at de norske verkene var lagt ned, 
ut nesten 20 ganger så mye, fire millioner kubikkmeter. Og det uten at skogen 
forsvant. Hans konklusjon er at andre faktorer enn kullbrenning må ta hovedan-
svaret for den avskoginga som fant sted.  

Lenge var det ingen restriksjoner eller begrensninger, skogeieren kunne hogge 
så mye han ville i sin skog. Først i 1863 kom en skoglov som la begrensninger på 
hogst.

Dramatikk ved kullmila
Martin Trulsrud (1881-1971) var bonde og kullbrenner i Lommedalen. På 
trulsrud.com er hans beretning om kullbrenning og -miler lagt ut. Han forteller 
at det med seks mann og to hester tok fire dager å reise ei mile med diameter 10 
meter i bånn og åtte meter på toppen. Så tok det ytterligere to dager å pakke den 
inn med granbar og et fot-tjukt jordlag ytterst, før den kunne tennes. Etter 14 
dagers brenning brukte de to dager på å plukke mila ned, og å hente ut 7-800 tøn-
ner med kull. Hvis alt gikk bra.

Hammeren_korr 4_smyk.indd   43 22.02.2018   11.33



SLIK BLE KULLET BRENT
På våren ble virket hogd. Stokker på fire, fem alen (2,4 meter) fikk flekket av bark 
og ble satt til tørk. Utpå høsten ble de kjørt til mila, en plass med hardstampa jord. 
I midten sto Kongen, en grov stokk på tre, fire meter. Kullveden ble satt opp rundt 
Kongen, som en lavvo. Diameteren i bunnen kunne være seks til åtte meter og høyden 
tre, fire meter. Utapå ble det som dekke først lagt granbar, så – ytterst - torv og jord. 
På toppen var det et røykhull og i bunnen et trekkhull. Her ble de glødende restene av 
et bål skjøvet inn for å sette i gang prosessen. Så gjaldt det å passe på det hele i to, tre 
uker, kullbrenneren og hans knekt bodde i ei koie eller gamme like ved. Veden skulle 
ulme akkurat passe, slik at den ble omdanna til kull, ikke brenne så kraftig at den ble 
til verdiløs aske. Ble det for kaldt i mila, måtte de åpne mer trekk for å få fart på for-
brenningen. Det var verre om det ble for varmt og tok fyr. Da måtte de stenge trekken, 
klatre opp på mila, opp til brannhullet og tette det. Gikk de gjennom og falt ned i mila, 
kunne det ende med døden – i Vestmarka er det et sted som heter Oppbrennerbånn til 
minne om en slik hendelse. 
For øvrig skal det i Norge 
være 18 steder som heter 
Kolbotn, steder hvor det ble 
brent kull. 
 Etter to, tre uker skulle 
trevirket være omdanna til 
kull, mila kunne plukkes ned 
og kullet kunne kjøres ut.

1. Det begynner med at 
kongen, midtstokken som hele 
mila bygger på, reises. Her 
blir det også lagt et golv til 
veden.
2. Så stables den tre, fire 
meter lange kullveden rundt 
kongen, i en lavvoform.
3. Det går mye ved med til ei 
reismile!
4. Til slutt blir mila kledd 
med granbar, og utapå der 
et tykt jordlag. Så skyves det 
inn en ild som setter fyr på 
opptenningsveden og neveren 
og annet lett brennbart som er 
lagt inne ved kongen. Og så er 
det bare å passe på og vente i 
noen uker.

1

Alle fotografier: Norsk skogbruksmuseum.
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Det gjorde ikke alltid det. Spesielt de første dagene etter tenning kunne mila 
være skummel, da danna det seg eksplosive gasser. Når de eksploderte, mer eller 
mindre kraftig, het det at mila slo. Trulsrud forteller om en dramatisk episode 
som endte godt: 

Etter en lang dag hadde han og unggutten han hadde med seg, fyrt opp og fått god 
fart på mila. Ved midnattstider var de like ferdige som dagen, og i ferd med å legge seg: 

«Men ryggen hadde ikke nådd sengebunn før vi hørte et tungt drønn, u-u-
uff, ute på bånnen, og vi forsto at mila slo! Og jeg spratt opp tor senga og fant 
treskoa, og ut bar det med oss begge to. Og det første vi møtte var et øsende 
regn vær og en sur kvelende røyk. Vi kunne jo ingenting se i mørket, men vi spar-
ket imot den ene blokka etter den andre som var stupt ned av mila, og vi forstod 
av røykutviklingen at praktisk talt hele den øvre delen av mila var rein for jord.

Vi måtte da rette opp den ene blokka etter den andre og prøve å måke på jord 
der det røyk som verst. Men takket være det ufyselige regnværet, som forresten 
holdt på hele natta, holdt baret på mila seg så vått at det, tross den kolossale 
varmeutvikling, ikke lot seg antenne. Men så fort vi fikk på endel blokker og jord, 
så slo mila på ny, og slik holdt den på i ett sett hele natta til kl. 4 om morgenen, 
før vi blaute, slitne og svarte kunne komme inn i hytta igjen.

Da vi hadde fått kveiket opp litt i ovnen og tørket av oss litt av det våte i ansik-
tet med et svart lommetørkle, spurte gutten:«Er mila slik hver natt?» Da kunne jeg 
smilende svare: – Nei, det er den heldigvis ikke, for nå har den blitt fotvarm, så nå er 
den ferdig med slåinga. Mila gikk siden fint, og det ble både mye og fin kull.» 
 Jernverkene hogg selvfølgelig først det som var billigst og lettest tilgjengelig, 
det nærmeste. Men ettersom skogen ble mer og mer nedhogd, måtte virket hentes 
lenger unna. Til Bærums Verk kom det kullved fra både Ringerike og Dram-

mensmarka. Anker hadde skoger så langt 
unna som i Valdres.   

Uthogginga var en av grunnene til at 
Peder Anker flytta stangjernshammeren fra 
nedhogde Lommedalen til Maridalen hvor 
skogen fortsatt sto tett og frodig.

Kull i stedet for ved  
Hvorfor fyrte de med kull i ovnene, kunne 
de ikke bruke vanlig ved? 

Det korte svaret var at kull var mest 

For at stubben skulle bli tett og fast måtte kullbrenne-
ren klubbe den. Foto: O. T. Ljøstad, Norsk skogmuseum 
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Her river kullbrenneren mila med en kølakrok, ett av mange, enkle spesialverktøy som kullbrennerne 
benytta seg av. Foto: O. T: Ljøstad/Norsk skogmuseum.

Bildet er tatt på Vegårshei i 1900. Der var det såpass til vei at kurvene med kull kunne kjøres ut med 
hest og vogn. Foto: K. A. Moland/Norsk skogmuseum. 
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effektivt. Ved å omdanne tømmer til kull, fikk en 
ut alt vannet. Det førte til at mye av vekten, opptil 
40-50 prosent bokstavelig talt fordampa. Vi har 
også sett at volumet blir redusert. For det andre 
ble varmekilden mye mer effektiv, varmeverdien i 
trekull er den dobbelte av varmeverdien i ved. For 
å smelte malm trenger man høy temperatur.

Ulempen var at kullbrenning var arbeidskre-
vende. Men var det noe som var billig i Norge på 
1700 og 1800-tallet, så var det arbeidskraft.

Entrepenører på skogen 
Kullet ble opprinnelig stort sett brent der tømmeret 
ble felt, inne i Marka og i Maridalen. Kullbren-
nerne var entreprenører, de dreiv sin egen business 

for egen regning. De hogg tømmer, de brant veden til kull og de frakta den ned til 
verket. Eller de betalte noen for å gjøre det for seg eller sammen med seg.

 Transporten skjedde i digre kurver som hver romma én lest, altså nesten to 
kubikkmeter. Ifølge kontrakten skulle kullbrennerne på Hammeren ha 38 skil-
ling pr. lest, men med forskudd fikk de som regel ikke under en halv daler. Ved 
Bærums Verk måtte Anker på samme tid betale 1 daler og 10 skilling for lesten, 
så han hadde mye billigere arbeidskraft i Maridalen.

Yngvar Hauge beskriver i Bærums Verks historie kullbrennerne slik: «Køla-
brennerne var allment kjent for å være et løst og omflakkende selskap, de holdt 
til i barhytter og jordgammer innpå skogen, levde med førkjer, sloss med finner 
og skoggangsfolk, og tok hvad de trengte der de fant det, like svarte på kropp og 
sjel, men snartenkte og rappe som varmen.»    

Men sannsynligvis var det status knytta til å være kullbrenner. De var frie 
og uavhengige, de dreiv sin egen virksomhet, og de kunne tjene godt. Det var 
to kullbrennere som tronte suverent på toppen av de drøyt 30 som i 1799 fikk 
utbetalt lønn ved Stangjernshammeren. Joachim Hansen på Nordseter fikk 950 
spesidaler mens Niels Svendsen på Steinsrud fikk 740. Nummer tre på lista var 
hammersmedmester – med en så flott tittel må han ha vært en sentral og viktig 
mann på verket – Niels Hellerud. Han fikk 210 spesidaler, og ble trukket 16 for 
leie av stua på Skjervenbrua. 

Men tallene forteller ikke hele sannheten, kullbrennerne måtte finansiere sin 
virksomhet. De hadde utgifter til hester, knekter, redskap og andre ting. Hvor 
dyrt det ble, avhang av hvor mye de gjorde sjøl og hvor mye de baserte seg på 
innleide mannskaper. 

Det var mange myter om 
kullbrennerne, underlige skruer 
som dro til skogs og som lå der 
og passa på kullhaugen i ukevis. 
Foto: Tore Fossum, Norsk 
skogmuseum.

Hammeren_korr 4_smyk.indd   48 22.02.2018   11.33



49

… er en klassisk pastarett. Og det er solid 
mat, drivstoff for en arbeidskar. For eksem-
pel for en kullbrenner, eller carbonara som 
det heter på italiensk.
 Den kan lages på mange måter, her er en 
oppskrift til to personer:

1 pakke bacon
250 g spagetti 
3 egg 
salt og pepper 
100 g parmesan 

Slik gjør du det:
Stek baconet sprøtt – Kok pastaen i saltet 
vann – Pisk eggene sammen med salt og 
pepper – Sil av pastaen og ha den med 
en gang i bollen med de piskede eggene. 
Vend pastaen godt i eggene slik at de 
kokes – Hakk baconet og bland inn – 
Server med nyrevet parmesan.

SPAGHETTI CARBONARA

Sentralisert og profesjonalisert 
kullbrenning
Under Peder Anker ble kullproduksjonen 
lagt om. I stedet for at det skulle brennes 
kull her og der i Marka som så ble frakta ned til verket, ville han ha kullveden 
fløta ned til Hammeren og brent i kullmiler i området rundt stangjernshammer-
en, særlig i Skjervenmarka. 200 år seinere er de gamle kullmilene visstnok gode 
markjordbærsteder. Det skal delvis skyldes den fruktbare asken, men også at 
milene i utgangspunktet ble anlagt på steder med god, tett jord.

Jeg har ikke funnet noen forklaring på hvorfor Anker la om driften, men 
sannsynligvis var han ute etter høyere og jevnere kvalitet på trekullet. Han, og 
hans etterfølgere, erstatta også mer eller mindre sjøllærte norske kullbrennere 
med erfarne spesialister som ble henta opp fra Tyskland. Mens det tidligere ble 
brukt mye liggemiler, la de om til hovedsakelig reismiler. Brenninga ble mer 
effektiv når virket sto oppreist enn når det lå.

Omlegginga kan også ha kommet fordi Anker mente det var enklere og 
billigere å få virket fløta ned til Hammeren og brent i miler der, enn at en haug 
med «amatører» brant køl innpå skauen og seinere frakta den i store kurver ned 
til verket.  

I regnskapene for Stangjernshammeren kan vi se hvordan nordmarkingene 
har fått betalt for levering av kullved ved vannene i Marka. I 1848 ble det levert 
kullved ved Hakloa, Sandungen, Helgeren, Katnosa og ei rekke andre vann. 
Derfra ble veden fløta ned til milene ved Hammeren. 
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MARKAVISER

Maridalens Venners årbok for 2006 
var skrevet av visesangeren og Gref-
senmannen Jørn Simen Øverli. Her 
preseneterte han 27 viser han hadde 
samla fra Marka. Han fortsatte å sam- 
le, og  ga i 2012 ut Markaviser, en 

samling med viser som speiler mange 
sider ved livet i Marka gjennom 400 
år. I boka er det 69 viser og i tillegg 
mye interessant markahistorie. 20 av 
visene er også utgitt på CD, og finnes 
på Spotify. 

Rallare i arbeid, trolig på Lunner. Foto: © Randsfjordmuseet.
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 En av visene heter Rallare Villman 
og handler om en av de mange, mange slit-
erne som bygde veier, demninger og tunneler 
og som skapte Marka slik vi kjenner den i 
dag. I visa er Villman i ferd med å avslutte et 
langt og strevsomt arbeidsliv. 

Rallare Villman

Still smyger natta om sotsvarte vegger.
Tyss – rallare Villman skal dø.
Stjernene blunker der ute og legger 
 sølv skjæret lett over snø.
Fjellet det ruver mot himlen i bønn.
Rallare Villman var fjellet sin sønn,
Må Villman han sleppe å dø.

Nær innpå brakka står skogen og tier.
Tyss – rallare Villman skal dø.
Går som et sukk gjennom nattstille lier.
Må Villman han slutte å blø.
Rallare Villman var skogen sin venn. 
Himmel – la ham få komme igjen, 
Må Villman han sleppe å dø.

Inne i brakka står menn uten ord.
Tyss – rallare Villman skal dø.
Willman den unge. Vår venn og vår bror,
vår kompis ved fjell og ved sjø.
Stilt blir i laget og feiselens klang
vil ikke klinge som før til din sang.
Må Villman han sleppe å dø.

Bleik kommer dagen med sølvmor 
 om panna,
tyss – rallare Villman er død.
Aldri skal visen klinge og handa
skal sleppe å «knoga for brød».
Fjellet står fattig i morgenens rom,
skogen den tier – all jorda er stum,
For Villman den glade er død.

Med en smarttelefon eller et nettbrett med en app som 
kan lese QR-koder kan du høre visa ovenfor på YouTube. 

Teksten er skrevet av Elling M. 
Solheim og melodien er av Bjarne 
Berulfsen. Hele Kirkelig Kulturverk-
steds plate med markaviser sunget av 
Jørn Simen Øverli kan også lastes ned 
med Spotify. 
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Hammeren  
før hammeren

Maridalen er ei bondebygd. Og 
det har den alltid vært. Men ikke 
bare det. Skogen, og ikke minst 
vannet og energien i det, kan ha 
vært enda viktigere for dalen og 
det folket som prøvde å skaffe seg 
et utkomme i den, enn jorda. Det 
kan ha vært skogen og vannet som 
mer enn jorda lokka folk tilbake til 
dalen da den et par hundre år etter 
Svartedauen igjen ble befolka. Men 
selvfølgelig, de som bodde i Marid-
alen måtte også dyrke jorda, de 
kunne ikke bare reise på butikken 
og kjøpe poteter og kål, og de måtte 
ha fôr til dyra.

Et lite sentrum?
I ei tid da det ikke fantes butikker, postkontor, legesenter eller puber, i ei tid da 
folk levde et helt liv på sitt lille bruk eller gård og ellers arbeida i skogen, gir 
det kanskje ikke noen mening å snakke om et bygdesentrum og sosialt liv. Det 
sosiale livet utspilte seg hjemme, og på kirkebakken på søndagene. 

Men i den grad det gir mening, må Hammeren ha vært et slags sentrum i 
Maridalen.

Allerede på 1600 tallet – kanskje enda før – lå det ei mølle her ved Skjærsjø-
elva som bønder i Maridalen og Nordmarka reiste til med korn, og fikk med seg 
mel hjem. Så tidlig som i 1611 var det sag på Skjerven. Hit hendte det vel og at 
folk kom med tømmer de skulle ha sagd opp. Noen fikk seg jobb på saga. Kan-
skje tok de en tur for å treffe folk og høre nytt.   

Slik ligger elva der, nedover mot Maridalsvannet.

Scann inn QR-koden, og se det ville 
og gjengrodde elvelandskapet hvor 
Stangjernshammeren en gang lå. 
Muren ut mot elvebredden på venstre 
side nedafor foss på vei nedover, er 
det eneste som er igjen av industri-
eventyret.
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Om det ikke var veier, så må det ha vært en form for tråkk eller fâr som gjorde 
det mulig å komme både til og fra sag og mølle med varer. Eller ble alt som var 
stort og tungt kjørt med hest og slede på vinterføre? 

Flere steder i Maridalen ligger ruinene etter gammel virksomhet og blir langsomt oppslukt 
av naturen. Ruinene etter Kamphaug sag, som ble lagt ned rundt 1740, er fortsatt 

imponerende. 
Foto: Stein Erik Kirkebøen.  

I steinalderen var nok ikke livet i Maridalen så festlig som i ame-
rikanske tegne filmer. Biler hadde de neppe i Maridalen, selv ikke 
av den enkle, utslippsfrie typen som Fred Flintstone og kompis 
Barney cruiset rundt i, men spor tyder på at de var i full gang 

med produksjon av steinøkser allerede for 6000 år siden. 
            Ill.: Google pictures.
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Virksomhet av mange slag
Men det har lenge vært mer enn primærnæring i Maridalen. I tillegg til at 
flittige bønder har rydda og dyrka jorda og hogd skogen, har det vært omfat-
tende næringsvirksomhet av mange slag i dalen, både før og – særlig – etter at 
stangjernshammeren ble etablert. Vi skal raskt gå gjennom mange av virksom-
hetene. 

Den første, beskjedne industriproduksjonen i dalen har røtter som er flere tu-
sen år gamle. Det er funnet 6000 år gamle spor etter produksjon av steinredska-
per i Maridalen, og det blir antatt at de første gårdene ble rydda noen århundre 
før Jesu’ fødsel. Men siden det var skrinnere jord her oppe enn nede ved kysten, 
tok det tid før folk etablerte seg i den blindtarmen som Maridalen var.

Men det var så mye folk her inne at de fikk bygd Margarethakirken. Det skjed-
de sannsynligvis rundt 1250, og det må ha vært et stort løft for ei lita bygd. 

Hundre år seinere kom Svartedauen. Da var det rydda 18 gårder i dalen. 
Pesten gjorde at 17 av dem ble liggende øde. Folk døde, eller de rømte til mer 
gjestmilde og fruktbare strøk hvor de kunne overta gårder som var forlatt og sto 
tomme. 

Bare på Brekke bodde det folk etter pesten. Resten av dalen lå øde. Og slik ble 
den liggende i et par hundre år. Vi kan anta at jegere og fiskere var inne i dalen, 
men ingen andre hadde vel noe der inne i ødemarka å gjøre.

Noe av dagens bebyggelse på Hammeren. Foto: Øyvind Skagmo.
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200 nedgangsår
Nedturen i Maridalen kan også skyldes klimaendringer – temperatursving-
ninger er nemlig ikke noe nytt fenomen. I vikingtid og tidlig middelalder var 
klimaet gunstig, men seinere ble det kaldere og man fikk «den lille istida» midt 
på 1600-tallet. Den kan ha bidratt til at Maridalen ble liggende øde så lenge og 
brukte så lang tid på å hente seg inn igjen etter Svartedauen. Sannsynligvis ble 
også Maridalen i 1630 ramma av en ny pest som gjorde vondt verre. Man regner 
med at pesten som herja i Christiania det året tok livet av 40-50 % av byens 
befolkning, og vi veit det var mange byborgere på farten i Maridalen. Det er 
sannsynlig at pesten ble med på ferden.

Så seint som i 1542 var den eneste inntekten Mariakirken bokførte fra sin 
lensrett over Maridalen, en avgift for Maridalsvannet. For fisket der måtte det 
betales ei halv tønne rug i skatt i dette året. Det ble med andre ord ikke produsert 
store verdier i Maridalen midt på 1500-tallet.  

Men det var i ferd med å endre seg. Sannsynligvis begynte folk å flytte tilbake 
omtrent på den tida. Bønder kom og begynte igjen å rydde og dyrke jorda og – 
ikke minst å jobbe i skogen. Men det var også annen virksomhet, vi har allerede 
vært innom jernhytta på Brekke som kom i gang på 1500-tallet.

Det var ikke et ingenmannsland Peder Anker inntok da han rykka inn på 
Hammeren 250 år seinere, tidlig på 1790-tallet. Kombinasjonen av tett og frodig 
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skog og ei elv med friskt fall hadde gjort Skjærsjøelvas bredder til et populært 
område for spesielt sagbruksdrift. Som vi har vært inne på, det kan ha vært 
skogen og elva og den krafta den skapte, som fikk folk til å flytte inn i dalen og å 
ta gårdene i bruk igjen. Hogging, fløting og kanskje plankekjøring ga muligheter 
for ekstrafortjeneste. Dalen var full av trær, men det var lite folk, det tok flere 
århundre å komme tilbake til gamle høyder.

Sagene
Da oppgangssaga kom til Norge på 1500-tallet, eksploderte trelasthandelen. 
Kombinert med elvas trekkraft gjorde teknologien det plutselig mulig ikke bare å 
kløyve en stokk eller å sage den for hånd, men å bruke vannets kraft til å skjære 
den opp i så mange planker som en ønska. Tømmerhogsten økte eksplosivt.

Og det var fint, Europa skreik i flere århundre etter mer, mer, mer norsk 
tømmer. Oppgangssaga og den europeiske etterspørselen la grunnlaget for 

Gamle kulturminner gror ned på elvebreddene. Her klatrer forfatteren opp på muren som står igjen 
etter stangjernshammeren langs elva nedenfor bebyggelsen på Hammeren. Foto: Øyvind Skagmo.
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mange digre formuer i det fattige 
landet i Europas utkant. Virk-
somheten gjorde også vikingenes 
etterkommere til en stor sjø-
fartsnasjon. Driftige karer langs 
kysten bygde opp ei stor handels-
flåte på frakt av norsk tømmer 
på norsk kjøl til et Europa som 
mange steder hadde hogd ned sine 
skoger, akkurat som islendingene. 
I Maridalen og Norge sto den 
fortsatt tett - og verdifull.

De første sagene kom sannsynligvis ganske kort tid etter at folk flytta tilbake 
til Maridalen.

Tilgrodd og ufremkommelig langs elva, 
men fremdeles mulig å finne spor etter 
tidligere virksomhet for den som leter. 
Foto: Øyvind Skagmo.
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I Akers historie skriver Edvard Bull at Ljansbruket starta opp den 
første saga i Aker ved Gjersjøelva i 1527. Til Maridalen kom den første 
sannsynligvis allerede før 1500-tallet var omme. I 1611 betalte Peder 
Skjerven skatt for ei sag med tre mann som skar 90 tylfter tømmer og som 
sannsynligvis lå på hans side av elva. På Kirkeby-sida betalte Hans Kirkeby 
for å ha skjært 45 tylfter. 

Thor Maaruds arkivgraving viser at det i 1611-12 var flere sager i virksomhet 
i dalen:

På nedsida av Skjærsjødammen ligger restene av Kamphaug sag. Den må ha vært et mektig bygg-
verk i sin tid. Den ble lagt ned i 1739. Foto: Stein Erik Kirkebøen
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– ved Sander sag, som lå på østsida av Dausjøelva, ble det skjært 60 tylfter.
– Næss (Nes) gård hadde sag på vestsida av Dausjøelva, der ble det skjært 50 

tylfter.
– og ved Lauvlund, den eldste bosetningen i Sørbråtenmarka, var det ei sag 

som skar tømmer fra Marka. Plankene ble fløta nedover Mobekken til Dausjøen 
og videre til Neskroken hvorfra de ble kjørt til byen. 

Den største og viktigste saga var lenge Kamphaugsaga, som ikke lå oppe på 
Kamphaug, men på vestsida av Skjærsjøelva, rett nedafor dammen. I en oversikt 
fra 1654 omtales den som Schierzøe Saug. 

Mange av sagene langs Akerselva var mye større enn saga oppe ved Skjær-
sjøen, men det var betydelig aktivitet på Kamphaug også, inntil saga i 1739 ble 
flytta ned i Nydalen. Deretter ble den gjemt, og etter hvert glemt helt til ruinene 
ble «gjenoppdaga» i 1995 av Ole Svendsen og Arild Harboe. 

Ifølge tingboka skar Powl Ibsen i 1687 18 000 bord på saga som ble styrt av 
sagmester Per Throndsen. Samtidig skar han 31 000 bord på Woghals saug - den 
lille gatestubben Våghalsen på Akerselvas vestbredd, mellom Sagveien og Mari-
dalsveien, er et minne om dette sagbruket.

I dag er det bare ruiner igjen av Kamphaug sag, som i sin tid må ha vært en 
imponerende konstruksjon. Helge Haakenstad har tidligere beskrevet ruinene 
slik: 

«Kamphaug Sag må ha vært et anselig byggverk der mange hadde sitt virke. De 
uspekkete murene er i dag til dels fire m høye og de lengste konstruksjonene er 
25 m lange. Selv om alt treverk, jernbeslag o.l. er borte i dag, så er ruinene etter 
sagen i forbausende god stand. Grunnen til at så mye av anlegget er i behold, er 
nok at steinmaterialene lå for avsides til her, et godt stykke oppe i Skjærsjøelva. 
Skogsåsen på østsiden av elva har navnet Sagåsen og har nok fått navnet etter 
aktiviteten ved Kamphaug Sag.»

Sannsynligvis ble saga bygd av Johan Garmann. Ved hjelp av ei rekke meget 
mystiske og tvilsomme finansoperasjoner og metoder ble han den første private 
eier av store deler av det vi i dag kaller Nordmarka. 

Å drive sag kunne være god butikk. Det var rift om sagene, også byenes 
stormenn ønska seg inn i bisnissen. Stadig grep kongen inn og hjalp dem. Han 
innførte et sagforbud, som i praksis særlig var retta mot leilendinger. Gårdssage-
ne i Maridalen ble avdømt (forbudt) allerede på 1630-tallet. Ofte fortsatte virk-
somheten etter noen år, man tok ofte sjansen på å unnslippe statlig kontroll. Først 
i 1688 kom loven om sagbruksprivilegier som skapte «plankeadelen». Den skulle 
komme til å prege Maridalens historie i et par århundrer. Offisielt ble privilegiene 
innført for hindre avskoging, men det er vel ikke unaturlig å tru at det også var 
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viktig å sikre rikdommene for byborgerskapet. Noen utvalgte byfamilier i Skien, 
Drammen, Fredrikstad og – selvfølgelig – Christiania fikk anledning til å bygge 
opp enorme formuer på monopolet de av kongen fikk til å drive sagbruksvirk-
somhet.

Det kan se ut som om forbudet mot gårdssager fikk dramatiske konsekvenser 
i Maridalen. Da Hauger ble bygsla ut til en Ola i 1622, står det at den «i lang 
tid har ligget øde og alle hus er forråtnet». Det samme gjaldt Skjerven. Det 
kan virke som om det ikke var bryet verd å drive gård uten sagdrift som viktig 
attåtnæring.

Og at saging var viktig, det viser rettsboka. Den forteller om flere som ble 
bøtelagt for å ha sagd plank på sager som var avdømt. 

Men «Nils» fikk bygsle (forpakte) hele Skjerven «som lå øde og som ingen 
ville bruke», i 1633/34. 

De trange tidene fortsatte utover på 1700-tallet. Innimellom ble det ekstra 
tungt, da var det uår. Verst var det i 1773. Da døde 25 personer av hungersnød og 
dysenteri i Maridalen.

Men da var bunnen nådd, og det begynte å gå oppover igjen. På slutten av det 
hundreåret endra alt seg. Da kom Peder Anker inn for fulle mugger, og med ham 
fulgte store endringer. Det var under ham Hammeren ble Hammeren.

Først i 1860 ble sagbruksprivilegiene avvikla. 

SKAR SAG
… er det mest spesielle av sagbrukene 
i Maridalen. Den ble starta opp som 
følge av ei naturkatastrofe. En orkan, 
eller storm feide over området, og slo 
all skog i lia fra Skar gård og opp til 
Øyungen overende. Det var en voldsom 
katastrofe, og for å redde stumpene 
og å få mest mulig ut av det verdifulle 
tømmeret før det råtna bort, ble saga 
etablert. Bernhard Herre skriver at 
«tyfonen» slo til i 1830. Ifølge Dag Bro-
din er dette feil. Han har studert samti-
dige aviser, og først i 1832 beskriver 

Morgenbladet hva stormen 9. og 10. 
mai førte til: «ovenfor Vekkerøe er 
en stor Skov aldeles blæst overende, 
og det saaledes, at ikke blot Trærne 
ere oprevne med Roden, men endog 
brækkede tvers af midt på Stammen». 
Brodin har ikke funnet lignende 
rapporter fra 1830. Han antar derfor 
at stormen som herja på Vækerø er 
den samme som traff Øyungsåsen og at 
Herre bomma med to år. Skar sag var i 
drift i noen få år.  
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Da spratt det opp småsager i Maridalen og ellers i landet. Mange av dem var 
små lokomobiler (bilde neste side). 

Saga på Skjerven kom i gang igjen i 1916, først ved en lokomobil – en mobil 
sag som ble stående på Skjerven til den ble erstatta av en større utgave da ei sag 
ble bygd i 1923. Men det morsomste var lageret som fremdeles står ut mot veien. 
Det har nemlig en fornem fortid. Det ble bygd til jubileumsutstillingen i Frogner-
parken i 1914. Den ble høytidelig åpna i bygget. Det ble brukt som serveringslo-
kale under utstillinga. På det meste ble det dekka til middag for 1400 gjester i det 
som ble et lagerskur på Skjerven i 1926. Da hadde det i ti års tid ligget lagra på 
Akershus festning.

Møller
I 1686 var det totalt 24 møller i hele 
Aker. En av dem lå i Maridalen, på 
Kirkebys grunn, på østsida av den 
livgivende Skjærsjøelva. Den lå på 
det som drøyt hundre år seinere 
skulle få navnet Hammeren. Alle 
møllene ble taksert og skattlagt 

BERØMT 
HAMMEREN-PPRODUKT
Møllerstua på Hammeren er blitt 
verdensberømt i hele Norge på grunn av 
sine flotte panelbord. Akkurat hvordan 
det skjedde er litt uklart, men Otto 
Ullevålseter har fått en versjon av sin 
bestefar. Han fortalte at da stua skulle 
rustes opp en gang i mellomkrigstida, så 
fant de et panel med en flott og forseg-
gjort profil på en innevegg skjult bak en 
nyere vegg. Daværende skogsjef, Martin 
Fjellanger, hadde sans for gammal kultur, 
og tok vare på panelet. Det skal ha vært

han som tok det med seg til den kom-
munale saga på Skjerven og fikk dem til 
å sette i gang høvling av en slik profil. 
Panelet skal først ha blitt solgt fra det 
kommunale Frognerseteren Bruks utsalg 
på Sørenga. Men panelet ble populært, og 
spredte seg utover det ganske land under 
navnet Møllerstuepanel etter stua på 
Hammeren hvor det ble funnet. Det ble 
mye brukt i hus og – spesielt – hytter. Det 
var særlig populært på 1960- og 70-tallet, 
men det er stadig i salg, selv om et mange 
steder nå er bestillingsvare fordi det er 
dyrere enn andre panelprofiler.
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dette året. Høyest skatt fikk mølla på Sollerud, 1 riksdaler og 2 ort, mens mølla 
på Kirkeby og møllene på Grorud og Sandaker fikk én riksdaler hver. Mølla på 
Kirkeby må følgelig ha vært en av de største i området.

I dag er det kun ruiner igjen av mølla på østsida av elva, rett overfor 
Møllerstua. Fossen ble kalt for Papirfoss, det kan tyde på at det en gang har 
vært ei papirmølle her.

Under Kirkeby lå en plass som i 1771 ble omtalt som Quernerstuen. Her bodde 
mølleren med sin familie. Kvernstua har skifta navn til Møllerstua. 

Teglverk
Teglproduksjon, brenning av leire til murstein, takstein og andre produkter, 
skal ha blitt innført til Norge av omreisende munker på 1100-tallet. Teglverk ble 
gjerne anlagt langs elver og andre steder hvor det var god tilgang på leire. 

Da den industrielle revolusjon gjorde sitt inntog midt på 1840-tallet, ble det 
oppført digre «fabrikkslott» langs Akerselva. De ble bygd med murstein produ-
sert på ei lang rekke teglverk i Christiania. 

Det var teglverk ei rekke steder rundt omkring i hele byen, blant annet på 
Myrajordet på Sagene, i Kværnerdalen, på Valle Hovin. Det var i hvert fall to i 
Maridalen.

Næss Tegleværk lå innerst i Nesbukta og var det første. Det produserte tegl-
produkter som ble kjørt til byen med hest og slede på vinterføre.

LOKOMOBIL
… er en mindre dampmaskin som 
ligner en mellomting mellom et 
damplokomotiv og en traktor. Kraft-
en fra dampmaskinen kan på enkelte 
modeller tilføres hjulene slik at den 
blir en selvgående dampmaskin. 
Lokomobilen ble tidligere brukt 
bl.a. i landbruk og skogbruk som en 
flyttbar kraftkilde til drift av treske-
maskiner, sager og annet.
Foto: Wikipedia
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Når produksjonen begynte, er det ingen som vet helt sikkert, men tegl- og 
kalkovnene i Maridalen skal være nevnt allerede i 1335. Men de produserte 
neppe for byen, i Christiania hadde de nok leire. Men teglverkene kan ha hatt et 
lokalt marked. Sheldon Reinholdt skriver i årsskrift for Maridalens Venner i 1986 
at det kanskje begynte med bygginga av Margarethakirken rundt 1250, og at den 
ble bygd med kortreist, lokalprodusert murstein. Det ble nok også ei rekke andre, 
lokale bygninger, blant annet flere fjøs i Neskroken og på Sanderberget.

I 1888 ble det betalt kroner 19,25 for nedriving av verket som ble nedlagt i 
1880. Men minnet lever videre i blant annet navnet på plassen Brenders eller 
Brenners i Neskroken. Der bodde i sin tid teglbrenneren.

Ikke bare vakre paneler. En gang var Hammeren, brukt som bolig for både bestyrere på Stangjerns-
hammeren og Løvenskiolds skogforvalter, et stort og staselig hus. Nå er det bare stort. Vannskada 
og vanskjøtta står det vernede huset og faller langsomt ned. Foto: Øyvind Skagmo.
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Det andre verket var Houger Tegleværk. I Løvenskiolds arkiver har Thor 
Maarud funnet regnskaper for 1812-15 hvor det står at de bygde dette teglverket. 
Det er trolig at godseieren ganske snart fant ut at det var nok med ett teglverk i 
Maridalen, og samla produksjonen på Næss.

Uldspinneri
I 1888 fikk Christian Munthe, som dreiv maskinforretning i Kirkegata, satt opp 
et langt toetasjers bygg på østsida av Skarselva rett sør for Vaggesteinsbrua. Der 

Kommandantboligen i Skar leir ble bygd som et laftehus i 1892. Seinere ble den panelt både inne og 
ute. I 2015 pussa kommunen opp for 3,5 millioner, så det var riktig fjongt da Harry Hole (Michael 
Fassbender) og Kathrine Bratt (Rebecca Ferguson) kom på besøk i en scene i storfilmen «Snøman-
nen» som hadde verdenspremiere i oktober 2017. Foto: Jack English / United International Pictures.
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hvor beveren i dag gnager og koser seg, starta han Maridalen Uldspinneri som 
seinere skifta «fornavn» til Christiania. 

Elva var drivkraft for virksomheten som hadde 20 ansatte og dreiv på i nesten 
like mange år. Spinneriet ble nedlagt og revet en gang mellom 1905 og 1910, men 
deler av murene kan fortsatt sees nede ved elva. 

Arbeidsstokken ble stort sett rekruttert fra gårdene i dalen, men det ble også 
bygd arbeiderboliger på Bergerud litt lenger nord.

Spinneriets tøyproduksjon ble solgt til konfeksjons- og tøyforretningen Do-
bloug inne i Kristiania.

Da spinneriet ble nedlagt, ble restbeholdningen av ulltøy solgt på en auksjon 
som det lenge gikk frasagn om i Maridalen. Virksomheten fortsatte i Lyngør på 
Sørlandet, både maskiner og deler av arbeidsstokken flytta dit. 

Kruttverket
I området rundt Akershus var det blitt produsert krutt helt siden begynnelsen av 
1500-tallet. 28. august 1861 rykka Forsvaret inn i Maridalen. Da overtok land-

Uldspinneriet i sine glansdager. Det var stor aktivitet i en diger bygning på elvebredden, rett neden-
for brua. Foto: Ukjent.
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militæretaten det private Skar kruttverk, som starta opp sju år før. Først forpaktet 
forsvaret verket, så kjøpte det kruttverket med jord, bygninger og fossefall for 
8000 spesidaler året etter. Der ble det produsert krutt til Forsvaret. 

Fra 1862 til -65 produserte ifølge «Maridalen Vakker og verneverdig» verkets 
14 arbeidere og en bestyrer 156.850 kilo krutt. Antall arbeidere svingte fra år 
til år, i 1890 ble toppen nådd med 24. I 1898, det siste driftsåret, var tallet nede 
i 11. I Maridalen var kruttverket som lå der Skar leir ligger i dag, en betydelig 
arbeidsplass som i en periode overtok etter Stangjernshammeren som dalens 
ledende virksomhet. 

Det var fortsatt militær aktivitet i leiren etter at kruttproduksjonen ble avslutta 
og maskiner og utstyr var pakka ned og sendt til Raufoss patronfabrikk. Den lå 
lenger fra kysten og svenskegrensa. Det var tryggere hvis det igjen skulle bryte 
ut krig. Den siste forsendelsen med utstyr gikk med Gjøvikbanen så seint som i 
1909. Men forsvaret beit seg fast, og ble på Skar.

For å sikre byens drikkevann mot forurensning ville kommunen gjerne kjøpe 
eiendommen. Den tilbød 40.000 kroner i 1907, mens Forsvaret skulle ha 70.000. 
Dermed ble det ikke noen handel. Først i 2007 lyktes det kommunen å kjøpe 
leiren. Den har seinere vært okkupert av et øko-kollektiv og vært brukt av Sogn 
yrkesskole som restaurerte og vedlikeholdt bygningsmassen. Kommunen lurer 
vel ennå på hva den skal bruke den flotte eiendommen til

Til høyre: Mange år etter at virksomheten var lagt ned, var stangjernshammeren fortsatt et impone-
rende syn, selv om vannet bare fossa gjennom uten lenger å ha skovlhjul å drive. I bakgrunnen brua 
hvor Ankerveien krysser Skjærsjøelva. Foto: Maridalen Bygdetun. 
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Hammeren – den 
store forskjellen

Selv om det, basert på krafta i elva og den tette, frodige skogen, altså lenge 
hadde vært stor aktivitet langs Skjærsjøelva og på det vi i dag kaller Hammeren, 
så var det litt av en revolusjon da Peder Anker bygde Ankerveien og etablerte 
Stangjernshammeren. 

Det var et stort anlegg som ble bygd opp på østsida av elva. Og det var et 
ganske yrende liv rundt virksomheten.

Naturen tar kulturminnet tilbake
I dag er det ikke mange spor igjen etter virksomheten. Naturen er i ferd med 
å vinne tilbake den lille biten av kultur som menneskene bygde opp ved bred-
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den av Skjærsjøelva på slutten av 1700-tallet. Trær og busker spiser seg inn der 
stangjernshammeren en gang banka og slo. En mur av store steiner helt i kanten 
av elva, og en og annen bolt i steiner og fjell, er det som er tilbake. Alt treverk, 
og andre spor av virksomheten, har måttet gi tapt for tidens tann. Hadde det ikke 
stått et skilt litt nedenfor bommen, i kanten av Nordmarksveien som går rett 
forbi, hadde det vært nærmest umulig å finne igjen de gamle restene. I hvert fall 
utpå sommeren når lauvet har kommet og alt blir tildekka.

Det er selvfølgelig trist – og kanskje en liten skandale? – at ingen har ressurser 
til og interesse for å ta opp kampen mot naturen og holde et slikt kulturminne 
noenlunde i hevd ...   

Når begynte det?
Det er uvisst når virksomheten ved stangjernshammeren starta opp. Peder Anker 
overtok Bærums Verk i 1791. Han begynte ganske umiddelbart å bygge Anker-
veien til Hammeren. Den skal ha stått ferdig i 1792 eller -93. Mange steder står 
det skrevet at hammeren fra verket i Lommedalen var det første lasset på den 
nye veien. Og det er skapt et inntrykk av at hammeren begynte å banke da. 
Maarud, som nok har granska dette best av alle, skriver at Anker «i 1793 (anla) 
en stangjernshammer i Maridalen». Men stemmer det? Og hva betyr det? 

Dag Brodin, som skrev årsskrift for Maridalens Venner i 2011, Godseiere 

Scann inn QR-koden, og se nedre del av elva med kraftverket, brua og Maridals-
vannet.
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og tømmerkjørere, tror ikke det. 
Han er skeptisk til den etablerte 
sannhet, den som sier at hammeren 
på Hammeren begynte å banke og 
slå da Ankerveien sto ferdig, tidlig 
på -90-tallet. Og Brodin har gode 
argumenter.

Han viser til at Anker, som vi al-
lerede har sett, ikke fikk jord langs 
Skjærsjøelva før i 1797. 

Det betyr at Anker ikke hadde 
noen grunn å sette opp hammerhu-
set på, før i 1797. Kunne han få lov 
til å sette opp stor næringsvirksom-
het på annen gårds grunn på den 
tida?  

Brodin viser også til at de første, 
kjente produksjonstallene fra 
hammerverket er fra juli 1797. Det 
året ble det produsert 476 skippund, 
mens det året etter ble produsert 
1189 skippund (et skippund var 

160 kilo). Med unntak for en kraftig dupp i 1816, lå produksjonen omtrent på det 
nivået i åra framover.

Det kan tyde på at produksjonen først kom i gang i 1797. Men hvis han ikke 
hadde noen operativ hammer, hvordan kan det da ha seg at Anker angivelig 
fikk satt opp en masovn på Hammeren i 1794? Tanken skal ha vært å produsere 
støpejernet som var råvaren til stangjernshammeren, på stedet. 

Det ble ikke så mye mer enn en tanke. Av en eller annen grunn var forsøket 
mislykka, og allerede etter fire år, i 1798, ble ovnen plukka ned igjen og pro-

Det er ikke mye igjen av den en gang så stol-
te stangjernshammeren. Rester av muren 
ut mot elva er alt som fortsatt holder stand 
mot naturens snikende forsøk på å viske 
ut alle minner om den hektiske aktiviteten 
som utspilte seg her i 80 år. Steinene i den 
forfalne muren og en og annen bolt. Det er 
alt. Og elva som ufortrødent fosser forbi på 
vei ned mot Maridalsvannet. 
Foto: Stein Erik Kirkebøen
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duksjonen av stangjern ble basert på støpejern fra Ankers verk i Bærum og fra 
jernopplaget i Christiania – Thor Maarud har bare funnet ett eksempel på at jern 
ble kjørt over fra Hakadal Verk.

Hvordan henger dette sammen?
Vi veit ikke, men den mest sannsynlige forklaringa er kanskje at arbeidet med 

å bygge anlegget kom i gang i 1792 eller -93 og at det kom i drift i 1797.
Det var oppgangstider i landet, og behovet for spiker økte. Spiker var bedre betalt 
enn stangjern. Anker tok konsekvensen av det, og satsa på spikerproduksjon på 
Hammeren. Han fikk bygd seks spikerhamre i forskjellige størrelser, en hammer 
til mindre smiearbeider og et skjæreverk. Maridalen spikerverk vokste.

Trange tider
Det gikk fint ei stund. Men virksomheten var konjunkturutsatt; i oppgangstider 
gikk virksomheten fint, når tidene snudde, gikk det ikke så fint. Og tidene ble 
dårligere. 

Det er ikke mange opplysninger om driften utover på 1800-tallet, men gene-
relt var det trange tider i landet etter Napoleonskrigene. Det var på denne tida 

Et ekte Hammeren-produkt. Spiker var lønnsomt, derfor satsa Anker på å banke ut spiker på Ham-
meren. Her er ett av produktene. Som vi ser, det var store dimensjoner over Hammeren-spikeren, 
den får akkurat plass på et A4-ark. Foto: Stein Erik Kirkebøen 
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Terje Vigen rodde til Danmark for å skaffe familien mat og det var på denne tida 
(1813) kongeriket Danmark/Norge ble erklært statsbankerott. 

Thor Maarud har tallene som viser hvordan det også slo ut i Maridalen, nemlig 
oversikten over hvor mye jern som ble utstøpt år for år fra 1798 til 1823. Det lå 
stort sett på mellom 200 og 300 tonn årlig. Toppåra var 1800 og 1801, da ble det 
utstøpt 278 og 275 tonn. Bunnen ble nådd i 1816. Det var det vanskeligste av de 
tunge åra etter Napoleonskrigene. I 1814, -15 og -16 ble det totalt produsert bare litt 
mer enn i toppåret 1801. I 1816 var produksjonen helt nede i 38 tonn utstøpt jern. 

Samtidig gikk lønnsutgiftene til himmels. Maarud refererer tallene, men han 
har ingen forklaring på den oppsiktsvekkende økningen i lønnsutbetalinger. 
Den må ha hatt sammenheng med en galopperende inflasjon og en økonomisk 
depresjon som er den verste Norge noensinne har opplevd. Den førte til at en 
rekke tidligere rike storborgere gikk fallitt. Selv Peder Anker var i trøbbel, men 
det skyldtes neppe først og fremst lønnsbetalingene på Hammeren, selv om de 
gikk til himmels. De nådde en foreløpig topp i 1811. Da var de totale lønnsutbeta-
lingene 6933 daler. 

Og det var bare begynnelsen på en eksplosiv utvikling. I 1812 ble lønnsutbe-
talingene nesten dobla til 11.000 daler, og året etter, i 1813, ble de mer enn dobla. 
Da var de på 28.000 daler. Så ble veksten kraftig redusert, men en ny topp ble 
nådd i 1814; 33.769 daler.  

Men hammeren på Hammeren banka og slo seg gjennom krisa. Og tidene ble 
bedre, sannsynligvis gikk det ikke så verst. I 1818 passerte produksjonen igjen 
200 tonn.

Så seint som i 1865 var det til sammen ved smelteovnene og i hammerhuset 22 
arbeidere og en oppsynsmann i virksomhet. Men da hadde det begynt å kladde. 
Og nå var det alvor.

Maarud har gått gjennom Løvenskiolds regnskaper, og resultatene fra de åra 
han har henta fram, beskriver utviklinga (tall i spesidaler)

1857: +  44
1858: + 269
1862: - 4653
1866: - 1851

Selv om tallene svinger fra år til år, er det ingen tvil om hvilken vei det går. På 
1860-tallet ble konjunkturene igjen dårligere, og den utenlandske konkurransen 
hardere. Det gjenspeiles i resultatet, som hvert eneste år fra og med 1862 svingte 
på feil side av null. 

Ute i Europa moderniserte de driften, og de la om fra trekull til det mer 

1867: - 4716
1869: - 6588
1870: - 5081
1871: - 2446

1872: - 6897
1873: - 1634
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effektive steinkullet. De norske verkene klarte ikke å henge med, og mista 
utenlandske markeder. Prisen på stangjern holdt seg rimelig greit, men den 
tidligere så lønnsomme spikerproduksjonen stoppa opp. Store hauger med fer-
digprodusert spiker hopa seg opp i Maridalen, i Lommedalen og på Fossum.

Og i 1874 var eventyret over. 22. mai 1874 sa godseieren snipp, snapp, snute – 
det regnes som avslutningsdagen både for virksomheten ved Bærums Verk og for 
hammerverket i Maridalen.

Store ringvirkninger
Men før vi kommer så langt, har mye vann rent i Maridalsvannet, og det har 
skjedd mye på Hammeren. Opprinnelig ble det bygd 18 familieboliger/hus-
mannsplasser til arbeiderne ved verket i Maridalen. Det ble snart utvida til 24. 
Med de store familiene som var vanlige på den tida, ble det mye folk og både liv 
og røre i området.

Og de ansatte var bare toppen av isfjellet. I sine arkivdykk har Maarud blant 
annet funnet regnskapsboka fra 1799. Der står det at det er utbetalt lønn til ikke 
mindre enn 72 personer. 

I tillegg til de ansatte, var det lokale bønder fra mange plasser i Maridalen og 
Nordmarka, det var husmenn på Ankers egne plasser og noen få andre. Det var menn 
som hogg kullved, menn som hadde hest og jobba som kjørekarer, noen var med på 
fløting og det var menn som hadde andre større og mindre oppdrag fra verket. 

Alt i alt hadde virksomheten store ringvirkninger i et nærmiljø hvor pen-

PENGENE
Spesidaler, skrives også speciedaler, var myntenheten i Norge fra 
1560 til 1875. Den ble delt opp i ort og skilling. Denne delinga 
kunne variere, men under kong Karl Johan ble den fastsatt slik at 
én spesidaler var 5 ort. Og én ort ble 24 skilling. Det betyr altså at 
én spesidaler var 120 skilling. 
 I 1875 ble spesidaleren pensjonert, og erstatta av krona. Kurs-
en ble satt slik at du for hver spesidaler fikk fire kroner. 
Ifølge Statistisk sentralbyrås kalkulator har det vært en pris-
stigning på mer enn 6000 prosent siden 1875. Det betyr at de fire 
kronene som utgjorde en spesidaler i 1875, tilsvarer rundt 250 
kroner i 2018. Uten at det kanskje sier så mye.
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geøkonomien var ganske beskjeden. Mange fikk deler av lønna som fradrag 
på husleie eller utlevert som naturalia fra Verkets egen butikk for «Meel og 
Fedevarer», som åpna i nettopp 1799. Det betød at de satte seg i ei gjeld som ble 
nedbetalt ved trekk i lønnsutbetaling, hos arbeidsgiveren. Her er noen eksempler 
fra regnskapsboka for 1799:

Penger – og brennevin
Lønningene svinger voldsomt, men det står ingenting om hvor mye de forskjel-
lige har jobba for skillingene. I en oversikt fra 1849 varierer daglønna fra 20 til 
40 skilling for 24 mann som hadde jobba med mur-, tømmer- og reparasjonsar-
beid på verket. Hva det tilsvarer i dag er bortimot håpløst å si, den gang var det 
nesten ingenting å bruke penger på. De fleste levde i all hovedsak i et natural-
hushold, og produserte selv det meste av det de trengte. Men det kan vel se ut til 
at hundre spesidaler, 12000 skilling, var ei lav/dårlig årslønn.

I 1848 var 28 mann med på storfløtinga fra Tverrsjøen helt nord i Marka til 
Bjørnsjøen. I forkant måtte de også reparere demninger og elveløp. Det gikk med 
1745 dagsverk og 456 netter. I gjennomsnitt ble det 78 økter per mann. For det 
fikk de totalt betalt 527 spd. 3 ort og 22 sk. Det ble drøyt 28 skilling per økt hvis 
dag og natt var likt betalt. Det blir drøyt 1 ort om dagen, halvannen spesidaler for 
ei uke, seks dager. Ike mye å bli feit av. 

Det står også i innskuddsboka at Niels Hellerud i 1800 betalte inn 2 ort 8 
skilling for åtte plankebord til likkiste for sin mor. 

I 1799 fikk de proviantmagasin på Hammeren. Det var rett og slett en enkel 
butikk hvor arbeiderne kunne handle det aller nødvendigste kontant eller på 
krita. Butikken var eid av verket, men drevet av en fullmektig.
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Livet var helt sikkert hardt både på jobben og hjemme, men det var også rom 
for en fest. I regnskapet for 1854 står det at det til St. Hans Leiken ble kjøpt inn 
43 ¾ pot med Brændevin for til sammen 5 spd. 2 ort og 20 skilling – omtrent ei 
ukelønn for en arbeidskar. En pot ble i 1875 definert til å være 0,965 liter. Var 
den det samme i 1854 så hadde de altså 43 liter brennevin til St. Hans. Hvis det 
derimot var snakk om franske pot’er, så ble det noe helt annet. I Frankrike var 
en pot 1,8 liter.

Ingen bønn for leilendingene
Selv om det kunne vanke brennevin til St. Hans-dansen, var nok livet for 
småkårsfolket i Maridalen tøft. Ifølge Maarud var det ikke spesielt smått stelt på 
Hølet, som var en plass under Nordbraaten gård i 1865, selv om det for oss som 
er vant til dagens standard, kan virke sånn. Da bodde kruttarbeiderne Ole Olsen 
og Torger Torgersen med sine familier i den beskjedne stua. Totalt besto de to 
familiene av 12 personer.

Det var kår som vi i dag ikke er i nærheten av kunne forestille oss. 
I sin beretning om Kirkeby-slekta skriver Birger Kirkeby hvordan det gikk 

etter at Anker fikk overdratt «Brugen og Besiddelsen af heele Gaarden Kirkebye 
for min Embedstid og min Kones Leve Tid» av sokneprest Keyser. Brukerne på 
gården, Halvor og Svein Kristensen, måtte, som en del av avtalen med Anker, 
forplikte seg til «at forrette til Hammerens Nytte alle Kjørsler og Arbeyder, som 
maate forlanges, uden Indvendinger, og i Tilfælde de blive tilsagde at møde og 
ikke kommer, betale Mulkt». Mulkten varierte fra 20 skilling for en mann om 
vinteren, til 2 ort og 12 skilling hvis det skulle mønstres mann, hest og vogn.

Halvor syntes kanskje dette var for harde kår, i hvert fall avsto han sitt bruk 
til leilendingen Simen Larsen. Larsen hadde mottatt store forskudd, men likevel 
ikke drivi fram kull som avtalt. Det likte Anker så dårlig at han tilbød Larsen 
en av sine gårder i Sørkedalen «hvor hans Dovenskab kunde være mig til mindre 
Skade, men dette gode Tilbud har han afslaaet».

Anker hadde dog et snev av forståelse, han lovet leilendingene «beleiligst 
Behandling og Skaansel», i blant annet onnene – da hadde de mye å gjøre på eget 
bruk. Men samtidig la han ikke skjul på hva som var overordna, og slo fast at 
man «umuligt kan ha noe Brug bestaae ved vilkaarlig Arbeide, derfor maae der 
være bestemt Hielp, naar Arbeidet paakræves».

Verkets – og verkseierens – interesser kom først. Dernest fikk folk klare seg så 
godt de kunne. 

Og fulgte leilendingene ikke opp, så kunne det gå så ille som det ifølge Kirke-
by, gjorde for Simen Larsen, hans kone og hans tre barn.

Det hjalp ikke, kanskje tvert imot, at Simen skreiv brev til selveste kongen i 
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København og klagde sin nød: de ble kasta ut like før jul i (sannsynligvis) 1803. 
«Paa hvad Grund og Hjæmmel veed jeg icke», hevda Larsen. Som kanskje tok 
sin død av striden med stormannen. Han døde tre år seinere, 28 år gammel.   

Fremmedarbeidere
Arbeidsinnvandring er ikke noe nytt fenomen. Det kom innvandrere til Mari-
dalen lenge før ordet var funnet opp. Anker henta fagfolk fra både Tyskland og 
Sverige for å utvikle virksomheten mange tiår før den industrielle revolusjon 
kom til Norge og Nydalen, litt lenger nede i vassdraget. Etterfølgerne hans gjorde 
det samme. Og innvandrerne, de flytta til dalen og mange ble der i mange år. 
Noen i flere generasjoner. Jeg veit ikke om det er gjort noen undersøkelser av hva 
de brakte med seg, men en skal vel ikke se bort fra at bortgjemte Maridalen fikk 
nye kulturelle impulser og kanskje innblikk i kontinentale vaner.  

En innvandrerhistorie som endte virkelig trist, er den om Carl Vassel. Rundt 
1854 kom han med kone og to barn til den ene stua på Brua. Han hadde jobba 
som forstmester for hertugen av Braunschweig i Tyskland. Hertugen dreiv stort 
innen kullbrenning, og var en kjenning av baron Herman Wedel Jarlsberg på 
Bogstad. Sannsynligvis var det bekjentskapet som gjorde at Vassel kom først til 

Sørkedalen så til Maridalen for å over-
ta ansvaret for kullbrenninga og å styre 
en overgang fra ligge- til reismiler. 

Eventyret – hvis det var det – fikk 
en brå og tragisk slutt. Den kom da 
Vassel en septemberdag i 1861 klatra 
opp for å inspisere ei mile som hadde 
brent. Han raste gjennom taket, ned 
i glohaugen og ble så kraftig forbrent 
at han omkom selv om han umiddel-
bart ble sendt til Rikshospitalet inne i 
Christiania.

Stor trafikk
Det var også mye liv og røre på veiene 
til og fra Hammeren, som ble et 
knutepunkt i Ankers store virksomhet. 
Lars Ljøgodt forteller at det på én dag 
i januar 1796 skal ha passert mer enn 
hundre hestekjørere med jern, kull, 

Carl Vassel. Foto: Hedvig Camilla Vassel  
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tømmer og/eller mel i lasten forbi Hammeren. De kjørte på Ankerveien, som 
gikk fra det ene Anker-verket til det andre, fra Bærums Verk og Fossum jernverk 
til Hammeren. Råjern som var utvunnet av malm som var henta ut av Ankers 
gruver på Langøya ved Kragerø og ved gruvene på Solberg utafor Arendal, ble 
skipa til Christiania og kjørt til Hammeren og banka ut. 

Det var også en slags vei over Brekke til Christiania, og det var fàr hvor en 

TYSKEMUTTER PÅ KORSVOLL

Før han døde så tragisk, hadde Carl Vassel kjøpt tomt på Korsvoll, i dag er adressen 
Tåsenveien 117. Om han rakk å sette opp huset før han døde, er uvisst. Rakk han det 
ikke, så var det kona, Henriette Augusta Louise (født Berner), som ordna biffen. Hun 
ble boende i Bruastua ei stund, der livnærte hun familien ved å dyrke poteter og å 
selge potetkaker til plankekjørerne. Men så flytta hun med barna til Korsvoll. Der ble 
«Tyskemutter» en legende. I huset starta hun – som må ha vært et drivendes kvinn-
folk – opp med butikk, bakeri og overnatting. Med et solid kundegrunnlag i Nydalen 

hvor industrien vokste fram og arbeiderne 
strømma til, gikk det så bra at hun kjøpte 
flere hus og ble ei meget respektert dame på 
Korsvoll. Hun gifta seg igjen, og fikk ytterligere 
tre barn mens hun drev bakeri, kolonialfor-
retning og overnattingsbedrift, med en mann 
som viste seg å være en slubbert. Men «Tys-
kemutter» klarte det også, hun kjørte gubben 
i stramme tøyler og sørga for at han ikke dro 
til byen og fant på tull. Hun døde i 1906, 82 år 
gammel.    
      Barnebarnet Hedvig Camilla Vassel skreiv 
i 1974 boka Slik var det den gang. En gammel 
Christianiapike minnes. I den fortalte hun 
blant annet om bestemor og hennes posisjon og 
livsverk på Korsvoll.

Henriette Augusta Louise Vassel ble en legende på Korsvoll 
hvor hun var best kjent som Tyskemutte. Foto: Hedvig 
Camilla Vassel.
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kunne gå eller ri både over til Hadeland og ned til Hakadal. Tidlig på 1800-tallet 
ble fãret utbygd til den kjørbare Greveveien som sto fullt ferdig i 1825. Hester og 
vogner kom og dro jevnt og trutt. Veien ble ikke bare brukt til Ankers trafikk, 
den var åpen for alle de som var villige til å betale i bomstua ved Snippen – og 
for de som klarte å snike seg unna bompengene ved å ta veien om Lurhølet. Tra-
fikken var sannsynligvis størst på vinteren siden det var lettere å frakte varer på 
slede på vinterføre enn med hest og vogn på humpete sommervei.

Stangjernshammeren
Christoffer Rolfsen, Peder Ankers gartner på Bogstad, hadde en sønn, Svend 
Christoffersen Hammer (1770-1835), som må ha vært dyktig. Anker var dristig, 
og satte den oppvakte, unge gartnersønnen til å lede prosjektet med å bygge 
stangjernshammeren. Unggutten hadde åpenbare tekniske talenter, tegna sjøl 
planene for bygget og hammerne og fikk det hele realisert. Han var fullmektig 
ved Stangjernshammeren fra begynnelsen, som Maarud hevder var i 1793, til 
1812. Seinere bygde han Houger teglverk, forslagshammeren ved Hakadal Verk 
og Bentze Brugs dam – alt etter egne tegninger. Hans sønn, Christopher Svend-
sen, var også fullmektig ved hammerverket.  

Stangjernshammeren var en stor virksomhet fordelt på mange bygninger. 
Maarud har gått gjennom mye, blant annet inventarlister for 1834- 43 og kart fra 
1890. På bakgrunn av det mener han anlegget besto av følgende bygninger:

Stangjernshammeren. Hjertet i virksomheten, selve hammerhytta, lå helt nede 
ved elva. Den lå med vannhjulene på utsida og hammerne på innsida av veggen. 
Det var ei lang rekke andre bygninger i anlegget.

Hærderen lå ved siden av. Her ble råjern smelta og støpt i smeltestykker. De 
ble varma opp i digre esser før de ble bragt inn i hammerhuset og banka.

Materialhuset lå litt unna. Her ble det lagra råjern og trekull. 
Sprøytehuset og finsmia, hvor det ble smidd mindre gjenstander som blant 

annet spiker, lå litt høyere opp langs elva med et eget lite vannhjul.
Møllerstua het opprinnelig Qernstuen, og har sannsynligvis ligget ved elva 

siden mølla var en kvern. Når den kverna begynte å surre og gå er det ingen 
som veit, men kverner drevet av vannkraft skal være nevnt i skriftlige kilder 
allerede på 1200-tallet. Kverna på Kirkeby omtales som husmannsplass første 
gang i 1771. Det er kjent at Kirkeby hadde kvernbruk, seinere mølle, ved elva. 
Og mølleren måtte jo ha et sted å bo. Og det var altså møllerstua. Stua ligger i 
dag på oversida av Nordmarksveien, rett ved bommen. På 1800-tallet var det tre 
generasjoner Haugen som dreiv som møllere her. Virksomheten var i hvert fall i 
gang i 1882, da gikk den med et samla overskudd på beskjedne 222 kroner. Mølla 
var lagt ned i 1900 da kraftverket kom på plass.
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Til Møllerstua hørte også et uthus med stall, fjøs og grisehus. Her lå også 
selve mølla med snekkerverksted, hjulhus, korntørke, bryggerhus, bagerhus, 
badstue og stolpehuset, en enkel butikk hvor ansatte kunne ta ut «Meel og Fede-
varer». Varene kunne betales kontant, eller skrives opp og trekkes i utbetalinger 
fra verket.

Hammeren/Fullmektigbolig. I 1850 ble det bygd bolig til fullmektigen. Marti-
nius Arnestad overtok etter Christopher Svendsen, og var fullmektig de siste 20 
åra. 15 av dem gikk driften i minus. 

Saga og sagmesterboligen lå enda lenger oppe langs elva.

Plassene på Hammeren
Selv om det ikke er godt å si akkurat når det skjedde, fram mot år 1800 vokste 
det fram en aldri så liten landsby rundt stangjernshammeren og spikerverket. I 
tillegg til verket og alt som hørte med, var det en rekke husmannsplasser i om-
rådet. Noen av dem lå der allerede da Anker rykka inn, og var eldre enn verket 
hans. På mange av dem bodde folk som jobba på stangjernshammeren, de var 
nok som regel mer arbeiderboliger enn husmannsplasser.
De er alle omtalt i Maridalen. Vakker og verneverdig. Vi ser først på dem som lå 
på Kirkebys grunn, på østsida av elva. Det var der selv hammerverket lå.

Til venstre: Slik lå plas-
sene på Hammeren, 

Neste side: Hammeren 
i all sin prakt en vakker 
høstdag i 2017. Mange av 
de opprinnelige plassene 
er borte, men spesielt på 
østsida av elva står det 
fortsatt mange.
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Hammeren var bestyrerbolig for verket. Huset ligger ved bommen på Nord-
marksveien, litt opp i bakken, og var lenge skogforvalterbolig for Løvenskiold. 
Nå er det vannskadet og forfallent, og står til nedfalls.

Milehytta lå også på Hammeren. Det er uvisst akkurat hvor den lå. Ved folke-
tellinga i 1865 bodde en kullbrenner med familie der.

Svingen er registrert som hammersmedplass i folketellinga i 1865. Da bodde 
det 22 personer på plassen. Før verket kom og hammersmeden flytta inn, var 
Svingen husmannsplass under Kirkeby. Plassen ble rivi rundt 1900, og nye hus 
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satt opp på høyre side av Gamle Maridalsvei i bakken opp fra Hammeren. De 
tilhører i dag Vann- og avløpsetaten. 

Peisestua ligger helt nede ved elva, på venstreside når du svinger inn Nord-
marksveien. Det er ei velholdt og flott laftehytte som ble oppført i finsk tømmer 
1899 i forbindelse med kraftverket på Hammeren. Det var kombinert bolig og 
kontor for byggelederen. Seinere er den benytta som sosialt samlingssted for Oslo 
lysverker

Slottet er sannsynligvis ikke så flott som det høres ut. Det har ikke noe med 
konger og fintfolk å gjøre, navnet kan derimot ha med slått å gjøre. Det kan en 
gang ha vært ei slåtteeng her oppe.

Blåsås ligger høyt og fritt over Svingen, på venstre siden av den todelte Gam-
le Maridalsvei. Stua, som hadde to leiligheter som husa hver sin hammersmedfa-
milie, ble bygd for stangjernshammern, men eies i dag av Løvenskiold.

Vestern var en husmannsplass under Kirkeby hvor det i 1865 bodde seks 
personer. Noen få år seinere forlot den siste husmannen plassen og husene ble 
fjerna og området ble planta til like etter århundreskiftet. I dag står det visst en 
syrinbusk igjen som et minne om det som en gang var. Den står (sto?) der hvor 
inngangsdøra til stua var. Hva navnet kommer av, er uvisst. 

Skomakerstua har selvfølgelig fått navn etter yrket til mannen som en gang 
bodde der. Det må ha vært lenge siden, for ifølge ekspertene er det lite vi veit om 
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plassen etter 1771. Men det skal ha vært en plass i skogen nord for Kallerud, som 
ble kalt Skomakerstua og som ble revet rundt 1900. Det er ingen som har funnet 
spor etter den.

Kallerud lå også kloss inntil Greveveien, rett nord for Kirkeby. Den ble skilt 
ut som husmannsplass under Kirkeby på 1800-tallet, men det er slett ikke umulig 
at den har en historie som er mye eldre.

Over på Vestbredden
Og så krysser vi over til Skjerven-sida av elva. Her var plassene færre, men de 
lå på rekke og rad oppover langs elva. Vi begynner nederst hvor Skjærsjøelva 
renner ut i Maridalsvannet: 

Bruastua og Skjervenstua lå ved den aller første brua som det i dag ikke fin-
nes spor av, på nedsida av dagens vei. Alle spor etter plassene er borte. De lå der 
det nå er ei busslomme eller snuplass. Plassen er eldre enn Stangjernshammeren. 
Den står i husmannsregisteret allerede i 1771. 

Det var hit Carl Vassel med familie kom i 1854. I 1865, fire år etter at han 

Noen av de gamle plassene på Hammeren ligger fortsatt sinober-røde og idylliske ved «porten til 
Nordmarka». Rett ved bommen ligger Bomstua til venstre og Møllerstua til høyre. Oppe i bakken 
skimter vi Hammeren, eller forpakterboligen, med uthus. Foto: Øyvind Skagmo.
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omkom etter å ha falt i mila, bodde det 13 mennesker i Bruastua. Da ble stedet 
omtalt som «hammersmedplass» fordi hammersmed Henrik Domeier, også en 
innvandrer fra Tyskland, holdt hus der. 

Bakken var neste plass, oppover langs elva. Det var også en «hammersmed-
plass», en arbeiderbolig for stangjernshammeren.

Bråten var også en hammersmedplass, en arbeiderbolig for stangjernsham-
meren. Den lå litt lenger oppover langs elva. Den skal ha fått et tragisk endelikt 
da den brant ned rundt år 1900. En gammel mann som bodde på plassen, skal 
angivelig ha omkommet i brannen.

Steinsrud som lå enda høyere opp, der oppe hvor Ankerveien kommer inn på 
Ullevålseterveien, er blitt udødeliggjort av ingen ringere enn Edvard Munch og 
J. C. Dahl (se side 90-91). Begge malerstorhetene var gjerne i Maridalen, Dahl 
lagde mange skisser og tegninger da han i tre dager bodde på Kirkeby, og de har 
plassen med i bakgrunnen på tegninger. Det var opprinnelig en husmannsplass 
under Skjerven, men den ble også en «hammersmedplass».

Sørseter og Nordseter, som lå enda lenger oppe langs elva, var også opprinne-
lige husmannsplasser som ble «hammersmedplasser» og arbeiderboliger. Nordse-
ter ligger fortsatt ved bommen på Ullevålseterveiene, mens Sørseter er borte. En 
diger stein ved siden av veien ligger igjen som et minne.   

Nedturen
Landet, og virksomheten på Hammeren, kom seg på fote etter Napoleonskrigene. 
I lang tid, fram til slutten av 1800-tallet, var det ei rik veksttid for Maridalen. 
Som vi har sett, inntok ny virksomhet av mange slag dalen. Ny aktivitet kom, ar-
beidsplasser ble skapt. Folketallet steig, det må ha blitt mer liv og mer røre. Men 
ingen trær vokser inn i himmelen, heller ikke i Maridalen. Utviklinga snudde. På 
slutten av 1800-tallet ble dalen ramma av noe som minna om en naturkatastrofe. 

Stangjernshammeren ble lagt ned i 1874, den hadde da gått i minus hvert år 
siden 1860. En rekke av de andre, mye mer kortlivede, industrisatsingene som vi 
har vært innom, måtte også legge inn årene. Det fikk voldsomme konsekvenser 
for dalføret. 

Maarud har funnet kladdene til folketellingene i 1891 og 1900. De forteller 
om en dramatisk utvikling. Mens det i 1891 var registrert 435 sjeler i Maridalen, 
var det bare 184 ni år seinere. Det er godt mulig at tellingene ikke var hundre 
prosent etterrettelige, men tallene er uansett så klare at det ikke er tvil om hvil-
ken vei utviklinga gikk. Den gikk dramatisk i feil retning. Plasser ble fraflytta og 
forfallet satte inn. Bare på Hammeren ble plassene Skjervenstuen, Bruastua og 
Bråten lagt øde. I tillegg ble det nok romsligere på soverommene og færre rundt 
spisebordet mange andre steder i dalen.
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Veiene
Middelaldernes pilegrimsled mellom Oslo og Trondheim gikk gjennom Marid-
alen. Første stopp på den lange vandringa fra Oslo til Hellige Olavs grav i Nidaros 
var gjerne St. Margarethakirken i Maridalen. Men en led er ikke en vei, det var i 
beste fall et tråkk eller ei sti hvor to- og firebeinte farende kunne ta seg fram.

I middelalderen gikk handelsveien mellom Oslo og Hadeland og bygdene 
nordover gjennom Maridalen. Men fortsatt er nok vei en ganske misvisende be-
tegnelse. På slutten av 1600-tallet var Norge fortsatt et veiløst samfunn hvor det 
ikke gikk å få fram mer last enn det en mann eller en hest kunne bære eller slepe. 
Større lass kunne fraktes med hest og slede på vinterføre, eller på vannveiene der 

På slutten av 1700-tallet begynte kjøreveiene så smått å komme. Langs dem kom skysstasjoner, 
gjestgiverier og skjenkestuer. Denne akvarellen av P. N. Arbo fra 1873 er fra Borrebækken på 
Økern, men stemningen kunne nok være høy i Maridalen også. Bomstua ved Snippen var viden 
kjent for sitt kalde, gode øl. Foto: Oslo Museum.
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de var farbare. I stor grad var det sånn at vann bandt landet sammen, mens land 
skilte.

I 1685 var kong Christian V på reise i landet han herska over. Kommunika-
sjonsmessig var det et trist syn som møtte kongen som reiste på hesteryggen. Han 
hadde ikke noe valg. Det vil si, han kunne gått. Men det hadde ikke gått fort og 
det hadde neppe sømma seg en konge. 

Apostlenes hester eller hesteryggen. Det var alternativene for reisende i Norge 
på slutten av 1600-tallet. Vogn var det stort sett ikke mulig å komme fram med. 
Men kanskje slede på vinterføre.

Ifølge Ståle Pinslie (som skreiv om gamle ferdselsveier i Årsskrift for Marida-
lens Venner 2017) var det på den tida, på slutten av 1600-tallet, kun tre strek-
ninger i hele landet som var noenlunde framkommelige med hest og vogn. Det 
var mellom Kongsvinger og Elverum, mellom Akershus festning og Bragernes 
(Drammen) og det var mellom Tønsberg og Larvik. Skulle du noe annet sted over 
land, måtte du gå eller ri.

Etter å ha sett elendigheta med egne øyne, befalte kong Christian V bygging 
av kjerreveier fra Christiania til de andre «storbyene», Bergen og Trondheim. 
Bergen var klart størst, byen hadde 19.000 innbyggere i 1769. I Christiania var 
folketallet 9000 i 1800. 

Det var lett for kongen å befale, verre for folket å bygge. Det tok hundre år før 
kjerreveiene sto noenlunde ferdige. 

Det var først på slutten av 1700-tallet man begynte organisert veibygging. Kjer-
reveiene begynte å se dagens lys. Da ble det nemlig mer og mer vanlig å kjøre med 
vogn. Da holdt det ikke lenger med en sti eller et tråkk. Spesielt til og fra jernver-
kene ble det mye og tung trafikk. Den var avhengig av gode veier. Stadig bedre 
veier ble anlagt. Peder Anker sto bak de fleste i egenskap av «Generalveiintendant 
for det Sønnenfjeldske».  

Den rette linje
Anker var tilhenger av å lage vei etter ostemetoden, han skar beint fram. Han for-
holdt seg til at den rette linje var den korteste veien, så fikk det bli så mye opp og 
ned som det ble. Og det ble det. På Ankerveien i området rundt Bånntjern er det 
noen bakker som illustrerer hvor bratt det kunne bli når Anker fikk det som han 
ville. Der var det ikke godt å være hest med tungt lass. 

Men etter hvert som Anker fikk større forståelse for at «grytehanken er like 
lang om den står eller ligger», ble det vanligere å ta hensyn til terrenget og spare 
hestene ved å legge veier rundt hindringene. Selv om det kunne bli lenger, var det 
så mye lettere at det gikk raskere. Ikke minst var hestene fornøyde med å slippe 
de bratteste bakkene.
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Innimellom sine offisielle oppgaver fant generalveiintendanten også tid til å 
sikre sine egne interesser. Han anla Ankerveien. Den ble Maridalens - sannsyn-
ligvis - første kjørbare vei. Hensikten var først og fremst å knytte Hammeren 
nærmere verden og Bærum. 

Fra 1791 til -93 fikk han for 1440 spesidaler bygd veien som knytta Bærums 
verk i Lommedalen til Stangjernshammeren i Maridalen. Den to mil lange veien 
ble først og fremst bygd for å binde sammen virksomheter i Lommedalen, på 
Bogstad, på Brekke og i Maridalen, men ble også en viktig transportåre for bøn-
der langs veien. Ikke minst kom store kveg- og hestedrifter inn til Christiania fra 
Øst- og Vestlandet. Da sørga dyr og mennesker for liv og røre langs veien og ved 
skjenke- og overnattingssteder.    

Greveveien
Anker hadde også et jernverk i Hakadal. Hans svigersønn, grev Hermann 
Wedel-Jarlsberg, knytta sammen imperiet da han utbedra, utvida og delvis la om 
den gamle Hadelandsveien og bygde Greveveien mellom Hammeren og Haka-
dal. Sommeren 1824 hyra han inn svensker fra Värmland til å jobbe med veien. 
Svenskemyra og Svensketjernet kan være navn etter det. 

Mens Ankerveien i 1793 ifølge Maarud kosta 1440 spesidaler, kosta Greve-
veien som sto ferdig i 1825, 8000 spesidaler. Det er uvisst om prisforskjellen 
skyldtes inflasjon eller andre forhold.

Bompenger er ikke en ny oppfinnelse. Greveveien var bomvei. Tur/retur-pas-

KANAL FRA ØYEREN
Peder Anker bygde ikke bare veier, han drømte også om en kanal. Han ville 
anlegge en vannvei fra Øyeren til Christiania, som han skulle bruke til å 
frakte tømmer til sagbrukene sine. Vannveien skulle gå fra Øyeren og opp 
Nitelva. Så skulle det bygges en kanal med sluser opp til Movann og derfra 
skulle det gå ned til Dausjøen og Maridalsvannet. Vannveien ble aldri reali-
sert. I stedet begynte Anker å kjøpe skog i Land og oppover mot Valdres. For 
å få det over fra Drammensvassdraget til Sørkedalsvassdraget, bygde han 
kjerraten i Åsa. Den trakk tømmerstokkene opp den bratte lia fra Steins-
fjorden/Tyrifjorden og opp til Storflåtan i Nordmarka. 
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MANN MED MANGE JERN I ILDEN
Han er nevnt mange ganger allerede i dette skriftet, Peder Anker. Nå er det 
på tide å se litt nærmere på hvem han, som i dag kanskje er mest kjent for å 
ha gitt navn til Ankerveien, var. I si samtid var han kort og godt den største 
her til lands.
 Lenge levde han litt i skyggen av broren. Men da Bernt døde i 1805, rykket 
lillebror Peder opp og overtok posisjonen som landets rikeste mann. Men det 
var bare én av hans posisjoner.
 Peder Anker (1749-1824) var et rivjern av en mann. 
 Det sier sitt at Stangjernshammeren og Ankerveien, to prosjekter som ville 
vært et livsverk for de fleste, knapt er nevnt i Bård Frydenlunds store Peder 
Anker-biografi. Og det er ingen feilvurdering av Frydenlund. Anker hadde 
veldig mange jern i ilden, og han opptrådte på veldig mange arenaer.
 Han holdt hus på Bogstad gård, og la ned mye penger og prestisje i å gjøre 
det til en foregangsgård i norsk landbruk. 
 Han var aktiv politiker, og deltok i det kompliserte spillet mellom Sverige 
og Danmark/Norge i de siste tiåra av 1700-tallet og til godt etter 1814. Han 
var på Eidsvold i 1814, men spilte ei ganske beskjeden rolle på riksforsamlin-
ga hvor han tilhørte partiet som ønska en union med Sverige. 
 Han hadde massevis av kontakter i både Sverige og Danmark. De holdt 
ham informert om hva som skjedde både på slagmarkene og ved hoffene, og 
han var aktiv på både formelle og uformelle arenaer. Etter at Danmark mista 
Norge til Sverige i oppgjøret etter Napoleonskrigene og nordmennene fikk 
vedtatt sin første grunnlov på Eidsvold i 17.mai 1814, ble Anker Norges første 
statsminister med base i Stockholm. 
 Han var statsminister i drøyt sju år. 
 Før han kom så langt, var han i 1788 generalkrigskomissær og medlem av 
feltkommissariatet under felttoget i Sverige. I 1789 ble han utnevnt til general-
veiintendant i det sønnenfjellske. Han fikk jobben med å bygge opp igjen 
Gudbrandsdalen etter at alle tilløp til veier ble skylt vekk av tidenes flom, 
Storofsen, i 1789. 
 Han leda mesteparten av veibyggingen i Norge, og han har fått æren for 
å ha skapt det norske veinettet. Og han benytta anledningen til å skaffe seg 
sitt eget veinett; Vækerøveien fra godset på Bogstad til havna på Vækerø og 
Ankerveien fra Bærums Verk til Hammeren. 
 Men først og sist var han forretningsmann. Han eide store skogsområder 
og en haug med sager, og han var en diger eksportør av tømmer og trelast til 
Europa. Forretningene vekslet, i takt med konjunkturene, i løpet av sitt be-
givenhetsrike liv var han som oftest steinrik, men innimellom vaklet han også 
på konkursens rand.
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 Peder Anker var en mann 
med veldig mange jern i ilden, 
i overført betydning. Fra 1791 
også i helt konkret betydning. 
Da kjøpte han Bærums Verk av 
Frederik Julius Kaas for 170 000 
riksdaler. Ganske raskt skjønte 
han at det var noe helt annet enn 
alt han hadde vært borti tidligere. 
I et brev til nevøen Morten Anker 
fra 1800, som Bård Frydenlund 
siterer, forteller han åpenhjertig 
om det:
 «De Kundskaber som udfor-
dres til at bestyre Savene (sagene) 
være lærte i en Time, og idelig 
Opsigt med Behandlingen ere hele 
Kunsten, men de til Jern-Værks-
Drift ere av større Vidde og 
fordre lang og stadig Application. 
Grube-Drift, Kull-Tilvirkning, 
Masovn-Blæst og Paasætning 
efter Malmens Egenskaber, og 
Stang-Jerns Behandling i Ham-
meren, det er Puncterne».
 Innimellom alle sine oppgaver 
lyktes det Peder og resten av 
Anker-familien i 1778 å bløffe seg 
til en adelstittel. De gjorde det ved 
å påstå at familien stammet fra en 
utdødd svensk adelsslekt ved navn 
Anckar. Den ble angivelig adlet i 
1625, og døde ut i 1645. Det viste 
seg senere at Anker (Ancher) opprinnelig stammet fra en enkel ankersmed i 
Lübeck.
 Derimot var det ikke bløff at Peder Anker i Danmark ble utnevnt til kom-
mandør med storkors av Dannebrog og i Sverige ble utnevnt til ridder av den 
svenske Serafimerordenen.
 Etter tida som statsminister i Stockholm trakk han seg tilbake til Bogstad 
hvor han døde i 1824.

Peder Anker som svensk serafimer-ridder da han 
var på toppen av sin makt som norsk statsminister i 
Stockholm. Det var på den tida han bygde jaktslottet 
på Brekke. Bildet er malt av Oluf Sødermark. 
Foto: Historielaget Grefsen Kjelsås Nydalen. 
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sering kosta 14 skilling for hest og vogn. 
Kvitteringa for betalt avgift var en åtte-
kanta trekloss.  

Med Greveveien ble Hammeren et al-
dri så lite kommunikasjonssentrum. Ikke 
bare var det mulig å komme seg dit med 

Da Gjøvikbanen kom rundt år 1900, kutta den 
Greveveien som måtte legges om. Ved Snippen ble 
den lagt i tunnel under jernbanen. Foto: Øyvind 
Skagmo.
 
Til høyre: 400 meter nord for avkjøringa til Sander-
mosen stasjon tar Grevevien av til høyre mot Snip-
pen. Like etter finner du dette informasjonsskiltet. 
Foto: Stein Erik Kirkebøen.
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hest og vogn, det var til og med mulig å komme videre, gjennom skogen og ned 
i Hakadal. For bøndene på Hadeland og i Hakadal ble veien hovedinnfartsåra til 
Kristiania. Da jernverket slokna og ble lagt ned, fikk veien et omskiftende liv. 

I sitt andre liv var den primært en plankevei. Hadelendinger og hakadøler 
kjørte planker og tømmer til byen. Det var lenge stor trafikk, men mot slutten 
av 1800-tallet begynte det å dabbe av. Og det passa bra. For akkurat da begynte 
anleggsarbeidene på Gjøvikbanen gjennom Maridalen og ned til Nittedal. Greve-
veien ble anleggsvei for jernbaneanlegget som var ferdig i 1900.

Det passa også fint, for da var det nye anlegg på gang. Greveveien ble 
anleggsvei for Ørfiskedammen og tunnelen som leder vann fra Ørfiske ned i 
Movatn og videre til Dausjøen, Maridalsvannet og Akerselva (se årsskrift for 
2016).    

Og ikke nok med det, som det heter i reklamen. Fra Hammeren gikk det 
også en vei til Brekke som knytta dalen til Kristiania. Den var gammel og 
dårlig, men ble stadig utbedra. I 1855 ble det vedtatt å bygge vei videre nord-

HADELANDSVEIEN

På 1850-tallet var det strid om hvor nyveien fra hovedstaden til Hadeland 
skulle gå. Sommeren 1856 vedtok amtformannsskapet i Akershus å bevilge 
4000 spesidaler til «en Chaussé fra Nybroen ved Christiania til Sagene og 
grusvei langs Maridalsvandets Østside til Sander samt Greveveien på Aasen 
mot Hakadalen til Kongsvangsskoven på Christians Amts (Oppland fylke) 
Grændse». Hadde vedtaket blitt realisert, ville mangt vært annerledes i 
Maridalen. Men etter å ha foretatt trafikktellinger ved «Baron Wedels Bom-
stue på Greveveien samt ved Grorud Skydsstation» vedtok «Departementet 
for det Indre» å legge veien over Grorud og Gjelleråsen i stedet. Det har spart 
Maridalen for mye! Veien sto ferdig i 1872, og gikk der hvor Trondheimsveien 
(Riksvei 4) går den dag i dag. 

Neste oppslag:Den bergenske landskapsmaleren Johan Christian Dahl (I.C.Dahl) (1788-1857) var 
den første norske maleren som nådde europeisk toppnivå, og ble berømt utafor Norges grenser. 
Han bodde store deler av livet i Dresden, hvor han var professor, men var på flere reiser i Norge. 
I 1844 tilbragte han tid i Maridalen og malte blant annet dette bildet av Ankerveien som går i bru 
over Skjærsjøelva. For dramatikkens skyld la han inn et fjell som er vanskelig å se ved Hammeren, i 
øverste venstre hjørnet. Bildet tilhører Staatliche Kunstsammlungen Dresden. 
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over fra Hammeren, til Skar og Vaggesteinbrua (Gamle Maridalsvei). Det ble 
bygd vei fra Søndre Skar til Kruttverket og i 1901 ble Maridalsveien langs 
vannet anlagt. 

Turisttrafikk
I tillegg til at veiene gjorde hverdagen lettere for folk i dalen, var de også grun-
nlag for en aldri så liten turisttrafikk. Maridalen Vakker og verneverdig, har et 
morsomt klipp fra Kristiania-Ciceronen i 1903:

«Fra Maridalshammeren kan fortsettættes opover Kjøreveien gjennom 
Maridalen. Særdeles vakkert Landskab. Tilhøire fra Veien Kirkeby med gamle 
Kirkeruiner og Maridalens nye Kapel. Videre (paa ½ Time) til Skars nedlagte 
Krudtværk. Vakker Bjerkeallé. Skars Hotel tæt ved. Fodgjængere kan her tage en 
liden Sti (vanskelig) over Aasen til det før nævnte Kamphaug. Et stykke ovenfor 
Skar slutter Kjøreveien. Man kan nu tilfods tage enten tilvenstre opover langs 

FJERDINGS-
STOLPER
Mellom Hammeren og 
Hakadal Verk sto det fem 
fjerdingsstolper eller -stein-
er. Avstanden mellom dem 
var 2824 meter, det var 
en fjerdedel av ei gammal 
norsk mil på 11,3 km. 
Den første sto på Sander-
mosen, den andre står i 
bakken opp fra Snippen 
mot Movann, den tredje 
står høyt oppe i Almedalen, 
den fjerde langt nord langs 
Ørfiske og den femte like 
etter at utforkjøringene til 
Haka dal har begynt.  
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Skarselven til Vandet Øiungen, i hvis Nordende Pladsen Liggeren (4 timer fra 
Byen) eller man kan tage over Vagestein ad brat Kløvvei til Tømte (ligeledes 4 
timer). Mellem disse to Pladser er det kun ca ½ Times Vei, saa man kan tage den 
ene Vei op og den anden ned. Fra Tømte let og lønnende Bestigning af Mellem-
kollen (20 Min. 520 M)

Til Udflugter i denne Del af Nordmarken kan man ogsaa benytte Nordbanen. 
Man tager til Kjelsaas St. tæt ved Maridalsvandets søndre Ende. Over Vandet vil 
en Baad kunne faaes.» 

Fortsetter du Greveveien nordover mot Movann er  det fremdeles mange spor etter tidligere aktivitet 
langs veien. Her ser en hvordan det er bygget opp kanal for vannet og bru for jernbanen. 
Foto: Øyvind Skagmo.
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Fra vann til lys

Den siste virksomheten vi skal se på, er Oslos eldste kraftverk, og det eldste 
kraftverket i hele Norge som fortsatt er i drift. Det ligger på Hammeren.

– Nå er byens kraftbehov dekka i all framtid, skal en eller annen viktig person 
ha sagt under åpningen av Oslos aller første vannkraftverk, Hammeren, i 1900. 

Da kraftstasjonen på Hammeren ble åpna i 1900, trodde en taler at byens kraftbehov var dekka i 
all framtid. Det var en dårlig spådom, men landets eldste vannkraftverk som fortsatt er i drift, er 
fremdeles en staselig bygning. Foto:  Øyvind Skagmo.
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Denne viktige personen ante 
ikke hva han snakka om og 
hva framtida ville bringe. 
Han hadde hverken hørt om 

eller drømt om elektriske tannbørster, varmekabler i badegulv og innkjørsler 
eller varmt vann i krana. Noen få av alle de dingsene vi i dag er utstyrt med, som 
bruker mye strøm. Han ante heller ikke at drøyt hundre år seinere skulle hundre-
tusener av telefoner i denne byen lades med elektrisk strøm hver dag. 

Kraftverket som skulle dekke byens behov i all framtid, produserer i dag 
noe mer strøm enn ved åpningen, men det er ikke i nærheten av å dekke byens 
kraftbehov. 

På sin ville 2,5 km lange ferd fra Skjærsjøen til Maridalsvannet faller Skjær-
sjøelva 110 meter. Det gir energien som driver kraftverket. Det produserer 16 
gigawattimer i året. Det er omtrent nok strøm til å dekke behovet til 800 hushold-
ninger, så vidt en promille eller to av byens behov. 

Vi har sett hvordan folk har visst å nyttiggjøre seg krafta som elvevannet 
skaper. Først til å drive mølle og sagbruk, seinere til å holde stangjernshammeren 
i gang. Og så kom kraftverket.

Strømmen
Hammeren var ikke det første kraftverket i Oslo. Det var ett som lå midt i byen. 
I Rosenkrantz’ gate 12 ble et kullfyrt dampkraftverk satt i drift i 1892. Seks 
år seinere, i 1898, var det 17 privatboliger i byen som hadde elektrisk lys. Men 
Havnevesenet var langt forut for sin tid, og hadde allerede en elektrisk båt, Glimt. 
Den ble drevet med strøm fra verket i Rosenkrantz’ gate.  

Verket produserte 3000 kW, og det var ikke nok for den hurtigvoksende byen. 
Derfor var det stadig flere som installerte private, kullfyrte kraftverk. I 1900 
produserte de til sammen 4000 kW, mer enn det kommunale verket. 

Christiania Glasmagasin var blant butikkene med egen kraftstasjon. Den ble 
ikke lagt ned før i 1950, da hadde den dura og gått i 52 år.

En privat sporvei, Blåtrikken, begynte i 1894 å kjøre på elektrisk strøm som ble 
produsert i trikkens eget dampkraftverk på Majorstua. To andre trikkeselskap, Heste-

Det lille murhuset i kanten av 
Nordmarksveien, er et ventilhus 
som ble satt opp i forbindelse med 
bygginga av Hammeren kraftverk. 
Foto: Øyvind Skagmo
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sporveien fra 1875 (Grønntrik-
ken) og et kommunalt selskap, 
skulle også kjøre på strøm. 

Veksten i det private 
forbruket – og elektrifisering 
av trikken – gjorde at byen 
trengte mer elektrisk strøm. 
Mye mer. 

Elektrisitetsverket ble kriti-
sert for tafatthet, og forslag om 
å gå vekk fra damp og å bygge 
ut vannkraft, dukka opp. 

Hammerfest hadde hatt et vannkraftverk i bruk siden 1891. 
Vinteren 1898 begynte Kristiania kommune jakten på fallrettigheter, den 

gikk ut og averterte etter fosser. 
Ganske snart ble det klart at Hammeren var et naturlig valg. Her rant ei 

bynær elv med stort fall og mye energi. Og siden vannet bare skulle lånes ned 
lia, etter å ha gått i rør fra Skjærsjøen til Hammeren ble det sluppet tilbake i 
vassdraget, ble det ingen hard kamp om vannet. Det ville ikke påvirke vannfø-
ringa i Akerselva. Dermed var det ikke noe problem for hverken kommune eller 
brukseierforening.

Godseieren
Men hva med godseieren? Nordmarkas eier trengte fløtevann om sommeren 
akkurat der hvor en del av elvevannet skulle gå i rør til kraftstasjonen, og han 
hadde tidligere avvist framstøt fra brukseierne om å få kjøpe elva.  

Men nå sa han ja! Partene ble i løpet av noen få dager enige om at kommunen 
skulle få overta fallrettighetene og de nødvendige rettighetene til å bygge ut vass-
draget for 300.000 kroner, drøyt 20 millioner 2017-kroner. 

I løpet av vinteren ble partene også enige om en avtale for Bjørnsjøelva. Der 
betalte kommunen 100.000 kroner for rettigheter - som aldri er blitt benytta. 

Det var bare én begrensning. I Baronkontrakten fra 1876 hadde brukseierne 
forplikta seg til at de alltid skulle sørge for «at lade løbe mindst 80 Kubikkfod pr. 
Sekund gjennem det vasdrag  der gaar forbi Maridalshammeren».

Fortolkningen av denne forutsetningen førte til årelange tvister mellom 

Oslos byvåpen pryder fremdeles 
gavlen på den gamle kraftstasjonen. 
Foto: Øyvind Skagmo.
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brukseierne, som hadde forplikta seg til å 
levere godseieren vann, og e-verket. Men 
kraftverket ble bygd. Og det på rekordtid. 
Det gikk så fort og effektivt at til og med 
pressen var fornøyd: «De kommunale 
autoriteter fortjener visselig anerkjendelse 
for den raskhet hvormed der i denne sak er 
handlet», skrev Aftenposten 5. april 1898.

Skotsk skipsstål 
Formannskapet vedtok 8. juni 1898 at det 
skulle bygges kraftverk for 1.284.00 kroner. 
Til tross for at det var skeptikere i salen, 
fulgte bystyret opp tre uker seinere, 29. juni. 

Detaljplanlegging ble satt i gang og 
anbud innhenta. I november godkjente 

departementet planen. Arbeidet kunne begynne.
Og arbeidet var svært. I tillegg til kraftverket med turbiner og alt tilhørende, 

måtte det legges rørgate. Fra Skjærsjødammen ble det lagt to 2400 meter lange 
rørledninger med en innvendig diameter på 1,16 meter.  For at rørene skulle 
tåle den voldsomme belastningen fra vannet som dundra ned lia, ble de bygd av 
skotsk skipsstål – visstnok den beste kvaliteten som fantes. 

Og at det var kvalitetsstål, ble klart i 2014. Etter å ha vært nedgravd i 115 
år, skulle rørgata skiftes ut med moderne plastrør. Det aller meste av stålet var 
fortsatt i god form.

Tykkelsen på stålet varierte fra en kvart tomme øverst til en halv tomme (hal-
vannen centimeter) nederst.  Det var solid, og det var tungt. Fryktelig tungt. Etter 
at det var gravd og sprengt to grøfter på 2,4 kilometer hver, skulle de digre rørene 
manøvreres på plass og klinkes sammen på stedet. Og alt arbeidet ble utført ved 
manne- og hestekraft.  Bortsett fra at det ble bygd en liten, smalsporet jernbane 
som ble drevet av strøm og som ble brukt til frakt av de tunge stålrørene.     

I juni 1900, etter halvannet års hardt og intensivt arbeid, var det hele ferdig, 
og kraftstasjonen ble satt i drift. 

Kraftverket på Hammeren var et nybrottsarbeid. Det betyr at ingen riktig 
visste hva de drev med, og spenningen var stor da verket omsider skulle åpne. 

Mastene står der og viser «strømveien» inn til forbru-
kerne inne i byen byen slik de har gjort siden først på 
1900-tallet. Foto Øyvind Skagmo.
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Ville rørgate og kraftverk tåle det voldsomme presset vannet ville utsette utstyret 
for når det kom fossende? Hva med turbinene? Ville de virke, ville kraftverket 
produsere kraft? 

Det gikk fint. Alle involverte kunne trekke mange lettelsens sukk da det viste 
seg at alt virka som planlagt, rørene holdt, turbinene gikk rundt og trikken fikk 
sin strøm. Lettelsen ble minst like stor som spenningen hadde vært.  

På grunn av høykonjunkturen som drev prisene i været, sprakk bud-
sjettet for første byggetrinn. Kraftverket ble 239.000 kroner dyrere enn 
budsjettert. 

Lønnsom kulturhistorie
Allerede i 1901 ble kraftverket utvida fra fire til seks turbiner. Men det var stadig 
primitivt og uøkonomisk. Det klarte bare å nyttiggjøre seg halvparten av den en-
ergien som lå i vannet som raste gjennom. Derfor ble det bygd om i 1927. De opp-
rinnelige seks aggregatene ble erstatta av ett, som nyttiggjorde seg trefjerdedeler 
av energien i elva og som fortsatt er i drift. Effekten økte fra 2000 til 5000 kW. 

Slik så det ut da solide rør av skotsk skipsstål av første klasse ble lagt ut fra Skjærsjødammen i 1899. 
Foto: Oslo Lysverkers samling/Oslo byarkiv
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Vi har så vidt nevnt det, etter 114 år under bakken var rørgata i skotsk skipsstål 
fortsatt i fin form da den ble gravd fram i 2014. Men ein skigard kan som kjent 
ikkje vara evig. 

– Nei, og da vi fikk en tilstandsrapport, så var anbefalingen at vi burde skifte 
ut rørene nå. Det viste seg at kvaliteten på stålet nederst, hvor godset er tykkest 
for å stå imot det hardeste trykket, er ganske god. Men vi har hatt lekkasjer, og vi 
har vært nødt til å forsterke rørene enkelte steder opp gjennom årene, sa informa-
sjonssjef Per Storm-Mathisen i Oslo Lysverker, som eier anlegget, til Aftenpos-
ten i forbindelse med utskiftinga av rør i 2014. 

– Dette er et ganske spesielt prosjekt. Selv om det kanskje først og fremst er 
kulturhistorisk det er viktig, så er det lille anlegget fremdeles lønnsomt for oss. 

Dynamomester J. Brynildsen var strålende fornøyd med maskinhallen etter at kraftverket ble ut- og 
ombygd i 1927. Foto: Oslo Lysverkers samling/Oslo byarkiv.
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Forrige generasjon rør, stålrør av ypperste kvalitet 
med solide nagler, holdt i drøyt hundre år. Hvor 
lenge holder plastrørene som ble lagt som annen 
generasjon i 2014? Foto: Rune Martinsen 

Det rusler og går, krever lite ettersyn og 
leverer sin strøm. Så det å skifte rørgate 
er ikke bare et kulturhistorisk løft, det er 
også en lønnsom investering for oss, sa 
Storm-Mathisen.

Så spørs det om de moderne plastrørene 
som ble lagt ned i 2014 er like seige som 
sine forgjengere i skotsk kvalitetsstål.
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Stein Erik Kirkebøen er pensjonist etter å ha 
jobba 38 år som journalist i Aftenposten og 
TV2. Han jobber som frilansskribent, og har 
skrevet hundreårsberetningen for Kjelsås 
IL, «Dobbelttak og langpasninger» (2012), 
årbøkene «Klart? I farta» (2014) og «Kamp-
en om vannet» (2016) for Maridalens Venner 
og den lokalhistoriske veiviseren «kulTUR» 
(2015) for Historielaget for Grefsen , Kjelsås 
og Nydalen .
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Årsmøteinnkalling
og årsmeldinger
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ÅRSMØTE I MARIDALENS VENNER OG MARIDALSSPILLET 2018 
 
Innkalling til årsmøte 2018 
 
Tid: Torsdag 5. april kl. 19.00 
Sted: Maridalen Velhus, krysset Maridalsveien/Kasaveien 
 
I Klima- og miljøminister Ola Elvestuen hilser årsmøtet 
 
II Stein Erik Kirkebøen: Hammeren. Kull, vann og banka jern. 
 
III Forslag til dagsorden årsmøte Maridalens Venner: 
 

1. Valg av dirigent og referent 
2. Godkjenning av innkalling 
3. Godkjenning av dagsorden 
4. Årsmelding 
5. Regnskap 
6. Innkomne forslag 
7. Fastsettelse av kontingent for 2019 
8. Valg 
 

IV Årsmøte Maridalsspillet 
 
Servering av kaffe og eplekaker fra Ullevålseter. 
 
Salg av bøker. 
 
Vel møtt! 
 
Hilsen styret 
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ÅRSMELDING MARIDALENS VENNER 2017 
 
1. Styret i 2017 
Leder Tor Øystein Olsen 
Konvallveien 67 
2742 Grua 
e-post: maridalensvenner@mobilpost.no 
 
Nestleder/sekretær Lars Flugsrud 
Gamle Maridalsvei 86 
0890 Oslo 
e-post: lars.flugsrud@grindaker.no 
 
Kasserer Thor Furuholmen 
Huk Aveny 50B 
0287 Oslo 
e-post: tf@vidsjaa.no 
 
Styremedlem Jon Ivar Bakke 
Skjerven gård 
Maridalsveien 469 
0890 Oslo 
e-post: toribakk@online.no 
 
Styremedlem Otto Ullevålseter 
Ullevålseter, Nordmarka 
0890 Oslo 
e-post: reiott@online.no 
 
Styremedlem Per Skorge 
Øvre Kirkeby gård 
Maridalsveien 500 
0890 Oslo 
e-post: per.skorge@bondelaget.no 
 
Styremedlem Ragnhild Storaker 
Gamle Maridalsvei 134 
0890 Oslo 
e-post: rastora@online.no 
 
Varamedlem Lasse Grønningsæter 
Gamle Maridalsvei 102 
0890 Oslo 
e-post: lagr@me.com 
 
Varamedlem Thor Amlie 
Glads vei 17 
0489 Oslo 
e-post: thor.amlie@gmail.com 
 
Varamedlem Rune Martinsen 
Carl Kjelsens vei 58 
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0880 Oslo 
e-post: trommerune@gmail.com 
 
Varamedlem Steinar Bakken 
Rabakken 2 
0880 Oslo 
e-post: steinar.bakken@me.com 
 
2. Andre tillitsverv 
Revisor: Vekstra Hadeland Regnskap AS 
Valgkomité: Christian Dons, Per Pedersen og Nils Jørgen Brodin 
 
3. Visjon for Maridalens Venner 
Visjonen for Maridalens Venner er: 
”Maridalen skal være et kunnskapssenter for kulturlandskap, og ei levende og livskraftig 
kulturbygd!” 
 
4. Mål for Maridalens Venner 2017 
Maridalens Venner ble stiftet i 1970 for å hindre at dalens gårder skulle bli revet. På 80- og 
90-tallet var det arbeidet for vern av Maridalen og kampen mot golfbaneanlegg som fikk mest 
oppmerksomhet. Maridalens Venner var med på å forhindre en kommunal rivningsplan og 
bidro til at det isteden ble utarbeidet en statlig verneplan. I dag jobber foreningen for å oppnå 
formålet med vernet av dalen, det å ta vare på et historisk jord- og skogbrukslandskap. 
Man kan si at Maridalens Venner har utviklet seg fra å bekjempe en rivningsplan på 70-tallet, 
via å få utarbeidet en verneplan på 90-tallet, til i dag å jobbe for å oppnå formålet med 
verneplanen gjennom å utarbeide konkrete handlingsplaner. Følgende oppgaver er derfor 
viktige: Tiltak mot gjengroing av landskapet, bevaring og oppgradering av bygningsmassen i 
Maridalen og tiltak for å fremme og tilrettelegge for friluftsliv i dalen. 
 
Maridalens Venner jobber aktivt i samsvar med formålsparagrafen i forskrift om Maridalen 
landskapsvernområde: ”Formålet med vernet er å bevare det vakre og egenartede natur- og 
kulturlandskapet i Maridalen som en helhet, med særpreg fra tidligere tiders 
jordbrukslandskap, og med de biologiske, geologiske og kulturhistoriske elementer som bidrar 
til å gi området dets verdifulle karakter.” Vi tar del i arbeidet for å utvikle dalen til ei levende 
og livskraftig jord- og skogbruksbygd. Dette oppnår vi gjennom: 
 

1. Skjøtselstiltak – kampen mot gjengroingen! 
2. Kulturarrangementer 
3. Årsskrift 
4. Nettstedet www.maridalensvenner.no 

 
Mål 1) Skjøtselstiltak – kampen mot gjengroingen! 
Dagens utfordring er: Hvordan forvalte vernevedtaket i praksis for å oppnå formålet med 
vernet? Maridalen er et jord- og skogbrukslandskap med dype historiske røtter. Vi vektlegger 
bevaring av naturtyper, vegetasjonstyper og kulturmarkstyper, og det artsmangfoldet og de 
kulturminnene som er knyttet til disse, og som sammen viser særpreg fra tidligere tiders 
jordbrukslandskap. 
 
Maridalens Venner ønsker å samle alle gode krefter, private og offentlige aktører, 
organisasjoner, lokalbefolkning og gårdbrukere for å få realisert innholdet i verneplanen og 
for å oppnå formålet med vernet. 
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Etter at Maridalen ble vernet som landskapsvernområde, har vi fått mange oppgaver å ta tak i. 
Gammel kulturmark skal ryddes og restaureres. Verneverdige hus skal vedlikeholdes. 
Styvingstrær og andre trær skal beskjæres. Gamle ferdselsveier, vann- og elveanlegg og andre 
kulturminner skal restaureres og vedlikeholdes. Det skal tilrettelegges for friluftsliv. 
Kulturarrangementene skal videreutvikles. Dalen skal ha et levende bygdemiljø med aktive og 
sjølstendige bønder. Alt dette skal folkeopplyses. For at disse oppgavene skal kunne omsettes 
til aktiv handling i samsvar med målet for vern av Maridalen, kreves kompetanse, 
engasjement, arbeidskraft, evne til å prioritere og samarbeide, og tilstrekkelige bevilgninger. 
 
Maridalens Venner har sju delmål når det gjelder forvaltningen av landskapet (se også 
tidligere årsmeldinger for Maridalens Venner). 
 
Maridalens Venner skal: 

a) Fullføre restaureringen av de høyest prioriterte slåttemarkene i Maridalen. Årlig slått 
og raking vil bli gjennomført. 

b) Bidra til at de høyest prioriterte gjengrodde beitemarkene blir restaurert og tatt i bruk. 
c) Bidra til at de høyest prioriterte tilplantede og/eller gjengrodde områdene med 

fulldyrka mark blir restaurert og tilbakeført til fulldyrka mark. 
d) Bidra til at skogbryn (gradvis overgang mellom fulldyrka mark og skogsmark, også 

kalt randsoner) blir ryddet og restaurert, særlig mot sør, vest og øst og i områder med 
størst verneverdi. 

e) Bidra til at verneverdige forfalne gårdsbygninger blir restaurert. 
f) Bidra til at veikantene langs hovedveiene i Maridalen blir ryddet i en forsvarlig 

bredde. Påse at veikantene blir slått med flere meters bredde hvert år og til riktig 
tidspunkt. 

g) Bidra til at byggingen av egne turveier til, i, gjennom og fra Maridalen blir fullført. På 
denne måten vil vi oppnå en helhetlig tilrettelegging, som vil fremme friluftslivet i 
dalen. 

 
Mål 2) Kulturarrangementer 
Maridalens Venner er medarrangør i forbindelse med kulturarrangementer ved kirkeruinene i 
pinsa. Dessuten arrangerer vi orkidétur på Slåttemyra i Nittedal. 
 
Det årlige arrangementet ”Maridalsspillet” blir satt i scene av foreningen Maridalsspillet. 
Maridalsspillet er en egen medlemsorganisasjon med eget nettsted, www.maridalsspillet.no. 
De som er medlem i Maridalens Venner, er automatisk medlem også i Maridalsspillet. 
 
Mål 3) Årsskrift 
Hvert år gir vi ut et innholdsrikt årsskrift. Tema for årsskriftet 2018 blir: Hammeren. Forfatter 
er Stein Erik Kirkebøen. 
 
Mål 4) Nettstedet www.maridalensvenner.no 
En stor oppgave blir å videreutvikle nettstedet www.maridalensvenner.no. 
 
5. Måloppnåelse 
Mål 1) Skjøtselstiltak – kampen mot gjengroingen! 
• Delmål a) Restaurering og årlig pleie av slåttemarker 

Her vises det til kapittel 7. 
 
• Delmål b) Restaurering av beitemarker 

Her vises det til kapittel 8. 
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• Delmål c) Restaurering av fulldyrka mark 
Her har det ikke skjedd noe nytt i 2017. 

 
• Delmål d) Skogbryn (gradvis overgang mellom fulldyrka mark og skogsmark, også kalt 

randsoner) blir restaurert 
Ingen nye skogbryn er blitt restaurert i år. 

 
• Delmål e) Gårdsbygninger blir restaurert 

Bymiljøetaten har fått malt hovedbygningen og sidebygningen på Nes gård. Uthuset på 
Nordre Låkeberget har fått nytt tak og våningshuset har blitt restaurert. Noe 
restaureringsarbeid er også blitt utført på Nordbråten og Nedre Vaggestein.  

 
• Delmål f) Rydding av veikantene 

Bymiljøetaten slo veikantene i en meters bredde på forsommeren. Seinere ble veikantene i 
dalen slått med flere meters bredde. Det er ikke foretatt noen restaurering av veikantene. 
 

• Delmål g) Fullføre byggingen av egne turveier til, i, gjennom og fra Maridalen 
I forbindelse med bystyrets behandling av flerbruksplanen for Oslo kommunes skoger 
2007–2015, fattet bystyret 20. juni 2007 følgende vedtak: ”Det anlegges en asfaltert 
sykkelvei på veiskulderen langs Maridalsveien.” 
 
Vi kan ikke se at det har skjedd noe nytt i denne saken i løpet av 2017. 
 
Gå inn på nettsidene www.maridalensvenner.no. I navigeringen til venstre på nettsidene, 
under ”Kulturlandskap”, finner du knappen ”Ferdselsveiplan”. Her kan du lese artikkelen 
”Fylkesmannens og Oslo bystyres vedtak om gang- og sykkelvei i Maridalen”. Se også 
tidligere årsmeldinger fra Maridalens Venner og følg med på saksinnsyn hos Plan- og 
bygningsetaten. Søk på saksnummer ”200903491 Maridalsveien fra Brekke til Hammeren 
– Planprogram – Tilrettelegging for myke trafikanter”. 

 
Mål 2) Kulturarrangementer – se kapittel 6. Se også egen årsmelding fra Maridalsspillet. 
 
Mål 3) Årsskrift 
Tittelen på årsskriftet 2018 er: Hammeren. Kull, vann og banka jern. Forfatter er Stein Erik 
Kirkebøen. 
 
Mål 4) Nettstedet www.maridalensvenner.no 
Arbeidet med å videreutvikle vårt eget nettsted pågår kontinuerlig. Nettstedet er et viktig 
redskap i arbeidet med å realisere Maridalens Venners visjon om at Maridalen skal være et 
kunnskapssenter for kulturlandskap. 
 
6. Kulturarrangementer (se egen årsmelding fra Maridalsspillet) 
a) 2. pinsedag 
Årets prostigudstjeneste ble ledet av prost Trond Bakkevig. Omkring 200 personer deltok 
under gudstjenesten. Etter gudstjenesten var det aktiviteter på Maridalen Bygdetun. 
Arrangementet er et samarbeid mellom Vestre Aker prosti, Maridalen menighet, Maridalens 
Venner og Maridalen Bygdetun. 
 
b) Orkidétur til Slåttemyra, Nittedal 
Søndag 25. juni deltok 60 personer på en vandring på Slåttemyra. Denne vandringen var et 
samarbeid mellom Nittedal Historielag, Turkameratene Nittedal Turlag og Maridalens 
Venner. Arrangementet ble åpnet av Øyvind Grandum med lur og bukkehorn. Deretter var det 
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Prøysen-sang ved Torill Lund Born, Henning Værnes, Øyvind Grandum og Aila Sinober. Det 
ble servert gratis skaukaffe. Tor Øystein Olsen ledet vandringen på myra. 
 
7. Restaurering og årlig pleie av slåttemarker i 2017 
Arbeid som er utført av Maridalens Venner: 
Bjørkelunden – ei magereng 
Midtsommers ble hele enga slått med ryddesag med krattkniv. Graset ble raket og fjernet. 
Stammeskudd og rotskudd på styvingstrærne ble fjernet. Stubber og steiner ble fjernet for å 
lette framtidig slått. 
 
Rikenga 
Noen styvingstrær ble tidlig vår ”lauvet” (beskåret) og en del store trær og busker ble ryddet 
og kvisten ble brent. 
 
Enga rundt Martinhytta ble på forsommeren slått med ryddesag med krattkniv. Graset ble 
raket og fjernet. 
 
Slåttemyra i Nittedal har egen årsrapport, se nettsidene til Maridalens Venner. 
 
Familien Dons takkes for raking, fjerning av gras, rydding av trær og busker og brenning av 
kvist. Eirik Stangeland takkes for raking og fjerning av gras. Rita Wiik takkes for raking av 
gras. 
 
8. Rydding av beitemark i Maridalen i 2017 
Maridalens Venner ønsker å bidra til at årlig nødvendig vedlikehold (fjerning av uønsket 
oppslag) blir utført i de ryddede havnehagene. 
 
Oppsummering av utført arbeid i Skjervenhagen i 2017: 
I løpet av beitesesongen har Skjerven gård fjernet uønsket oppslag i Skjervenhagen. 
Maridalens Venner har i 2017 støttet dette arbeidet med kr 15 000. 
 
9. Naturens verden, NRK P1, 16. april 
Naturens verden, ved Monika Blikås, oppsøkte Maridalen for å snakke om slåttemark, vårtegn 
og samspillet mellom folk, planter og dyr. Deltakere var Tor Øystein Olsen, leder Maridalens 
Venner og Torbjørn Røberg, leder Norsk Naturarv. Deler av programmet gikk i reprise på 
Radiolangs P1+ 21. april, 1. mai og 2. mai.  
 
10. Bystyret i Oslo bevilget kr 850 000 til Maridalens Venner 
Bystyret i Oslo vedtok i desember 2016 budsjett for Oslo kommune for 2017. I dette 
budsjettvedtaket ble det bevilget kr 850 000 til Maridalens Venner. 
 
11. Godtgjøring til leder av Maridalens Venner 
Brutto årslønn til leder i 2017 var 494 292 (eksklusiv arbeidsgiveravgift og administrering av 
lønn). I tillegg kommer lovpålagt innskuddspensjon og yrkesskadeforsikring. 
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PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I MARIDALENS VENNER 2017 
 
Årsmøtet i Maridalens Venner ble avholdt tirsdag 4. april i Maridalen Velhus. 
Lederen Tor Øystein Olsen ønsket 60 medlemmer velkommen. 
Før årsmøtet var det foredrag av Ståle Pinslie: På jakt etter historiske ferdselsveier fra Oslo til 
Hadeland. 
 
1. Valg av ordstyrer og referent 
Per Skorge ble valgt til ordstyrer og Rune Martinsen til referent. 
 
2. Godkjenning av innkalling 
Årsmøteinnkallingen ble godkjent. 
 
3. Godkjenning av dagsorden 
Dagsorden ble godkjent. 
 
4. Årsmelding 
Årsmeldingen ble enstemmig godkjent. 
 
5. Regnskap 
Regnskapet ble delt ut og gjennomgått. Revisors beretning ble delt ut. Regnskapet ble 
enstemmig godkjent. 
 
6. Innkomne forslag 
Ingen innkomne forslag. 
 
7. Fastsettelse av kontingent for 2018 
Kontingenten ble enstemmig vedtatt med kr 200. 
 
8. Valg 
Valgkomiteen ved Nils Jørgen Brodin framla valgkomiteens forslag. Følgende ble valgt ved 
akklamasjon: 
 
Styret: 
Tor Øystein Olsen, leder, ikke på valg 
Lars Flugsrud, ikke på valg 
Thor Furuholmen, ikke på valg 
Ragnhild Storaker, ikke på valg 
Jon Ivar Bakke, valgt for to år 
Otto Ullevålseter, valgt for to år 
Per Skorge, valgt for to år
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Varamedlemmer til styret, alle valgt for ett år: 
Thor Amlie 
Lasse Grønningsæter 
Steinar Bakken 
Rune Martinsen 
 
Valg av revisor, valgt for ett år: 
Vekstra Hadeland Regnskap AS ble valgt som revisor. 
 
Valg av valgkomité, valgt for ett år: 
Christian Dons, Per Pedersen og Nils Jørgen Brodin. 
 
Årsmøtet ble avsluttet med kaffe og de beste eplekaker fra Ullevålseter. 
 
Rune Martinsen 
Referent 
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Regnskap for Maridalens Venner
Regnskapsåret fra 1. januar 2016 til 31. desember 2016

Inntekter Utgifter
Kontingenter og støttebeløp 100 398          
Støtte fra Oslo kommune 850 000          
Støtte Slåttemyra, Fylkesmannen 70 000            
Renter 2 226              
Årsskrift 177 126        
Kulturarrangementer 17 716          
Nettsted 6 919            
Skjøtselstiltak 79 866          
Andre kostnader 62 745          
Mobiltelefon og internett 35 389          
Bruttolønn til leder 482 232        
Arbeidsgiveravgift 79 008          
Innskuddspensjon 11 254          
Yrkesskadeforsikring 6 382            
IT-kostnader 2 794            
Martinhytta 27 857          
Støtte til Maridalen Bygdetun 40 000          

Sum 1 022 624       1 029 288     

Underskudd (6 664)          

Sum 1 022 624       1 022 624     

Balanse 31.12.16 31.12.15

DNB, driftskonto 37 981,63       89 221,77     
DNB, kapitalkonto 314 379,97     277 271,84   
DNB, skattetrekkskonto 26 910,40       51 259,58     
Skyldig skattetrekk (26 857,00)      (51 225,00)   
Skyldig arbeidsgiveravgift (17 935,00)      (25 384,00)   

Sum netto beholdning 334 480,00     341 144,19   

Underskudd (6 664,19)     

Sum 334 480,00     334 480,00   

BEHOLDNING 31.12.2016 GJELD OG EGENKAPITAL 31.12.2016
Bankinnskudd 31.12.16 379 272,00     Skyldige offentlige avgifter 44 792,00     

Egenkapital 334 480,00   
Sum beholdning 379 272,00     Sum gjeld og egenkapital 379 272,00   

Egenkapital 31.12.2015 341 144,19     
Årets underskudd 6 664,19-         
Egenkapital 31.12.2016 334 480,00     

Thor Furuholmen Tor Øystein Olsen
Kasserer Leder
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Maridalsspillets årsmøte i 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følgende dokumenter utgjør Maridalsspillets innrapportering i årsskriftet: 

- Årsberetning for 2017 ved styreleder Lasse Grønningsæter 

- Referat fra Årsmøte 2017 

- Resultatregnskap 2016 

- Balanse 2016 

- Revisors beretning 2016 

Årsmøtet 2018 vil behandle: 

1. Valg av møteleder 

2. Årsmelding 2017 

3. Regnskap og balanse 2017 

4. Innkomne forslag  

5. Valg av styremedlemmer 

 

Årsmøtedokumentene inklusive regnskap, balanse og revisors beretning for 2017 vil være tilgjengelig på 

www.maridalensvenner.no forut for årsmøtet.  
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Årsberetning for  

Maridalsspillet 2017 

 
 På den praktfulle utescenen utgjorde tredveårskrigen 

bakteppe til de store og dramatiske vendinger i 

menneskers liv. Gjennom tablåene kunne vi se at 

reformasjon preget nasjonen og i det publikum kom til 

hovedscenen og satte seg på tribunen utgjorde 

åpningscenen stiliserte kampscener fra kontinentet. 

Forelskelse, stormfull kjærlighet, svik, renkespill og 

heltemot preget handlingen i oppsetningen. Og 

sårbarhet, lidenskap, ærgjerrighet og destruktive krefter 

åpenbarte seg i de sterke skuespillerprestasjonene. 

Oppspillet med funn at et forkullet lik i kirkeruiene, en 

superintendent fra Oslo som trer inn i handlingen i ren 

detektivstil, etterforsker og  fører oss gjennom 

handlingen. To soldaters møte, hver preget at deres 

krigshandlinger. Bøndenes kamp for å beholde 

kirkeskattene i Maridalen. Mystiske kroverter. Ungt 

heltemot og hodestups forelskelse. Handlingen bragte 

oss gjennom et rikt persongalleri og dynamiske, 

handlingsrike scenearrangement. Og ledet publikum til  

spørsmålet om hvem den egentlige gjerningsmannen 

var. Og, hvor tok kirkesølvet veien ? 

Maridalsspillet har er et av Norges mest tradisjonsrike historiske friluftsspill med naturgitt scenografi ved 

ruinene av St. Margaretakirken. Spillet ble etablert i 1974.  Med støtte fra  Oslo kommune og Nordre Aker 

bydel, Teateralliansen, Sparebankstiftelsen, andre støttespillere og ikke minst et trofast publikum arrangerte 

vi et storslått friluftspill i Maridalen i 2017. Styrets målsetning om å  fullføre C.F.Engelstad sin 

Maridalstriologi med Mads Henning Jørgensen som kunstnerisk leder og regissør. Han bearbeidet manuset til 

Engelstads Kirkesølvet som gav oss ”Maria Fili”  (lat. Marias barn). 

Kunstnerisk leder Mads Henning 

Jørgensen trakk opp et stort lerret i 

Maria Fili, bearbeidelsen av CF 

Engelstads Kirkesølvet.  Med regi 

på sin tredje oppsetning i 

Maridalsspillet har han revitalisert 

Maridalstriologien.  
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Maridalsspillets årsmøte i 2018. 
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Kunstnerisk ledelse: 

Manus & Regi: Mads Henning Jørgensen 

Regi tablåer og koreografi: Henriette Blakstad  

Scenografi: Mariann Rostad 

Medvirkende kostyme, rekvisitt: Henriette Blakstad 

Claudia Lucacel   

 

I bærende roller (roller i kursiv tekst):   

Sveinung Oppegaard  (Mattias Nielssønn) 

Brage Bang  (prest, Arne Ogmundssønn ) 

Helle Haugsgjerd (Eline Jonsdatter) 

Anne-Marthe Lund Engnes (Anne Ivarsdatter) 

Torgny Gerhard Aanderaa (Bjørn Ivarssønn) 

Markus Scarth Tønseth (Oluf Boesen) 

Fabian Christensen (Olvar Bendikssønn) 

Maren Sennels Jensen (Guri Bjørnsdatter) 

Øvrige roller: 

Ronny Fagereng (Roald Byggmester)  

Mette Scarth Tønseth (Gerd) 

Ivar Christiansen (Sverre Knekt)  

Eskil Hadland (Johan Knekt) 
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Kunstnerisk ledelse: 

Manus & Regi: Mads Henning Jørgensen 
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Produksjonen:  

Produksjonsleder: Eli Stålhand 

Inspisient:   Susanne Rytter Johansen 

Produksjonsassist.:  Claudia Lucacel 

Kampkoreografi:  Brage Bang og  

Sveinung Oppegaard 

Rittmester:  Marte Bakke 

Logo og Design:  Timo Westre 

Foto:   Lillian Julsvik 

   Nina Skramstad 

 

Styret retter en stor takk til: 

Nils Jørgen Brodin og Ødegård, Jon Ivar Bakke og Skjerven gård,  

Per Skorge og Øvre Kirkeby Gård. -  Tusen takk for velvilje og god hjelp i  

gjennomføringen av årets spill!  

 

 

Tusen takk til dere kreative, dyktige, dedikerte og 

arbeidsomme i kunstnerisk ledelse og  

produksjonsapparatet.  Dere skapte en fantastisk  

oppsetning gjennom Maria Fili! 
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Styret i Maridalsspillet 2017: 
 
Lasse Grønningsæter, leder 

Liv Sandvik, styremedlem 

Marte Bakke, styremedlem 

Timo Westre, styremedlem 

Mette Bjørklund, styremedlem 

Mads Henning Jørgensen (varamedlem) 

Anne-Marthe Lund Engnes (varamedlem)  

Styret er produksjonsansvarlig i Maridalsspillet.  

- En stor takk til alle styrets medlemmer for å delta i   

frivillighetsarbeidet, og sette av tid til menings-  

utveksling og beslutningstagen  gjennom året  

– helt fram til vi så et sterkt og flott Maridalsspill  

gjennomført i 2017! 

 

Frivillige i 
Maridalsspillet 2017 
I ”Maria Fili” deltok det over 80 frivillige personer. Over 35 av 

disse var aktører som bidro til å gjøre spillet til å gjøre 

forestillingen til en fantastisk opplevelse på vår lokale kulturarena 

i Maridalen!  Ca. 40 personer utførte oppgaver rundt scenen i  

styre og administrasjon, produksjonsstab, velferdsgruppe, 

billettsalgsgruppe, trafikkvaktlag, scenearbeidere og arbeidslag 

på spillplass. 

Frivillige i alle aldre stiller opp og er sammen om å lage et 

fantastisk spill gjennom 3 ukers iherdig innsats. Både på og rundt 

scenen er det skapt et  samhold hvilket gjør at Maridalsspillet 

lever videre.  Mange av de frivillige bidrar årlig til å realisere 

spillet – det er vi veldig takknemlige og ydmyke for. Vi ønsker å 

rette en stor takk til alle som bidro med deres tid, innsats og 

entusiasme i årets spill.   
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Styret i Maridalsspillet 2017: 
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Frivillige sceneaktører: 

Hauger Gård: Torild Jørgensdatter – Elisabeth Augdal; Guttorm Guttormssønn – Johan Tellefsen; Helga 

Pedersdatter – Ane Karoline Gilleberg; Sølje Guttormsdatter – Maud G. Stølan;Gjermund Guttormssønn – 

Jonathan s. Tønseth; Solveig Guttormsdatter – Cornelia Reppe-Henriksen; Johannes Guttormssønn – Casper S. 

Tønseth  

Brekke Gård: Anders Arnessønn – Trond Støen; Gudrun Persdatter – Heidi Orholt; Olav Anderssønn – Christopher 

Orholt; Veslemøy Andersdatter – Gjertrud Maria B. Løvvig  

Solhaug Gård: Ragnhild Arnesdatter – Ellen Uchermann; Svein Arntssønn – John Erik Solberg; 

Dagne Leifsdatter – Nina Kristin Kolstad; Liv Sveinsdatter – Lillian Julsvik; 

Sigvart Sveinssønn – Joakim T. Dalen; Solfrid Sveinsdatter – Lea Wisløff; 

Halfrid Sveinsdatter – Julie Christin Uchermann 

Skjerven Gård: Ragni Joarsdatter – Jenny Pauline Olsen; Eva Joarsdatter – Tone F. Nielsen; 

Markus Evenssønn – Mikael N. Røykenes; Julie Evensdatter – Nora Bakken 

Turter Gård: Hjørdis Viljamsdatter – Nina Therese Røhder; Helga Halgeirsdatter – Hilde Hammer 

Eirik Sveinungssønn – Fred Hammer; Sveinung Eirikssønn – Thanh Dang; 

Kristine Eiriksdatter – Shara Hammer 

Vaggestein Gård: Oddbjørg Skjalgsdatter – Anne-Katrine Schøyen; 

Sigrunn Jørgensdatter – Hege S. Borgersen; Hilde Fredriksdatter – Maria L. Sæther; 

Harald Fredrikssønn – Erling L. Overrein; Snefrid Fredriksdatter – Maria S. Bertran de Lis 

Sanner Gård: Jon Aslakssønn – Roy Birger R. Thyssel; Jaran Joarssønn – Øystein Moe; 

Aslak Jonssønn – Tobias Løyning; Vigdis Jonsdatter – Marie F. Grytten; 

Margareta Jonsdatter – Selma L. Engnes 
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En stor takk for frivillige i velferdsgruppa som bidrar med suppe, godhet og varme:  

Rubi Eidås (leder i velferdsgruppa), Marianne Faye, Elisabeth Kaare, Else Langeland, Gerd Myrvoll, Gunnar og 

Kirsten Bjune, Heidi Kristiansen, Else Flugsrud, Helene Laurvik, Inger Thaugland, Kari Solvang Andreassen, Liv 

Sandvik, Randi Beate Berg, Sissel Sypriansen. 

 

Stor takk for uvurderlig hjelp fra familien Tømte, Gunstein Hansen, Steinar Brodin, Ivar Christiansen, Eskil Hadland 

og Nina Skramstad, og alle øvrige og flittige sjauere og hjelpere som har bidratt med å rigge og rydde på spillplass!  

Tusen takk til alle trafikkvakter og billettører!  

- Dere utgjorde krafta vi trengte! 

Styret takker alle for entusiasme i frivillig innsats! Dere er Maridalsspillet! 

 

Målsetninger og økonomi 
Maridalsspillet er i 2018 som år tuftet på frivillighet. 

Entusiasme i innsatsen og hardt arbeid entusiastisk 

arbeid. Slik skaper vi godt spill. Og det verdsettes. 

Styrets vil jobbe for å opprettholde og øke det frivillige 

engasjementet. Våre støttespillere i Oslo kommune, 

Nordre Aker bydel, Teateralliansen, 

Sparebankstiftelsen har anerkjenner denne satsingen 

og har gjennom sin støtte lagt grunnlag for frivillig 

innsats. For styret er det viktig at de frivillige kjenner 

seg ivaretatt og vi vil lage gode rammer for 

frivilligarbeidet.  

Maridalsspillet har gjennom flere år markert seg med 

meget sterke og gode kunstneriske oppsetninger. Det 

var styrets målsetning å gjennomføre 

Maridalstriologien til CF Engelstad. Med Mads 

Henning Jørgensen som kunstnerisk leder og regissør 

har vi gjennom de siste 3 årene fått presentert 

fantastisk scenekunst med gode historier i bearbeidet 

manus, handlingsrike scener  og gode 

skuespillerprestasjoner.  
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En stor takk for frivillige i velferdsgruppa som bidrar med suppe, godhet og varme:  

Rubi Eidås (leder i velferdsgruppa), Marianne Faye, Elisabeth Kaare, Else Langeland, Gerd Myrvoll, Gunnar og 

Kirsten Bjune, Heidi Kristiansen, Else Flugsrud, Helene Laurvik, Inger Thaugland, Kari Solvang Andreassen, Liv 

Sandvik, Randi Beate Berg, Sissel Sypriansen. 

 

Stor takk for uvurderlig hjelp fra familien Tømte, Gunstein Hansen, Steinar Brodin, Ivar Christiansen, Eskil Hadland 

og Nina Skramstad, og alle øvrige og flittige sjauere og hjelpere som har bidratt med å rigge og rydde på spillplass!  

Tusen takk til alle trafikkvakter og billettører!  

- Dere utgjorde krafta vi trengte! 

Styret takker alle for entusiasme i frivillig innsats! Dere er Maridalsspillet! 

 

Målsetninger og økonomi 
Maridalsspillet er i 2018 som år tuftet på frivillighet. 

Entusiasme i innsatsen og hardt arbeid entusiastisk 

arbeid. Slik skaper vi godt spill. Og det verdsettes. 

Styrets vil jobbe for å opprettholde og øke det frivillige 

engasjementet. Våre støttespillere i Oslo kommune, 

Nordre Aker bydel, Teateralliansen, 

Sparebankstiftelsen har anerkjenner denne satsingen 

og har gjennom sin støtte lagt grunnlag for frivillig 

innsats. For styret er det viktig at de frivillige kjenner 

seg ivaretatt og vi vil lage gode rammer for 

frivilligarbeidet.  

Maridalsspillet har gjennom flere år markert seg med 

meget sterke og gode kunstneriske oppsetninger. Det 

var styrets målsetning å gjennomføre 

Maridalstriologien til CF Engelstad. Med Mads 

Henning Jørgensen som kunstnerisk leder og regissør 

har vi gjennom de siste 3 årene fått presentert 

fantastisk scenekunst med gode historier i bearbeidet 

manus, handlingsrike scener  og gode 

skuespillerprestasjoner.  

8 

Også i år har kombinasjonen med sterkt og godt frivilligarbeid sammen med noen profesjonelle i  

produksjonsapparat, kunstnerisk ledelse og hovedskuespillere  vist seg å være fruktbart. Produksjonens 

scenografi med blant annet 45 nye kostymer og 7 skuespillere i hovedrollene utgjorde store regnskapsposter 

i 2017. Billettsalget innfridde dessverre ikke våre forventninger i år, på tross av stor satsing på sosiale 

medier, annonser i lokale medier og aktivitet på stands med flyers. Vi går til oppgaven med friskt mot og 

mål om særlig å synliggjøre Maridalsspillet i ytterligere grad på digitale medier kommende år. 

 

Med en fortsatt sunn økonomi og målrettet arbeid fra styre og produksjonsapparat ser vi nå fram mot nytt 

spill i 2018. Velkommen til spillplassen i august  hvor vi planlegger å trekke opp  et helt nytt og  stort lerret. 

 

På vegne av styret ønskes godt årsmøte og hilsen 

Lasse Grønningsæter 

Styreleder 

 
 

Spillplassen,  pur og hvit i mens vi venter – for så at vi trekker opp et helt nytt, 
spennende og fargerikt lerret sensommeren 2018.  
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PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE MARIDALSSPILLET 2017 
DATO: 04. APRIL 2017 KL. 19:00 
VELHUSET, MARIDALEN. 

 
 

 
1. Godkjenning av innkalling.  Godkjent. 

  
2. Godkjenning av dagsorden. Godkjent. 

 
3. Valg av møteleder: Lasse Grønningsæter. 

  
4. Valg av referent. Steinar Rideng Brodin. 

 
5. Valg av en person til å undertegne protokoll ved siden av møteleder.. Jon Ivar Bakke. 

 
6. Årsmelding 2016. Vedlegg i Årsskriftet 2017. Oppsummering ved møteleder. Godkjent. 

 
7. Regnskap 2016. Framlegges på årsmøte. Godkjent. 

 
8. Revisjon 2016. Framlegges på årsmøte. Tatt til etterretning 

 
9. Innkomne forslag: Ingen. 

 
10. Valg av styreleder og styremedlemmer: 

 
Styreleder:   Lasse Grønningsæter (på valg, for 2 år). Enstemmig valgt av årsmøte. 
Styremedlem:  Timo Westre (på valg, for 1 år) 

 Styremedlem:   Mette Beate Bjørklund (på valg, for 1 år) 
 Styremedlem:  Liv Sandvik (på valg, for 2 år) 
 Styremedlem:   Marte Bakke (på valg, for 2 år) 
 Varamedlem:   Anne-Marthe Lund Engnes (på valg, for 1 år) 
 Varamedlem:   Mads Henning Jørgensen ( på valg, for 1 år) 
 
 Samtlige styremedlemmer og varamedlemmer enstemmig valgt av årsmøte. 
 
  
 
Maridalen den 5. April 2017. 
 
 
 
Lasse Grønningsæter   Steinar Rideng Brodin   Jon Ivar Bakke 
 Møteleder    Referent       Kontrasign. 
 (sign)     (sign)      (sign) 
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 VEDTEKTER FOR MARIDALSSPILLET   
 

Vedtatt på konstituerende årsmøte 8. desember 2005. 
Stiftingen bygger på Maridalsspillet som ble etablert i 1974. 
 
 
§ 1. Navn 
Foreningens navn er Maridalsspillet. 
 
§ 2. Formål 
Maridalsspillet vil gjennom sin virksomhet generelt arbeide for å spre informasjon om og øke interessen og 
forståelsen for Maridalen i historisk og kulturell sammenheng. Dette vil Maridalsspillet spesielt søke å 
oppnå ved at det hver sommer gjennomføres spill ved kirkeruinene. I den utstrekning man finner det 
kunstnerisk forsvarlig, bør man gjøre bruk av lokale krefter ved gjennomføringen av spillet. 
 
§ 3.  Medlemskap 
Medlemmene i Maridalens Venner er også medlemmer i Maridalsspillet. Kontingenten administreres av 
Maridalens Venner. 
 
§ 4. Foreningens ledelse 
Foreningens styre består av minst fem medlemmer valgt for to år. Det velges også to varamedlemmer. To 
medlemmer velges det ene året og tre det neste. Varamedlemmene velges hvert år. Leder velges særskilt på 
årsmøtet. Styret konstituerer seg selv med nestleder, kasserer, sekretær og et eller flere styremedlem. 
 
§ 5. Styrets plikter 
Styret har den daglige ledelse av Maridalsspillet. Lederen innkaller til styremøter. Styret er 
beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er tilstede. Sekretæren fører spillets protokoll. Styret er 
ansvarlig for at en forsvarlig økonomisk ramme holdes. 
 
§ 6. Årsmøtet 
Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. Årsmøtet blir holdt sammen med Maridalens Venner sitt 
årsmøte, og det er Maridalens Venner som innkaller til årsmøtet med minst to ukers varsel. Forslag som 
ønskes behandlet, må være innsendt til styret seks uker før årsmøtet. Årsmøtet skal behandle: 

1. Valg av møteleder 
2. Årsmelding 
3. Regnskap 
4. Innkomne forslag  
5. Valg 

 
§ 7. Vedtektsendringer 
Forslag om vedtektsendringer må behandles på ordinært årsmøte og vedtas med 2/3 flertall. 
 
§ 8. Oppløsning 
Ved eventuelt opphør av Maridalsspillet tilbakeføres gjenværende bevilgede penger til de bevilgende 
myndigheter. Aktiva for øvrig tilfaller Maridalens Venner.  
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RESULTATREGNSKAP	
MARIDALSSPILLET	

 
 
 
DRIFTSINNTEKTER	OG	DRIFTSKOSTNADER																															Note																								 2016																					 2015	

 
Salgsinntekt																																																																																									 2																			1	060	218													1	053	291	
Sum	driftsinntekter																																																																																																	1	060	218													1	053	291	

 
Annen	driftskostnad																																																																																																1	092	111																968	343	
Sum	driftskostnader																																																																																															 1	092	111																968	343	

 
Driftsresultat																																																																																																																 -31	893																		 84	948	

 
FINANSINNTEKTER	OG	FINANSKOSTNADER	
Annen	renteinntekt																																																																																																												 449																								274	
Resultat	av	finansposter																																																																																																			 449																								274	

 
Årsresultat																																																																																																																				 -31	444																		 85	222	

 
OVERFØRINGER	
Avsatt	til	annen	egenkapital																																																																																																		 0																		85	222	
Overført	fra	annen	egenkapital																																																																																		 31	444																												 0	
Sum	overføringer																																																																																																									-31	444																		 85	222	

MARIDALSSPILLET																																																																																																																																																																																																												 SIDE	1	
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RESULTATREGNSKAP - SPESIFIKASJON
MARIDALSSPILLET

2016 2015
Salgsinntekt
3200 Salg billetter -300 327 -356 513
3202 Kurs - studieforbundet -9 880 -7 650
3440 Støtte Oslo Kommune -510 000 -500 000
3441 Tilskudd Spel & Friluftsspel - Norsk Tea -80 000 -100 000
3443 Støtte FFUK -50 000 -13 244
3444 Støtte fra Sparebankstiftelsen -38 263 0
3445 Støtte fra Norsk Amatørteaterforbund -51 748 -66 884
3446 Støtte fra Studieforbundet 0 -9 000
3447 Støtte fra Bydel Nordre Aker -20 000 0

-1 060 218 -1 053 291

Annen driftskostnad
6300 Leie av lokaler 4 500 0
6340 Strøm, varme m.v. 13 5 409
6360 Leie container, toalett, tent, tribune 0 138 317
6365 Leie hester 0 21 000
6440 Leie av transportmidler 11 092 0
6460 Leie Containerleie/toalett/tent/tribune 125 824 0
6465 Leie hester 19 500 0
6540 Småutstyr osv 12 487 1 358
6545 Inventar og utstyr sideprosjket 11 517 0
6560 Rekvisitter 7 779 10 439
6570 Rekvisitter /kostymer 26 746 0
6571 Rens og kostymer 8 555 4 505
6701 Revisjon 2014 0 15 500
6707 Honorar bedriftsrådgivning MAX AS 2014 0 2 126
6710 Avsetning regnskap & revisjon 2015 7 063 25 000
6711 Avsetning regnskap & revisjon 2016 35 000 0
6790 Honorar Lys og bilde 110 500 101 900
6793 Honorar vakter 8 500 5 000
6794 Honorar selvstendige skuespillere/musike 529 067 474 185
6800 Kontorrekvisita 3 845 3 243
6890 Diverse utgifter 539 5 238
6900 Telefon, porto m.v. 596 3 882
7130 Reisekostnad 0 367
7140 Reise/diett etter regning 1 083 0
7310 Annonsekostnader 82 107 75 537
7311 Trykksaker, t-skjorter, logo 33 200 41 054
7350 Representasjonskost. fradragsberettiget 39 218 20 049
7400 Kontingenter, fradragsberettiget 7 530 7 530
7420 Gaver, fradr. ber. 5 066 4 340
7500 Forsikringspremier 0 1 816
7770 Bankomkostninger 784 549
7771 Øreavrundinger 0 1

1 092 111 968 343

Annen renteinntekt
8040 Renteinntekter, skattefrie -449 0
MARIDALSSPILLET SIDE 1
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RESULTATREGNSKAP - SPESIFIKASJON
MARIDALSSPILLET

2016 2015
8050 Renteinntekter 0 -274

-449 -274

Avsatt til annen egenkapital
8960 Avsatt til annen egenkapital 0 85 222

0 85 222

Overført fra annen egenkapital
8961 Overføringer fra annen egenkapital -31 444 0

-31 444 0

MARIDALSSPILLET SIDE 2
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BALANSE	
MARIDALSSPILLET	

 
EIENDELER																																																																																								Note																								 2016																					 2015	

 
 
 
OMLØPSMIDLER	
FORDRINGER	
Andre	kortsiktige	fordringer																																																																																								20	000																												 0	
Sum	fordringer																																																																																																														 20	000																												 0	

 
INVESTERINGER	

 
Bankinnskudd,	kontanter	o.l.																																																																																				 306	486																236	739	

 
Sum	omløpsmidler																																																																																																					 326	486																236	739	

 
Sum	eiendeler																																																																																																													 326	486																236	739	

MARIDALSSPILLET																																																																																																																																																																																																												 SIDE	2	
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BALANSE	
MARIDALSSPILLET	

 
EGENKAPITAL	OG	GJELD																																																															 Note																								 2016																					 2015	
INNSKUTT	EGENKAPITAL	

 
OPPTJENT	EGENKAPITAL	
Annen	egenkapital																																																																																																						 196	749																228	193	
Sum	opptjent	egenkapital																																																																																								 196	749																228	193	

 
Sum	egenkapital																																																																																																									 196	749																228	193	

 
 
 
KORTSIKTIG	GJELD	
Leverandørgjeld																																																																																																													15	250																			 -3	329	
Annen	kortsiktig	gjeld																																																																								2																						 114	487																		 11	875	
Sum	kortsiktig	gjeld																																																																																																			 129	737																				 8	546	

 
Sum	gjeld																																																																																																																						129	737																				 8	546	

 
Sum	egenkapital	og	gjeld																																																																																										326	486																236	739	

 
 
 
 

Oslo,	27.02.2017	
Styret	i	Maridalsspillet	

 
 
 
 

 
Lasse	Grønningsæter																																Linn	Christina	Eidås																														 Timo	Lindgren	Westre	

styreleder	 nestleder																																																styremedlem	
 
 
 
 
 

Mette	Beate	Bjørklund																																																										Anne-Marthe	Lund-Engnes	
styremedlem	 styremedlem	

MARIDALSSPILLET																																																																																																																																																																																																												 SIDE	3	
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BALANSE - SPESIFIKASJON
MARIDALSSPILLET

2016 2015
Andre kortsiktige fordringer
1579 Andre kortsiktige fordringer 20 000 0

20 000 0

Bankinnskudd, kontanter o.l.
1920 Bank 306 478 236 731
1950 Bank skattetrekk 8 8

306 486 236 739

Annen egenkapital
2050 Annen egenkapital -196 749 -228 193

-196 749 -228 193

Leverandørgjeld
2400 Leverandørgjeld -15 250 3 329

-15 250 3 329

Annen kortsiktig gjeld
2900 Forskudd fra Sparebankstiftelsen -91 737 0
2982 Avsetning regnskapshonorar -19 750 -11 875
2990 Annen kortsiktig gjeld -3 000 0

-114 487 -11 875

MARIDALSSPILLET SIDE 1
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Unic Revisjon AS 
Medlem av Den norske Revisorforening 
Vekstsenteret, Olaf Helsets vei 6 
Postboks 150 Oppsal 
0619 Oslo 
  
Telefon: +47 22 44 22 99 
post@unicrevisjon.no 
www.unicrevisjon.no 
 
Foretaksregisteret: 999 327 885 MVA 

 

   

 
 
 
Til generalforsamlingen i Maridalsspillet 
 
 
 
 
 
UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Uttalelse om revisjon av årsregnskapet 

Vi har revidert årsregnskapet for Maridalsspillet som viser et underskudd på kr 31444. Årsregnskapet består av 
balanse per 31. desember 2016 og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til 
årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.  

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende 
bilde av stiftelsens finansielle stilling per 31. desember 2016, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per 
denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i 
henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er 
uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i 
samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som 
grunnlag for vår konklusjon. 

Styrets ansvar for årsregnskapet 
Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et 
rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også 
ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til stiftelsens evne til fortsatt drift og opplyse om 
forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så 
lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som 
inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en 
revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke 
vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å 
påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til https://revisorforeningen.no/ 
revisjonsberetninger. 

 

 

 

   

  
Uttalelse om øvrige lovmessige krav   

Konklusjon om årsberetningen 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen og 
forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i 
henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er 
revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt 
til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av stiftelsens regnskapsopplysninger i 
samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.  

 
 
Oslo, 27. februar 2017 
UNIC REVISJON AS 

 
Herman Olav Grøv 
statsautorisert revisor 
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Uttalelse om øvrige lovmessige krav   

Konklusjon om årsberetningen 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen og 
forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i 
henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er 
revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt 
til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av stiftelsens regnskapsopplysninger i 
samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.  

 
 
Oslo, 27. februar 2017 
UNIC REVISJON AS 

 
Herman Olav Grøv 
statsautorisert revisor 
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