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Hold sinnet ditt mjukt

– Hold sinnet ditt mjukt,
sier en stemme i vinden.
– La det ikke stivne
av år og alder. Smør det
med dagenes gule soltalg,
dynk det med dogg fra en blomsterkalk,
garv det i motgangs bitre saltlake.
Hold sinnet ditt várt og villig
som greina i brisen:
en hvileplass for fugler
med vingen blå av himmelduft.

Hans Børli
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Forord
Jeg  ble forholdsvis brått hekta på fugler og fotografering for 7 år siden. 
 Fugleinteressen kan ha sammenheng med daglig inntak av solsikkefrø, men er 
også et resultat av gleden over alt som finnes i naturen og etter hvert mest fuglene. 

Jeg prøver alltid å fange en stemning i motivene mine. Det må være noe mer enn 
«bare» fuglen. Det er bare å ta seg tid så oppdager du den, for den finnes overalt  
i Maridalen. 

Det er ikke alltid turvær, men alltid fotovær. En haukugle som fløy forbi meg i tett 
snødrev eller fiskeørna som jaktet i Nesbukta i øsende regn er et eksempel på det. 

Jeg vil oppfordre leserne til å komme seg ut med eller uten fotoapparat, men 
 kikkert må du ha med. Etter hvert oppdager du at det er flere raringer som er ute  
på Fugletur. Folk som meg som går langsomt med gamle jakker og ser opp!

Kunnskap gir forståelse, som gir glede, som gir respekt, som gir økt vilje  
til bevaring av naturen. 

Knut-Jørgen Moen
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Maridalens fugler

Bjørkefink.
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Blåmeis.



7

Blåstrupe.



8

Bokfink.



9

Brunnakke.



10

Dompap.
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Duetrost.



12

Dvergspett.



13

Fiskeørn.



14

Flaggspett.



15

Fossekall.



16

Fuglekonge.



17

Gjerdesmett.



18

Grankorsnebb.



19

Granmeis.



20

Gransanger.
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Gravand.

“Fuglekikkere har en tendens til å snuble oftere  
enn andre folk. Fuglene sitter jo ofte høyt i trærne  
og blikket løftes høyt opp når man går…”
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Grønnfink.
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Grønnsisik.
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Grønnspett.
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Gråfluesnapper.
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Grågås.
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Gråhegre.



28

Gråsisik.
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Gråtrost.
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Gulspurv.
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Haukugle.
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Havelle.
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Havørn.
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Horndykker.
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Hvitkinngås.
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Hønsehauk.



37

Isfugl.
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Jernspurv.



39

Kaie.
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Kanadagås.



41

Kattugle.



42

Kjernebiter.



43

Kjøttmeis.



44

Knoppsvane.



45

Konglebit.



46

Krikkand.



47

Kråke.



48

Kvinand.



49

Laksand.



50

Lappfiskand.



51

Lappugle.
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Lerkefugl.

Gjøken

Du
Som er lengsel og avstand, sankthans og ensomhet
sommer og høst samtidig:
La meg få komme under ditt ønsketre
og ønske!

Inger Hagerup
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Linerle.



54

Lomvi.



55

Løvsanger.



56

Låvesvale.



57

Mandarinand.



58

Moskusand.



59

Munk.



60

Musvåk.



61

Måltrost.



62

Nøttekråke.



63

Nøtteskrike.



64

Pilfink.



65

Ravn.



66

Ringand.



67

Ringdue.



68

Rosenfink.



69

Rødstrupe.



70

Rødvingetrost.



71

Sangsvane.



72

Sidensvans.



73

Siland.



74

Skjære.



75

Skogsnipe.



76

Snøspurv.



77

Spettmeis.



78

Spurvehauk.



79

Spurvugle.



80

Stillits.



81

Stjertmeis.



82

Stokkand.



83

Storlom.



84

Storskarv.



85

Strandsnipe.



86

Stær.



87

Svartbak.



88

Svarthvit fluesnapper.



89

Svartmeis.



90

Svartrødstjert.



91

Svartspett.



92

Svartstrupe.



93

Svarttrost.



94

Toppand.



95

Toppdykker.



96

Toppmeis.



97

Tornirisk.



98

Tornsanger.



99

Tornskater.



100

Trane.



101

Trekryper.



102

Tretåspett.



103

Tundragås.



104

Tårnfalk.



105

Varsler.



106

Vendehals.



107

Vintererle.



108

Vipe.
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Junikveld

Vi sitter i slørblå junikveld
og svaler oss ute på trammen.
Og alt vi ser på har dobbelt liv,
fordi vi sanser det sammen.

Se – skogsjøen ligger og skinner rødt
av sunkne solefalls-riker.
Og blankt som en ting av gammelt sølv
er skriket som lommen skriker.

Og heggen ved grinda brenner så stilt
av nykveikte blomsterkvaster.
Nå skjelver de kvitt i et pust av vind,
– det er som om noe haster …

Å, flytt deg nærmere inn til meg
her på kjøkkentrammen!

Den er så svinnende kort den stund
vi mennesker er sammen.

Hans Børli
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Storlom  
Storskarv 
Gråhegre 
Canadagås 
Hvitkinngås 
Knoppsvane 
Sangsvane 
Stokkand 
Krikkand 
Brunnakke 
Stjertand 
Skjeand 
Toppand 
Svartand 
Kvinand 
Siland 
Laksand 
Fiskeørn 
Hønsehauk 
Spurvehauk 
Vandrefalk 
Tårnfalk 
Jerpe 
Orrfugl 
Storfugl 
Fasan 
Trane 
Vipe 
Rødstilk 
Strandsnipe 
Rugde 
Enkeltbekkasin 
Hettemåke 
Sildemåke 
Gråmåke 
Svartbak 
Fiskemåke 
Makrellterne 
Ringdue  
Skogdue  
Tamdue  
Tyrkerdue  
Gjøk  

Hornugle  
Perleugle  
Spurvugle  
Kattugle  
Tårnseiler  
Hærfugl 
Vendehals 
Grønnspett 
Svartspett 
Flaggspett 
Gråspett 
Dvergspett 
Tretåspett 
Sandsvale 
Låvesvale 
Taksvale 
Sanglerke 
Trepiplerke 
Heipiplerke 
Gulerle 
Vintererle 
Linerle 
Tornskate 
Varsler 
Stær 
Nøtteskrike 
Skjære 
Nøttekråke 
Kaie 
Kornkråke 
Kråke 
Ravn 
Sidensvans 
Fossekall 
Gjerdesmett 
Jernspurv 
Gresshoppesanger 
Gulsanger 
Hagesanger 
Munk  
Tornsanger 
Møller 
Løvsanger 

Gransanger 
Bøksanger 
Fuglekonge 
Hagefluesnapper 
Gråfluesnapper 
Buskskvett 
Steinskvett 
Rødstjert 
Rødstrupe 
Blåstrupe 
Gråtrost 
Ringtrost 
Svarttrost 
Rødvingetrost 
Måltrost 
Stjertmeis 
Løvmeis 
Granmeis 
Toppmeis 
Svartmeis 
Blåmeis 
Kjøttmeis 
Spettmeis 
Trekryper 
Gråspurv  
Pilfink  
Bokfink 
Bjørkefink 
Grønnfink 
Grønnsisik 
Stillits 
Bergirisk 
Tornirisk 
Gråsisik 
Konglebit 
Furukorsnebb 
Grankorsnebb 
Dompap 
Gulspurv 
Hortulan 
Sivspurv 
Snøspurv

 
Til slutt må jeg få takke de som har bidratt med opplysninger om fuglene. Disse er Viggo Ree, 
Per-Gøran Bentz, Jarle Mæhlum og Øystein Pettersen. 
 
Kjell S. Gulbrandsen. Fra Årsskrift Maridalens Venner 1979. 
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Egretthegre
Kongeørn
Kvartbekkasin
Krykkje
Havelle
Konglebit
Sidensvans
Tyrkerdue
Brushane
Vepsevåk
Blåstrupe
Isfugl
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Tårnseiler
Bøksanger
Svartand
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Tornsanger
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Gråfluesnapper
Sivhauk
Gjøk
Sotsnipe
Møller
Svarthvit fluesnapper
Gravand
Gulerle
Grønnstilk
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Bydue 
Rødstjert 
Lappspurv 
Buskskvett 
Gluttsnipe 
Vendehals 
Brunnakke 
Svartbak 

Munk 
Trepiplerke 
Strandsnipe 
Dvergfalk 
Sandsvale 
Løvsanger 
Fjellerke 
Låvesvale 
Taksvale 
Toppand 
Siland 
Kornkråke 
Steinskvett 
Toppdykker 
Fiskeørn 
Sjøorre 
Ringtrost 
Sildemåke 
Orrfugl 
Hvitkinngås 
Storspove 
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Gulspurv 
Knoppsvane 

Bergand 
Kvinand 
Storskarv 
Hønsehauk 
Haukugle 
Flaggspett 
Svartspett 
Varsler 
Nøtteskrike 
Skjære 
Kråke 
Svartmeis 
Toppmeis 
Granmeis 
Blåmeis 
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Spettmeis 
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Fossekall 
Pilfink 
Dompap

FUGLER SOM ER REGISTRERT I MARIDALEN PR. 2021. TOTALT 158 ARTER.
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ÅRSMØTE I MARIDALENS VENNER OG MARIDALSSPILLET 2022 
 
Innkalling til årsmøte 2022 
 
Tid: Torsdag 7. april kl. 19.00 
Sted: Maridalen Velhus, krysset Maridalsveien/Kasaveien 
 
I Knut-Jørgen Moen og Simon Rix: Fugler i Maridalen 
 
II 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 2023 
8. Valg 
 

III Årsmøte Maridalsspillet 
 
 
Servering av kaffe og eplekaker fra Ullevålseter. 
 
Salg av bøker. 
 
Vel møtt! 
 
Hilsen styret 

Årsmøteinnkalling  
og årsmeldinger
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ÅRSMELDING MARIDALENS VENNER 2021 
 
1. Styret i 2021 
Leder Tor Øystein Olsen 
Konvallveien 67 
2742 Grua 
e-post: maridalensvenner@mobilpost.no 
 
Nestleder Otto Ullevålseter 
Ullevålseter, Nordmarka 
0890 Oslo 
e-post: reiott@online.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 Per Skorge 
Øvre Kirkeby gård 
Maridalsveien 500 
0890 Oslo 
e-post: per.skorge@skog.no 
 
Varamedlem Alv Reidar Dale 
Edvard Griegs allé 12 
0479 Oslo 
e-post: a.r.e.dale@admin.uio.no 
 
Varamedlem Thor Amlie 
Glads vei 17 
0489 Oslo 
e-post: thor.amlie@gmail.com 
 
Varamedlem 
En representant fra styret i Maridalsspillet 
 
2. Andre tillitsverv 
Revisor: Hverven Revisjon AS 
Regnskapsfører: Hadeland Regnskap AS 
Valgkomité: Nils Jørgen Brodin, Lars Flugsrud og Lasse Grønningsæter 
 
3. Visjon for Maridalens Venner 
Visjonen for Maridalens Venner er: 
”Maridalen skal være et kunnskapssenter for kulturlandskap, og ei levende og livskraftig 
kulturbygd!” 
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4. Mål for Maridalens Venner 2021 
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, og 
en viktig industrihistorie. 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. 
 
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 seminaturlige slåttemarkene i 
Maridalen. Årlig slått og raking vil bli gjennomført. 

b) Bidra til at de høyest prioriterte gjengrodde seminaturlige beitemarkene blir restaurert 
og tatt i bruk. 
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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 og andre bygninger 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 (forbehold i 2021 pga. korona) 
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. 
Medlemmene i Maridalens Venner er også medlemmer i Maridalsspillet. 
 
Mål 3) Årsskrift 
Hvert år gir vi ut et innholdsrikt årsskrift. Tema for årsskriftet 2022 blir: Fuglene i Maridalen. 
Forfatter er Knut-Jørgen Moen, med støtte fra Simon Rix. 
 
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 seminaturlige slåttemarker 

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

De ryddete beitemarkene blir holdt i hevd i form av beiting. Ingen nye beitemarker er blitt 
ryddet. 

 
• Delmål c) Restaurering av fulldyrka mark 

Her har det ikke skjedd noe nytt i 2021. 
 
• Delmål d) Skogbryn (gradvis overgang mellom fulldyrka mark og skogsmark, også kalt 

randsoner) blir restaurert 
Ingen nye skogbryn er blitt restaurert i 2021. 

 
• Delmål e) Gårdsbygninger og andre bygninger blir restaurert 

Oslo kommune har i 2021 restaurert sidebygningen på Store Brennenga. 
 
• 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. 
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• 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.” 
 
På møtet i den rådgivende gruppa for forvaltningen av Maridalen landskapsvernområde 
11. oktober, ble det atter igjen orientert om gang- og sykkelveien langs Maridalsveien, 
som ble vedtatt i bystyret 20. juni 2007. Denne gangen var det representanter fra Oslo 
kommune og Multiconsult som orienterte. Ifølge referatet fra møtet, er dette nå 
saksgangen: «Endelig forslag til reguleringsplan skal sendes over vinter 2021/22. 
Planforslaget på offentlig høring våren 2022, og sendes til politisk behandling høsten 
2022.» Se referat fra møtet på nettsidene under knappen Forvaltningsplanen, og referat 
Rådgivende utvalg. 
 
Gå inn på nettsidene. I navigeringen til venstre, 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 punkt 6. Se også egen årsmelding fra Maridalsspillet. 
Kulturarrangementene ble sterkt preget av pandemien. 
 
Mål 3) Årsskrift 
Tittelen på årsskriftet 2022 er: Fugleliv i Maridalen. Av Knut-Jørgen Moen. 
 
I tillegg sender vi også ut: En diskusjon om Gamle Hadelandsvei. Etterskrift juni 2021. Av 
Ståle Pinslie. 
 
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) 
Pandemien påvirket kulturarrangementene også i 2021, men på kort varsel ble det 
gjennomført: 
 
Orkidétur til Slåttemyra, Nittedal 
Søndag 27. juni deltok 25 personer (totalt 40 var innom) på en vandring på Slåttemyra. Denne 
vandringen var et samarbeid mellom Nittedal Historielag, Turkameratene Nittedal Turlag og 
Maridalens Venner. Arrangementet ble åpnet med Prøysen-sang ved Torill Lund Born. Det 
ble servert gratis skaukaffe. Tor Øystein Olsen ledet vandringen på myra. 
 
7. Restaurering og årlig pleie av seminaturlige slåttemarker i 2021 
Arbeid som er utført av Maridalens Venner: 
Bjørkelunden – ei magereng 
I august 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. 
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Rikenga 
Nederste delen ble ryddet for trær og busker vinter og vår. 
Flata i nordøst ble slått med ryddesag med krattkniv i juli. Graset ble raket og fjernet. 
Den nordligste delen, og som grenser mot Bjørkelunden, ble slått med ryddesag med krattkniv 
i slutten av august. Graset ble raket og fjernet. Forrige gang det ble slått der, var i 2018. 
 
Løvenga 
Det ble ryddet noen trær og busker vinter og vår. 
 
Bekkedalen 
Det ble slått ei gate ned mot bekken, og opp til ‘bålplassen’ i juli. 
 
Enga rundt Martinhytta ble slått i juli 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 beskjæring av 
styvingstrær. Rita Olsen Wiik takkes for raking av gras. 
 
8. Statsforvalterens rådgivende gruppe 
Det har vært holdt ett møte (11. oktober), i den rådgivende gruppa for forvaltningen av 
Maridalen landskapsvernområde (forrige møte var i 2018). Tema på møtet var gang- og 
sykkelveien langs Maridalsveien, skjøtsel i Maridalen ved Maridalen Vel og 
dispensasjonssaker og hogstmeldinger. Under dette punktet ble det også tatt opp avslaget fra 
forvaltningsmyndighet om å anlegge ny landbruksvei til småbruket Hagastua. 
 
9. Stortingsdebatt om Maridalens Venner torsdag 27. mai 2021 
Representantforslag fra Per Olaf Lundteigen, Jan Bøhler og Ole André Myhrvold om statlig 
delfinansiering av det arbeidet som Maridalens Venner i Oslo gjør for å realisere den statlige 
vedtatte forvaltningsplanen for Maridalen landskapsvernområde. 
 
I forslaget står det blant annet: "Siden forvaltningsplanen har hele ni referanser til Maridalens 
Venner, er det klart at denne frivillige organisasjonen har en viktig rolle. Det er allment 
anerkjent at Maridalens Venner gjør en meget god jobb for å realisere forvaltningsplanen. Det 
er avgjørende viktig for videre oppfølging av hele forvaltningsplanen at arbeidet til 
Maridalens Venner kan videreføres. Dette er et meget godt eksempel på at en organisasjon 
som representerer frivillig sektor, kan delta i forvaltningen av statlige vedtatte verneområder." 
 
Torsdag 27. mai 2021 ble dette forslaget diskutert og stemt over i Stortinget. Hele saken og 
referatet og opptak av debatten, vises på lenka nedenfor (fra papirutgaven er det enkleste å 
søke inne på Stortingets sider). 
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2020-
2021/refs-202021-05-27/?m=20 
 
Under denne stortingsdebatten, opplyste Lars Haltbrekken om et videomøte mellom 
Maridalens Venner og Klima- og miljødepartementet, der statssekretær Maren Hersleb Holsen 
også var til stede: "Statsråden skriver i sitt brev til komiteen i dag at regjeringen på bakgrunn 
av et møte 15. april ble klar over organisasjonens vanskelige økonomiske situasjon, og at det 
var på bakgrunn av dette at departementet utformet et forslag om støtte via revidert budsjett." 
Se også punkt 16. 
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10. Byrådet og bystyreflertallet kuttet støtten til Maridalens Venner med 600 000 
I årsmeldingen for 2020 er dette kuttet gjort rede for. Dette førte til et stort engasjement, som 
Nordre Aker Budstikke fulgte godt opp (se også punkt 9 og 16): 
11. januar: Professor Rune Halvorsen: – Helt uakseptabelt! sier professor om kutt i 
pengestøtten til Maridalens Venner 
4. mars: Vegard Ulvang: – En uredelig prosess som ikke gir tillit til den politiske 
behandlingen. 
Denne artikkelen var et resultat av et møte 4. februar, der Tor Øystein Olsen, Vegard Ulvang 
og professor Rune Halvorsen fra Naturhistorisk museum, møtte på Teams Sunniva Holmås 
Eidsvoll (SV), Andreas Halse (Ap) og Sirin Stav (MDG). Årsaken til møtet var alle 
medieoppslagene i etterkant av kuttet på 600 000 til Maridalens Venner. 
17. mars: Spleis: Stor sum allerede etter noen timer: Vennene samler seg om kronerulling i 
Maridalen 
8. april: Per Olaf Lundteigen (Sp): Maridalens Venner: Kan få hjelp fra «oven» 
11. mai: Ola Elvestuen (V): Elvestuen: Regjeringen redder Maridalen-arbeidet i år 
15. juni: Bjørg Sandkjær (Sp): Revidert budsjett Oslo kommune: Senterpartiet foreslår penger 
til Maridalens Venner 
27. september: Stein Erik Kirkebøen: Kutter også i år: «Hvorfor ønsker byrådet å kvele 
Maridalens Venner?» 
13. oktober: Kulturvernprisen for 2020 fra Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen til Tor 
Øystein Olsen 
20. desember: May-Brith Døssland (V): Prøvde nok en gang å sikre penger til Maridalens 
Venner 
 
11. «Gi beng i å ødelegge Maridalen!» 
Maridalen forpakterlag hadde en svært vellykket aksjon for bevaring av bondekulturen i 
Maridalen, gjennom å sikre langsiktige forpaktningskontrakter med Oslo kommune. Se blant 
annet Facebook-gruppa «Gi beng i å ødelegge Maridalen!». 
 
12. Søknad om ny landbruksvei til Hagastua 
Maridalens Venner støtter fullt ut søknaden fra Carsten Bakke og begrunner det med 
følgende: 
Hagastua er den eneste gjenværende tidligere husmannsplassen av denne typen i Maridalen, 
som er bevart som en sjølstendig enhet, og som også er i privat eie, med fulldyrka mark med 
driveplikt, driftsbygninger og bolighus, litt skog, og med eget gårds- og bruksnummer (gnr. 69 
bnr. 11). Hagastua får dermed en meget høy kulturhistorisk verneverdi innenfor Maridalen 
landskapsvernområde og må derfor bevares som en helhet, der en helt nødvendig gårdsvei 
(landbruksvei) fram til plassen inngår som en viktig del av denne helheten. Men for at 
vernekvalitetene skal bestå, er det en forutsetning at dyrkamarka drives, at det blir anlagt en 
gårdsvei helt fram, bygningene blir restaurert og tatt hånd om, og at de to bolighusene igjen 
får status som helårsboliger, slik at vi igjen får "liv på Hagastua". 
 
Les mer om saken ved å lese artikkelen om ny landbruksvei til Hagastua på nettsidene til 
Maridalens venner. 
 
13. Martinhytta 
Martinhytta er hytta bak Øvre Vaggestein gård, som Martin Tranmæl fikk av Arbeiderpartiet, 
Landsorganisasjonen og Arbeiderbladet i forbindelse med at han fylte 70 år i 1949. Hytta ble 
ferdig i januar 1953, og 11. mai samme år, overførte han hytta til en stiftelse; "Martinhytta i 
Kroken i Maridalen", som skulle eie hytta når han selv falt bort. Stiftelsen skulle ha et styre 
som besto av "én mann utsett av sekretariatet i Arbeidernes faglige Landsorganisasjon, én 
utsett av sentralstyret i Det norske Arbeiderparti og én fra Arbeiderbladet. Jeg vil sette pris på 
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om formannen i LO, og i Partiet og redaktøren i Arbeiderbladet ville sitte i styret." Denne 
stiftelsen er ikke registrert i Stiftelsesregisteret i Førde, og heller ikke med lovpålagt 
organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret. 
 
Maridalens Venner har aktivt brukt Martinhytta siden 1991, da Einar Linderud (som fikk 
ansvaret å passe på hytta av Martin Tranmæl etter hans død) holdt et kåseri om Martinhytta og 
Martin Tranmæl i forbindelse med en rusletur. Etter denne dagen ble hytta brukt av 
Maridalens Venner til styremøter og arrangementer, også i samarbeid med andre 
organisasjoner. 
 
 I 1995 fikk Maridalens Venner nøkkel til hytta og det ble skrevet kontrakt med Oslo 
Arbeiderparti (som ikke er eier av hytta, men fikk disposisjonsretten og det daglige ansvaret 
for hytta, like før 1980), og fra dette år ble Martinhytta en fast base for foreningen, der vi 
hadde styremøter, men også en rekke andre arrangementer og foredrag om Martin Tranmæl 
og arbeiderbevegelsen, og da i tett samarbeid med Einar Linderud. Vi kunne bruke hytta 
gratis, mot at vi tok ansvaret for daglig vedlikehold, og å sikre vedforsyning. Naturtomta ble 
ryddet, og det ble etablert seminaturlig slåtteeng sør og vest for hytta, og som har blitt årlig 
slått og vedlikeholdt siden 1995. Store trær og busker ble ryddet, og stor skog som sto tett 
inntil hytteveggen, ble etter hvert også gradvis fjernet, og da i samarbeid med grunneier av 
tomta, den gangen Skogvesenet og Friluftsetaten. 
 
20. mai 1998 ble det undertegnet en ny leieavtale mellom Oslo Arbeiderparti og Maridalens 
Venner. Da kunne vi få leie Martinhytta "gratis, mot å dekke alle utgifter til løpende 
vedlikehold, off. avgifter mv." og "Maridalens Venner står for vedlikehold og tilsyn av hytta. 
Ved behov for større investeringer, tas dette opp med Oslo Arbeiderparti." Fra denne dag har 
vi tatt det økonomiske ansvaret for at hytta er i den stand den er i dag, hytta har nesten ikke 
råteskader, og den ble derfor med god grunn plassert på Gul liste av Byantikvaren 7. 
september 2021 (se vedlegg etter årsrapporten). 
 
Siden vi begynte å bruke hytta i 1991, har den blitt beiset to ganger, først av Einar Linderud 
sommeren 1992, og somrene 2013–2015 ble hytta grundig vasket utvendig og beiset og malt 
av ekteparet Rita Olsen Wiik og Knut Jarle Wiik. Inntaksledning og inntakssikringsboksen ble 
byttet i 1998, pga. brann i anlegget (der bidro Oslo Arbeiderparti med å dekke en del av 
utgiftene), og vannpumpa har blitt byttet to og en halv gang siden 1998, den siste "halve 
gangen" måtte en del på pumpa byttes. 
 
Rita Olsen Wiik kom inn i arbeidet med vedlikehold av Martinhytta sommeren 2005. Hun tok 
da tak i jobben med å vaske hytta grundig, fikk orden på gardiner og sengetøy, reparerte 
møbler og fikk reparert mange innelamper, og gikk til anskaffelser av mange nye lamper i 
samme smijernsstil som de opprinnelige, men også sengelamper. Det ble også foretatt en 
storstilt opprydding på tomta under hennes ledelse, der massevis av nedgravd søppel ble kjørt 
bort til avfallshåndtering. Nytt lokk til septiktanken ble også ordnet. 
 
Fra 2010 kom også hennes kommende ektemann, Knut Jarle Wiik, sterkt inn i arbeidet med å 
bevare Martinhytta, og fra 2010 har disse to i praksis fungert som "vaktmestere" av hytta. Det 
er umulig å tallfeste innsatsen til disse to, og den eneste økonomiske støtten har vært et 
symbolsk honorar fra Maridalens Venner, innenfor skattereglenes grenser. 
 
Siden 1998 har Maridalens Venner tatt det økonomiske ansvaret for å bevare hytta. Ifølge 
regnskapene ble det utgiftsført for Martinhytta kr 21 650 i 2020 og 25 374 i 2019. I 2016 og 
2017 rundt 27 000, i 2014 31 206, så med andre ord, foreningen har sikkert brukt langt over 
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en halv million kroner på Martinhytta de siste 23 år, altså siden 1998. Hva dette hadde kostet, 
om denne jobben skulle ha blitt satt bort til et firma, er vel umulig å si. 
 
1. oktober 2020 fikk vi videresendt brev fra Vann- og avløpsetaten om varsel om vedtak om 
ulovlig utslipp. Det var stilet til grunneier av tomta, Oslo kommune, Bymiljøetaten. For å 
unngå at utslippet blir ulovlig, må det søkes om å få en utslippstillatelse fra VAV innen 
01.09.2021. Dette er nå blitt utsatt med ett år. 
 
Tilsynsrapport fra Elvia 21.10.2021. I den rapporten ble det slått fast at det var mange avvik, 
og at avvik må utbedres av en godkjent elektrovirksomhet innen 20.01.2022. 
 
12. november ble Maridalens Venner invitert til et møte med Oslo Arbeiderparti, ved 
partisekretær for lokalpartiet, Øyvind Slåke, vedrørende fremtidig eierskap og bruk av 
Martinhytta i Kroken. I e-post datert 20. november fra Øyvind Slåke til Maridalens Venner, 
står det følgende: «Som kjent eies hytta av Stiftelsen ‘Martinhytta i Kroken i Maridalen’ og 
forvaltes p.t. av Oslo Arbeiderparti. OAP inngikk avtale 20. mai 1998 med Maridalens 
Venner. Avtalen gir Maridalens Venner rett til å leie hytta gratis bl.a. mot å dekke løpende 
driftsutgifter. Leieavtalen gjelder for tre år ad gangen og fornyes automatisk for tre nye år hvis 
ingen av partene sier den opp innen 6 måneder før åremålsperioden går ut, jf. leieavtalen § 4. 
Inneværende åremålsperiode går ut 20. mai 2022 og fornyes dermed automatisk om den ikke 
sies opp innen 20. november 2021. 
 
Som redegjort for i møtet, ønsker OAP å avvikle sin forvaltning av hytta og bidra til avklaring 
av hyttas fremtidige eierforhold og forvaltning. I den forbindelse er det vesentlig å ha færrest 
mulige heftelser på hytta og det er derfor ikke mulig å videreføre en åremålsavtale som binder 
opp bruken av hytta i tre nye år. Leieavtalen mellom Oslo Arbeiderparti og Maridalens 
Venner om leie av Martinhytta sies derfor med dette opp, slik at ny åremålsperiode ikke 
fornyes fra 20. mai 2022. 
 
OAP vil nå ta kontakt med de som, ifølge stiftelsesdokumentet fra 11. mai 1953, er satt til å 
peke ut stiftelsens styre, for å drøfte fremtidig eierskap og forvaltning av hytta. Vi vil i den 
forbindelse også videreformidle at Maridalens Venner fortsatt er interessert i å leie hytta. Leie 
etter 20. mai 2022 forutsetter imidlertid at Maridalens Venner inngår ny avtale med eier av 
hytta.» 
 
Rett etter dette møtet tok Thor Furuholmen initiativ til å få utbedret alle feilene i det elektriske 
anlegget på Martinhytta. Godkjent elektrovirksomhet ble kontaktet, og hele det elektriske 
anlegget ble ferdig skiftet ut rett før jul, til en pris av kr 135 428, i sin helhet finansiert av 
Thor Furuholmen. 
 
14. Film om Maridalen 
Johnny Fagerstrøm har laget en film om Maridalen. 
Takk til John Brataas som lastet den opp på Vimeo. Filmen kan spilles av via høyrespalta på 
nettsidene.  
 
15. Bystyret i Oslo bevilget kr 250 000 til Maridalens Venner 
Bystyret i Oslo vedtok i desember 2020 budsjett for Oslo kommune for 2021. I dette 
budsjettvedtaket ble det bevilget kr 250 000 (kutt på kr 600 000, se årsmelding 2020 og punkt 
10) til Maridalens Venner. 
 
16. Maridalens Venner med egen post på statsbudsjettet 2021 og 2022 
11. mai 2021 la regjeringen Solberg frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2021. 
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«Tilskudd til Maridalens venner. Det foreslås å benytte 0,4 mill. kroner av midlene på kap. 
1400, post 76 for å gi et engangstilskudd til Maridalens venner. Foreningens formål er å 
bevare Maridalens nåværende bebyggelse og miljø, og den arbeider blant annet med å 
opprettholde kulturlandskapet i Maridalen landskapsvernområde gjennom skjøtselstiltak. 
Foreningen har en utfordrende finansiell situasjon på grunn av et uventet inntektsbortfall, og 
tilskuddet gis som en midlertidig overgangsstøtte for at foreningen kan bidra i 
skjøtselsarbeidet i det statlige verneområdet i inneværende år.» Side 165. 
 
I statsbudsjettet for 2022, ble denne posten videreført med kr 300 000, ferdigbehandlet i 
Stortinget 21. desember 2021: 
«Maridalens venner (0,3 mill. kroner). Foreininga sitt formål er å bevare Maridalens 
noverande busetnad og miljø, og foreininga arbeider blant anna med å oppretthalde kultur- 
landskapet i Maridalen landskapsvernområde gjennom skjøtselstiltak. Foreininga har ein 
utfordrande finansiell situasjon på grunn av eit uventa inntektsbortfall. Tilskotet blir gjeve 
som ein mellombels overgangsstønad for at foreininga kan yte i skjøtselsarbeid i det statlege 
verneområdet.» Side 81. 
 
17. Godtgjøring til leder av Maridalens Venner 
Brutto vedtatt årslønn til leder i 2021 ble videreført uendret fra 2020, vedtatt av styret 
gjennom budsjettvedtak 6. april 2020. Den var kr 534 876 (eksklusiv arbeidsgiveravgift og 
administrering av lønn). I tillegg kommer lovpålagt innskuddspensjon og 
yrkesskadeforsikring. 
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PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I MARIDALENS VENNER 20.05.2021 

 

Årsmøtet i Maridalens Venner ble avholdt torsdag 20. mai 2021 kl. 19.00 digitalt via Zoom. 

Lederen Tor Øystein Olsen ønsket velkomment til 28 medlemmer som deltok digitalt. 

Før årsmøtet holdt Stein Erik Kirkebøen foredraget: «Krutt, kuler og personekvivalenter. Historien om 
Skar kruttverk og Skar leir». 

1. Valg av ordstyrer og referent 

Per Skorge ble valgt til ordstyrer og Thor Amlie til referent. 

2. Godkjenning av innkalling 

Årsmøteinnkallingene for 2019 og 2020 ble godkjent. 

3. Godkjenning av dagsorden 

Dagsorden ble godkjent.  

4. Årsmelding 

Årsmeldingene for 2019 og 2020 ble enstemmig godkjent. 

5. Regnskap 

Regnskapene 2019 og 2020 og revisorenes beretninger ble gjennomgått. Regnskapene for 
2019 og 2020 ble enstemmig godkjent. 

6. Innkomne forslag 

Ingen innkomne forslag. 

7. Fastsettelse av kontingent for 2022 

Kontingenten ble enstemmig vedtatt økt til kr 300, dvs. en økning på kr 100. Det er p.t. 
registrert 640 medlemmer. 

8. Valg 

Nils Jørgen Brodin fremla valgkomiteens forslag. Følgende ble valgt ved akklamasjon: 

Styret: 

Tor Øystein Olsen, leder, ikke på valg 
Thor Furuholmen, ikke på valg 
Jon Ivar Bakke, valgt for to år 
Otto Ullevålseter, valgt for to år 
Per Skorge, valgt for to år 
 

Varamedlemmer til styret, alle valgt for ett år: 

Thor Amlie 
Alf Reidar Dahle 
En representant fra styret i Maridalsspillet: Ronny Fagereng 
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Valg av revisor. 

Hverven Revisjon AS ble valgt som revisor om Klima- og miljøverndepartementet stiller krav 
om statsautorisert revisor for sin bevilgning. Dersom det ikke er krav om det, velges Vekstra 
Hadeland Regnskap AS som revisor. 

 

Valg av valgkomité. 

Nils Jørgen Brodin, Lars Flugsrud og Lasse Grønningsæter. 

 

9. Eventuelt 

Ordstyrer takket avslutningsvis styreleder Tor Øystein Olsen for innsatsen i året som har gått.  Stein 
Erik Kirkebøen ble takket for arbeidet med årsskriftet 2021: «KRUTT, KULER og personekvivalenter. 
Historien om Skar kruttverk og Skar leir». Ståle Pinslie ble takket for tillegget til Årsskrift 2017 «En 
diskusjon om Gamle Hadelandsvei og Bygata». 

 
 

Thor Amlie 
Referent 
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Regnskap for Maridalens Venner
Regnskapsåret fra 1. januar 2021 til 31. desember 2021

Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter
Kontingenter og støttebeløp 88 600           87 450        
Støtte fra Oslo kommune 250 000         850 000      
Støtte Slåttemyra, Statsforvalteren 75 000           75 000        
Statsbudsjettet (kap. 1400, post 76) 400 000         
Spleis 74 658           
Privat støtte årsskrift 81 780           
Momskompensasjon 86 824           71 721        
Grasrotandelen 2 734             3 353          
Salg årsskrift 647 
Renter 513 1 514          
Årsskrift 250 340         199 834       
Kulturarrangementer 3 000             1 999           
Nettsted 7 533             12 027         
Skjøtselstiltak 82 900           84 585         
Andre kostnader 19 949           20 843         
Styreweb 3 123             3 120           
Vekstra Hadeland Regnskap AS 19 138           22 004         
Hverven revisjon 28 042           
Mobiltelefon og internett 33 325           31 227         
Bruttolønn til leder, vedtatt av styret 534 876         534 876       
Refusjon av sjukepenger 262 522         47 547        
Arbeidsgiveravgift 45 874           80 590         
Innskuddspensjon 12 826           12 747         
Yrkesskadeforsikring 7 099             6 925           
IT-kostnader 30 120           12 873         
Martinhytta 31 474           21 650         
Støtte til Maridalen Bygdetun 40 000         

Sum 1 323 278      1 109 619      1 136 585   1 085 300    

Overskudd 213 659         51 285         

Sum 1 323 278      1 323 278      1 136 585   1 136 585    

Balanse 31.12.2021 31.12.2020

DNB, bedriftskonto 176 816,26    129 985,74    
DNB, plasseringskonto 525 285,33    374 771,86    
DNB, skattetrekkskonto 54 526,40      53 286,40      
Skyldig skattetrekk (54 425,00)     (53 185,00)     
Skyldig arbeidsgiveravgift (11 910,00)     (28 225,00)     

Sum netto beholdning 690 292,99    476 634,00    

Overskudd 213 658,99    

Sum 690 292,99    690 292,99    

BEHOLDNING 31.12.2021 GJELD OG EGENKAPITAL 31.12.2021
Bankinnskudd 31.12.21 756 627,99    Skyldige offentlige avgifter 66 335,00    

Egenkapital 690 292,99  
Sum beholdning 756 627,99    Sum gjeld og egenkapital 756 627,99  

Egenkapital 31.12.2020 476 634,00    
Årets overskudd 213 658,99    
Egenkapital 31.12.2021 690 292,99    

Thor Furuholmen Tor Øystein Olsen
Kasserer Leder

Skjøtselstiltak og kulturarrangementer inneholder også lønnsutbetalinger i Maridalen og på Slåttemyra. 
Refusjon av sjukepenger er 50 prosent sjukemelding for lederen.

Regnskap 2020Regnskap 2021

Dato 15.02.2022

Legally signed by 
Tor Øystein Olsen
2022-02-15

Legally signed by 
Thor Furuholmen
2022-02-15

Legally signed by 
Jon Ivar Bakke
2022-02-16

Legally signed by 
Reidar Otto Ullevålseter Jr
2022-02-16

Legally signed by 
Per Gunnar Skorge
2022-02-17
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Regnskap for Maridalens Venner
Regnskapsåret fra 1. januar 2021 til 31. desember 2021
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Byantikvaren 
 

    
 Oslo kommune 

Byantikvaren 
 
 

Besøksadresse: 
Maridalsveien 3, 0178 Oslo  
Postadresse: 
Postboks 2094 Grünerløkka, 0505 OSLO 

Telefon: 23460295 
postmottak@bya.oslo.kommune.no 
Org. nr.: 976819993 
oslo.kommune.no 

 
 

 
 
 
69/326 - Martinhytta - Øvre Vaggestein - Melding om oppføring på Gul liste 
 
Vi viser til brev fra oss med informasjon om oppstart av arbeid med kartlegging av kulturminneverdier på 
din eiendom, sendt 17.08.2021. Vernevurderingen er nå godkjent av Byantikvaren og eiendommen er 
oppført på Gul liste som kommunalt listeført.  
 
Vedlagt dette brevet finner du vårt skjema med vernebegrunnelse og spesifisering av hva som er 
omfattet av listeføringen på eiendommen. Dersom du har tilgang til internett, kan du se vår registrering 
av eiendommen i Kulturminnesøk https://www.kulturminnesok.no/kart/?q=martinhytta. Ta gjerne kontakt 
med saksbehandler Sigrid Varfjell/95761163 dersom du har spørsmål om vernevurderingen av din 
eiendom. 
 
Byantikvarens gule liste 
Gul liste er Byantikvarens oversikt over registrerte kulturminner i Oslo. Alle pågående og godkjente 
vernevurderinger skal være kartfestet i Gul liste. Byantikvaren arbeider for å bevare et bredt utvalg 
bygninger og miljøer knyttet til Oslos lange og mangfoldige historie. Fordi det stadig pågår kartlegging av 
byen, er Gul liste i kontinuerlig endring.  
 
Din eiendom er listeført fordi den har kulturminneverdier som vi ønsker å sikre gjennom en forutsigbar 
og effektiv saksbehandling i Oslo kommune. Det er ikke knyttet et juridisk vedtak til listeføringen, og det 
er fremdeles de vanlige bestemmelsene i plan- og bygningsloven som gjelder for din eiendom. Hvis du 
planlegger utvendige endringer må du søke Plan- og bygningsetaten, og Byantikvaren vil da gi en 
rådgivende uttalelse til søknaden før Plan- og bygningsetaten fatter sitt vedtak i saken. 
 
Informasjon om Byantikvarens tjenester 
Vi gir praktiske råd om vedlikehold og istandsetting. Ved henvendelse til vårt publikumsmottak, kan du få 
hjelp i enkle saker uten å gjøre en forhåndsavtale. 
 
En gang i året fordeler vi tilskuddsmidler til istandsetting av bevaringsverdige kulturminner. Dersom du 
har planer om istandsettings- eller restaureringsarbeider, kan du søke om tilskudd til å dekke 
antikvariske merkostnader. 
 

 

Maridalens Venner 
Konvallvegen 67 
2742 GRUA 

 

Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh.: Dato:  
 21/1719 - 3 Sigrid Varfjell,  07.09.2021 



130

Se våre internettsider for mer informasjon om tilskuddsordningen, publikumsmottakets åpningstider og 
for tilgang til informasjonsark om Byantikvarens ulike ansvarsområder: 
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/etater-og-foretak/byantikvaren/. 
 
Gul liste er tilgjengelig for publikum på internett. Gå inn på Plan- og bygningsetatens Planinnsyn 
http://10.192.10.26/xkart/planinnsyn_intra/?mode=gulliste og søk deg frem til ønsket adresse. 
En annen mulighet er å gå inn på http://www.kulturminnesok.no/ hvor de registrerte kulturminnene er 
presentert med kart, foto og beskrivelser. 
 
 
Vedlegg: 

- Skjema for kulturminneverdier. 
- Byantikvarens informasjonsark om Gul liste er tilgjengelig digitalt på 

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php?mmfileid=15758 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Sigrid Varfjell  

antikvar  
 
 
 

 

Vedlegg 
69/326 - Martinhytta - Øvre Vaggestein - Kulturminneskjema 

Mottakere: 
Arbeiderpartiet Postboks 8743 Youngstorget 0028 OSLO 
Eiendoms- og byfornyelsesetaten Postboks 491 Sentrum 0105 OSLO 
Maridalens Venner Konvallvegen 67 2742 GRUA 
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Byantikvaren 
 

    
 Oslo kommune 

Byantikvaren 
 
 

Besøksadresse: 
Maridalsveien 3, 0178 Oslo  
Postadresse: 
Postboks 2094 Grünerløkka, 0505 OSLO 

Telefon: 23460295 
postmottak@bya.oslo.kommune.no 
Org. nr.: 976819993 
oslo.kommune.no 

 

 

 
 
69/326 - Martinhytta - Øvre Vaggestein - Kulturminneskjema 
 
Oppføringen omfatter fritidsbolig med originalt inventar, hage og brønnhus. Eiendommen føres også på 
Byantikvarens oversikt over fredningsverdige bygninger og anlegg. 

 
 

Beskrivelse: 

 

Arbeiderpartiet 
Postboks 8743 Youngstorget 
0028 OSLO 

 

Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh.: Dato:  
21/1719 - 2 Sigrid Varfjell,  24.08.2021 
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Martinhytta ble tegnet av Knut Knutsen i 1952, og oppført av bygg- og tømrermester Thoralf Vik. Den var 
en gave til arbeiderpartihøvdingen Martin Tranmæl. Og bak 70-årsgaven til friluftsmannen og sosialisten 
Tranmæl, stod Arbeiderpartiet, Arbeiderpressen og LO, representert ved Einar Gerhardsen, Trygve Lie, 
Konrad Nordal, Jens Christian Hauge og Olav Larsen. Martin Tranmæl var arbeiderbevegelsens store 
ideolog, spesielt i mellomkrigstiden, men også etter krigen. Han var med på å forme Arbeiderpartiets 
politikk og ideologiske standpunkt frem til sin død i 1969. Martinhytta var et ettertraktet møtested for 
eliten i arbeiderbevegelsen, både for politiske samtaler og for å følge Martin på hans vandringer i marka. 
Se ellers Maridalens venners side om Martinhytta. https://www.maridalensvenner.no/martinhytta-ved-
vaggestein.185837.html 

Hytta står på kommunal grunn, men eies mest sannsynlig av Arbeiderpartiet. Eieforholdene er imidlertid 
noe uklare, se mer på Maridalens venners side. 

Hytta er i maskinlaft med usymmetriske hjørnesviller som er et uvanlig arkitektonisk trekk. Den har full 
kjeller i Ålesundsmur av betong, og saltak som opprinnelig var dekket med skifer. En gang før 1990 ble 
skiferen erstattet av takplater. Skiferen skal ligge rundt om på tomten. De to pipene er i teglstein. 
Vinduene er i to fag og med småruter.  

Innvendig er det et vindfang og plassbygde benker og senger i stuen. Peisen er åpen. Det finnes to 
soverom med originale, plassbygde køyesenger med springfjærbunn. Begge soverom har hvert sitt 
skatoll og skap. Det ene rommet har også servant med varmt og kaldt vann. Kjøkkenet har plassbygget 
innredning, pipeløp, utslagsvask og komfyr. Her er kjellerlemmen. Badstuen har ikke lenger inventar 
annet enn en servant. Toalettet er en liten bod i det lave bygget, og fremstår som en bod i boden. Her 
var det opprinnelig vannklosett, men på et tidspunkt ble det gjort om til bøttetoalett. Byggepapirene 
beskriver en utedo, så det er usikkert om dette vannklosettet var godkjent, og når det ble byttet. 

Annekset er innredet med to køyesenger, et stort skap og et stort skrivebord. 

En skiferlagt uteplass ligger lunt i solveggen mot sydøst. Brønnhuset er plassert litt sydøst for huset og 
en vannpumpe står i kjelleren. Denne er byttet ut tre ganger. 

Tomten er utpreget naturtomt med skog, lyng og tuer mot nord og mosedekke mot syd, øst og vest. Et 
stort løvtre står mot syd. 
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Hytta sett fra sydvest. Annekset med kjeller ligger mot vest og har egen inngang. Inngangen til hytta er 
en granitt-trapp og døren den klassiske todelte. 

 

 
Hytta sett fra sørøst. Det lavere bygget huser toalett og uthus/redskapsbod. Pipen i syd er for den åpne 
peisen i stua. Pipen mot nord for ovnen på kjøkkenet og i badstuen. 

 

 
Plantegninger viser kjøkken med serveringsluke, badstue og toalett tilgjengelig uten å måtte gå ut. 
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Detaljer fra inventaret. Komfyren er ikke opprinnelig, da det er spor etter avtrekk fra vedfyrt ovn i 
pipeløpet bak komfyren, og etter en gnistfanger i gulvet. Serveringsluken sees i kjøkkeninnredningen 
som Knutsen tegnet. Brødboksen er av ny dato. 

 
Detaljering viser innlagt varmtvann og elektrisk oppvarming på soverommene, bak skrivebordet. Her står 
også de opprinnelige stolene Knutsen valgte til hyttas langbord, men som det nå kun er to bevart av. 
Tranmæls ski og stokk nederst til høyre. 

 

Byantikvaren har vurdert følgende kulturminneverdier som viktige: 

Kunnskapsverdier - dokumentasjons- og kildeverdier   
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Arkitekturhistorisk verdi - bygningen/kulturminnet er et bidrag til 
nasjonal/regional/lokal arkitekturhistorie   
Byggeskikkverdi - bygningen/kulturminnet utgjør et godt eksempel på 
nasjonal/regional/lokal byggeskikk i sin periode  X 
Miljøskapende/kompletterende verdi – bygningen/kulturminnet er en viktig del av et 
større by- eller bygningsmiljø   
Byplan/strukturerende verdi – bygningen/kulturminnet inngår i, eller er en følge av 
viktige historiske strukturelle grep   
Stilhistorisk verdi – bygningen/kulturminnet er et særlig interessant eksempel på en 
epoke- eller områdestil, eller arkitektens stil  X 
Teknikkhistorisk/håndverkshistorisk verdi – bygningen/kulturminnet er et særlig 
interessant eksempel på teknikk eller håndverk   
Bygningshistorisk verdi – bygningen viser kulturhistorisk interessant tilbygnings- eller 
ombygningsskikk   
Samfunnshistorisk/sosialhistorisk verdi – bygningen/kulturminnet reflekterer og 
formidler samfunnshistoriske forhold  X 
Personalhistorisk verdi – bygningen/kulturminnet kan knyttes til kjente og/eller viktige 
personer  X 
Symbolverdi – bygningen/kulturminnet er knyttet til nasjonale/regionale/lokale viktige 
funksjoner, hendelser eller begivenheter  X 
    
Opplevelsesverdier   
Arkitektonisk verdi – bygningen/kulturminnet har høye estetiske, og/eller romlige 
kvaliteter 

 X 

Kunstnerisk verdi – bygningen/kulturminnet har kunstnerisk utsmykning og/eller 
håndverksdetaljer av høy kvalitet    
Identitetsskapende verdi – bygningen/kulturminnet er viktig for historien om et by- 
eller lokalmiljø   X 
Kontinuitetsskapende verdi – bygningen/kulturminnet er én av få eldre 
bygninger/kulturminner i et lokalmiljø     
Nysgjerrighetsskapende verdi – bygningens/kulturminnets plassering, utforming eller 
historie er svært spesiell  X 
    
Forsterkende faktorer   
Autentisitet/ekthet – bygningen har bevart forholdsvis mye av originale 
bygningsvolumer og -detaljer  X 
Pedagogisk/historiefortellende potensial – bygningen/kulturminnet er særlig egnet 
for formidling av kunnskap og opplevelse  X 
Representativitet – bygningen/kulturminnet er en tydelig representant for en større 
gruppe (eksisterende eller forsvunne) bygninger/kulturminner   
Sjeldenhet – bygningen/kulturminnet enten er av en sjelden type, eller er én av bare få 
bevarte av en type   
God teknisk tilstand – bygningen/kulturminnet ikke har åpenbare strukturelle 
svakheter eller tekniske mangler  X 
Brukbarhet – bygningen/kulturminnet er godt egnet for opprinnelig eller ny bruk uten å 
gjøre endringer som svekker verneverdiene  X 

 
 

Formål og begrunnelse for vern: 
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Formålet med å føre Martinhytta på Gul liste, er å bevare en fritidsbolig tegnet av Knut Knutsen, og 
spesialtegnet for og brukt av Martin Tranmæl, en av arbeiderbevegelsens fremste ledere på 1900-tallet. 
Dette i seg selv er med på å gi hytta svært høy kulturminneverdi. Hytta har klare objektkvaliteter og en 
interessant og moderne tilnærming til den tradisjonelle lafteteknikken. Hytta har ingen åpenbare 
svakheter og er godt egnet for videre bruk og til formidling av både arbeiderbevegelsens historie, men 
også friluftslivets økte betydning og hyttelivets fremvekst etter krigen. 
Hytta fremstår som svært opprinnelig, både i eksteriør og interiør. Den ligger plassert i skogbrynet og er 
synlig over åpne enger og jorder i forkant, og bidrar til områdets miljøkvaliteter. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Janne Wilberg Sigrid Varfjell 

byantikvar antikvar 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 

Mottakere:    
Arbeiderpartiet Postboks 8743 Youngstorget 0028 OSLO 
Eiendoms- og byfornyelsesetaten Postboks 491 Sentrum 0105 OSLO 
Maridalens Venner Konvallvegen 67 2742 GRUA 
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Maridalsspillet	

2022	
	
	
	
	
	
	
	
	

Illustrasjon:	Digital	bearbeidelse	av	tresnitt	«Maridalen	Kirke»	(CC	PDM)	av	Andreas	Flinch	(1813-1872).	
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Maridalsspil lets årsmøte i 2022 

Følgende	dokumenter	utgjør	Maridalsspillets	innrapportering	i	årsskriftet:	
	

• Årsberetning	2021		
• Referat	fra	Årsmøte	2021	
• Resultatregnskap	2020	
• Balanse	2020	
• Revisors	beretning	2020	

	
	

Årsmøtet	2022	vil	behandle:	
• Valg	av	møteleder	
• Årsberetning	2021	
• Regnskap	og	balanse	2021	
• Innkomne	forslag	
• Valg	av	styremedlemmer	

	
	
	
Årsmøtedokumentene	inklusive	regnskap,	balanse	og	revisors	beretning	for	2021	vil	være	tilgjengelig	
på	www.maridalensvenner.no	forut	for	årsmøtet.		
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Maridalsspillet 2021 
	
	
Maridalsspillet	er	Oslos	mest	 tradisjonsrike	historiske	 friluftsspill,	arrangert	og	spilt	ved	 ruinene	av	
St.	Margaretakirken	i	Maridalen	siden	1974.	Spillet	er	tuftet	på	et	spekter	av	frivillig	engasjement	og	
involverer	 barn,	 unge	 og	 voksne	 i	 ren	 scenekunst	 samt	 alle	 praktiske	 oppgaver	 som	 skal	 utføres	
gjennom	denne	sterke	lokale	kulturbegivenheten.	
	
Høsten	2021	var	det	planlagt	oppsetning	av	stykket	«Svartedauen»	med	Anne-Marthe	Lund	Engnes	
som	 kunstnerisk	 leder	 og	 regissør.	 Som	 veldig	 mange	 andre	 aktører	 på	 kulturfeltet,	 ble	
Maridalsspillet	direkte	berørt	av	pandemien	også	 i	2021.	Utover	våren	hvor	vi	var	godt	 i	gang	med	
møter	og	planlegging,	håpet	vi	i	det	lengste	på	lettelser	i	Oslos	krevende	restriksjoner	for	kulturlivet.			
	
Styret	 fulgte	 situasjonen	 både	 nasjonalt	 og	 lokalt	 helt	 siden	 pandemien	 startet.	 I	 Oslo	 var	 det	
krevende	restriksjoner	for	kulturlivet,	som	siden	november	2020	var	strengere	enn	landet	for	øvrig.	
Styret	 var	 i	 dialog	 med	 andre	 spelaktører	 og	 myndigheter.	 Det	 ble	 utarbeidet	 to	 risikoanalyser,	
undersøkt	mulige	støtteordninger	knyttet	til	pandemien,	fulgt	med	på	både	vaksinasjonssituasjonen,	
gjenåpningsplaner,	koronasertifikat,	 forskningsprosjektet	 til	FHI	 tilknyttet	kulturlivet	og	mye	annet.	
Hele	 tiden	 ble	 det	 gjort	 løpende	 vurderinger	 av	 situasjonen.	 Produksjonen	 jobbet	 på	 høygir	 og	
bremset	ikke	opp	før	avlysningen	ble	et	faktum.	
	
For	Maridalsspillet	ville	en	oppsetning	bety	krevende	gjennomføring	med	store	ekstrakostnader,	en	
tribune	med	svært	få	publikumere	og	en	betydelig	reduksjon	i	billettinntekter.	En	annen	risikofaktor	
var	pålegget	om	karantene	blant	aktører	ved	eventuell	nærkontakt/smitte,	hvor	vi	kunne	komme	i	
en	situasjon	hvor	flere	(kohort)	plutselig	måtte	holde	seg	hjemme.	Maridalsspillet	hadde	også	mange	
blant	 både	 publikum	 og	 frivillige	 som	 var	 i	 de	 gruppene	 som	myndighetene	 definerte	 som	 særlig	
utsatte.	 Et	 spill	 med	 store	 begrensninger	 på	 avstand	 både	 blant	 aktører	 og	 publikum	 ville	 også	
forringe	det	kunstneriske	uttrykket	og	den	totale	opplevelsen,	for	både	publikum	og	aktører.		
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Styret	vedtok	å	avlyse	Maridalsspillet	den	9.	juni	2021,	og	la	ut	følgende	tekst	på	hjemmesiden:		
”Maridalsspillet	beklager	å	måtte	meddele	at	årets	spill	–	Svartedauen,	er	avlyst.	Styret	har	måttet	ta	
den	meget	tunge	avgjørelsen	å	avlyse	Maridalsspillet	2021.	
	
Situasjonen	med	pandemi	og	uavklarte	nasjonale	og	lokale	smittevernsrestriksjoner	gjør	at	spillet	ikke	
lar	seg	gjennomføre	på	en	helsemessig	og	økonomisk	forsvarlig	måte.	Vi	håpet	lenge	på	et	optimistisk	
scenario	hvor	konkret	 informasjon	om	 lettelser	 forelå,	 slik	at	 flere	 fikk	 se	 spillet	og	at	økonomien	ble	
bærekraftig.	Det	ble	dessverre	ikke	en	realitet.		
	
Enda	en	utsettelse	strider	mot	styrets	frivillige	engasjement	for	Maridalsspillet.	Til	tross	for	avlysningen,	
setter	vi	ikke	arbeidet	med	neste	oppsetning	på	vent.	Mye	av	grunnlaget	som	allerede	er	lagt	for	årets	
spill	videreføres	i	planleggingen	av	Maridalsspillet	2022.		
	
Vi	er	veldig	takknemlige	for	alle	som	har	bidratt	i	en	krevende	planlegging	av	Maridalsspillet	2021.	Vi	er	
veldig	lei	oss	for	at	det	ikke	blir	et	spill	i	år	heller,	men	håper	å	se	dere	igjen	på	spillplassen	neste	år!	
	
Vi	håper	du	tar	turen	til	Maridalsspillet	i	2022,	enten	som	publikummer	eller	aktør!”	
	

Styresammensetning,	årsmøte	og	styreaktivitet	
Ved	 inngangen	av	2021	besto	styret	av	Ronny	Fagereng	 (konstituert	 leder),	Rubi	Eidås	 (nestleder),	
Bård	B.	Løvvig	(styremedlem	og	kasserer),	Eskil	Hadland	(styremedlem	og	sekretær),	Markus	Løveid	
(styremedlem),	Joakim	T.	Dalen	(første	vara)	og	Anka	Reppe	(andre	vara).		
	
Etter	årsmøte	 i	Maridalsspillet	den	20.	mai	2021	bestod	 styret	av:	Ronny	Fagereng	 (styreleder)	og	
styremedlemmene	 Rubi	 Eidås,	 Bård	 Brinchmann	 Løvvig,	 Eskil	 Hadland	 og	 Markus	 Løveid,	 samt	
varamedlemmene	Joakim	T.	Dalen	og	Anka	Reppe.	
	
14.	juli	valgte	Eskil	Hadland	å	tre	ut	av	styret	og	2.	august	i	valgte	Markus	Løveid	å	gjøre	det	samme.	
Etter	 fratredelsene	rykket	begge	varamedlemmene	opp	til	 styremedlemmer.	Styret	ble	så	supplert	
med	første	varamedlem	Randi	Beate	Bergh	den	15.	november	2021.	Til	tross	for	endringer	i	styret	og	
en	avlysning	med	påfølgende	etterarbeid,	har	det	vært	stabil	og	jevnlig	aktivitet	 i	styret	med	fokus	
på	oppsetningen	i	2022	og	jubileeumsforestilling	i	2024.	
	

Økonomi	
For	 2021	 var	 situasjonen	 mer	 eller	 mindre	 det	 samme	 som	 for	 2020.	 Forestilling	 var	 under	
produksjon	helt	frem	til	9.	juni.	Driftsutgifter	ble	derfor	en	del	høyere	enn	for	2020	pga.	utbetaling	
av	honorarer	 for	utført	arbeide	og	kompensasjoner	 for	bortfall.	Honorarer	og	kompensasjoner	ble	
samlet	 en	 kostnad	 på	 i	 underkant	 av	 kr.	 150.000,-.	 Likviditeten	 har	 likevel	 økt	 som	 følge	 av	
driftstilskuddet	fra	Oslo	Kommune.	Styret	vil	opprettholde	budsjettdisiplin	der	utgifter	til	produksjon	
og	 forventede	 inntekter	 balanseres.	 Egenkapitalen	 sikres	 mot	 ev.	 justering	 i	 fremtidig	 støtte,			
samtidig	som	styret	forsette	langtidsplanleggingen	av	jubileumsforestilling	i	2024.	
	

	
Maridalsspillet	2011.	
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Aktivitet	i	2021	
Halvveis	 inn	 i	 2021	 ble	 årets	 oppsetning	 ble	 avlyst.	 Planleggingen	 av	 Svartedauen	 2021	 ble	
umiddelbart	overført	til	planleggingen	av	Svartedauen	2022.	
		
Styret	 har	 videreført	 prosjektet	 med	 å	 rydde	 og	 organisere	 Maridalsspillets	 lagerkapasitet	 på	
Ødegården	 (Øgården)	 sydøst	 for	Maridalen	 kapell	 (kirke).	Det	 planlegges	med	at	 alle	 kostymer	og	
rekvisitter	 skal	 sorteres	 i	 en	 oversikt.	 Maridalsspillet	 har	 tidligere	 fått	 innvilget	 støtte	 fra	
Sparebankstiftelsen	DNB	til	innkjøp	av	nye	benker,	samt	utstyr	for	bedre	lagring.	Denne	innsatsen	vil	
hjelpe	mye	på	kommende	års	opp-	og	nedrigg,	og	være	til	stor	hjelp	for	planlegging	av	kommende	
produksjoner.	Maridalsspillet	håper	også	å	kunne	tilby	utleie	eller	utlån	av	kostymer,	rekvisitter	og	
utstyr	til	andre	i	fremtiden.	
	
Styret	har	fortsatt	arbeidet	med	å	dokumentere	rutiner	og	praksiser	som	grunnlag	for	å	bedre	både	
organisasjonsdriften	 og	 fremtidige	 produksjonsapparat.	 Nytt	 av	 året	 er	 at	 styret	 har	 påbegynt	
arbeidet	 med	 å	 etablere	 Etiske	 retningslinger	 for	 Maridalsspillet,	 Retningslinjer	 mot	 seksuell	
trakassering	og	Rutiner	for	varslig	i	Maridalsspillet.	Styret	vil	også	for	hver	produksjone	etablere	en	
verneombud/tillitsperson.	
	

	
Foto:	Nina	Skramstad.	

	
Planer	for	2022	
For	2022	planlegger	vi	å	sette	opp	Svartedauen,	med	Mari	Mehus	
som	 regissør	og	 kunstnerisk	 leder.	Dette	 stykket	 er	 andre	del	 av	
Carl	Fredrik	Engelstads	middelaldertrilogi.	Stykket	kom	til	etter	at	
skuespillerne	 Grete	 Randsborg	 og	 Bjørn	 Jenseg	 i	 1973	 så	
potensialet	 for	 å	 sette	 opp	 teater	 ved	 Margaretakirkeruinen	 i	
Maridalen.	 Engelstad	 ble	 bedt	 om	 å	 skrive	 manus,	 og	 stykket	
hadde	 urpremiere	 under	 den	 aller	 første	 oppsetningen	 av	
Maridalsspillet	 i	 1974.	 Kunstnerisk	 leder	Mari	Mehus	 vil	 tilbasse	
stykket	vår	tids	utfordringer.	Styret	 i	har	startet	planleggingen	av	
50-årsjubileet	i	2024.		
	
Vi	ser	virkelig	frem	til	årets	Maridalsspillet	2022!	
	

	
Ronny	Fagereng	
Styreleder	for	Maridalsspillet	 	
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PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE  MARIDALSSPILLET 2021 
DATO: 20. MAI 2021 KL. 19:00 
DIGITALT PÅ ZOOM. 

 
 

1. Godkjenning av innkalling: Godkjent. 
  

2. Godkjenning av dagsorden. Godkjent. 
 

3. Valg av møteleder: Per Skorge. 
  

4. Valg av referent: Eskil Hadland. 
 

5. Valg av en person til å undertegne protokoll ved siden av møteleder: Lars Flugsrud 
 

6. Årsmelding 2019. Vedlagt i Maridalens årsskrift 2020. Godkjent, ingen innvendinger. 
 

7. Årsmelding 2020. Vedlagt i Maridalens årsskrift 2021. Godkjent, ingen innvendinger. 
 

8. Regnskap 2019. Vedlagt i Maridalens årsskrift 2020. Godkjent, ingen innvendinger. 
 

9. Revisjon 2019. Vedlagt i Maridalens årsskrift 2020. Godkjent, ingen innvendinger.  
 

10. Regnskap 2020. Godkjent. Ingen innvendinger. 
 

11. Revisjon 2020. Godkjent. Ingen innvendinger.  
 

12. Innkomne forslag: Ingen 
 

13. Valg av styreleder og styremedlemmer:  
 
Styrets innstilling til valg av nye styremedlemmer og varamedlemmer var enstemmig vedtatt av 
årsmøtet ved akklamasjon.  

  
Styreleder:   Ronny Fagereng   (valgt for 1 år) 

 Styremedlem:  Bård Brinchmann Løvvig  (valgt for 2 år) 
 Styremedlem:  Eskil Hadland    (valgt for 2 år) 
 Styremedlem:   Markus Løveid   (valgt for 2 år) 
 Styremedlem:   Rubi Eidås     (valgt for 1 år)  
 
 Varamedlem:   Joakim T. Dalen  (valgt for 1 år) 

Varamedlem:   Anka Reppe   (valgt for 1 år) 
 
 

Maridalen, 20. mai 2021 
 
 
 
 

        Møteleder     Referent   Representant møtedeltager 
        Per Skorge            Eskil Hadland                Lars Flugsrud 
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Dokumentet er signert med Visma Addos digitale signeringstjeneste.
Underskriftene i dette dokumentet er juridisk bindende. Underskrivernes identitet er registrert og oppført nedenfor.
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Årsregnskap for 

 

Maridalsspillet 
975 504 514 

Regnskapsår  

01.01.2020 - 31.12.2020 
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Resultatregnskap for 2020 
 
 Note 2020  2019 

Salgsinntekt 2 0  417 134 
Tilskudd 3 749 011  677 054 

Sum driftsinntekter  749 011  1 094 188 

     
Annen driftskostnad 2 (80 661)  (1 142 378) 

Sum driftskostnader  (80 661)  (1 142 378) 

     
Driftsresultat  668 350  (48 191) 

     
Annen renteinntekt  90  178 

Sum finansinntekter  90  178 

     
Annen rentekostnad  0  (518) 
Annen finanskostnad  (17)   

Sum finanskostnader  (17)  (518) 

     
Netto finans  73  (340) 

     
Årsresultat 2 668 423  (48 531) 

     
Overføringer     

     
Overføringer til/fra annen egenkapital  668 423  (48 531) 
Sum overføringer og disponeringer  668 423  (48 531) 
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Balanse pr. 31. desember 2020 
 
 Note 2020  2019 

EIENDELER     

     
Omløpsmidler     

     
Fordringer     

     
Andre fordringer 4 50 000  0 

Sum fordringer  50 000  0 

     
Bankinnskudd, kontanter og lignende  804 150  185 727 

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende  804 150  185 727 

     
Sum omløpsmidler  854 150  185 727 

     
Sum eiendeler  854 150  185 727 
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Balanse pr. 31. desember 2020 
 
 Note 2020  2019 

EGENKAPITAL OG GJELD     

     
Egenkapital     

     
Opptjent egenkapital     

     
Annen egenkapital 5 854 150  165 727 

Sum opptjent egenkapital  854 150  165 727 

     
Sum egenkapital  854 150  165 727 

     
Gjeld     

     
Kortsiktig gjeld     

     
Annen kortsiktig gjeld 6 0  20 000 

Sum kortsiktig gjeld  0  20 000 

     
Sum gjeld  0  20 000 

     
Sum egenkapital og gjeld  854 150  185 727 

 

 

 

 

 

 

Oslo, mars 2021 
Styret i Maridalsspillet 

     

     
Jan Ronny Fagereng 
Styreleder  Rubi Lisbeth Hansen Eidås 

Nestleder  Bård Brinchmann Løvvig 
Styremedlem 

     
     
Per Escild Hadland 
Styremedlem  Markus Calmar Løveid 

Styremedlem   
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Noter til årsregnskapet 2020 
Note 1 - Regnskapsprinsipper 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. 

 

Note 2 – Inntekter og utgifter i 2020 
De store forskjellene mellom 2019 og 2020 i regnskapet skyldes avlysingen av Maridalsspillet 2020 som følge av 
koronapandemien. Prosjektmidler fra Norsk Kulturråd som ikke er benyttet i 2020 er overført til prosjektet 
Maridalsspillet 2021 etter beskjed fra Norsk Kulturråd. 

 

Note 3 – Tilskudd 
 Søkt beløp Avkortning Mottatt
Oslo kommune - Driftstilskudd til kunst- og kulturinstitusjoner 650 000 23.08 % 500 000
Sparebankstiftelsen – Prosjektmidler 50 000 0.00 % 50 000
Bydel Nordre Aker – Frivillighetsmidler 60 000 100.00 % 0
NATF – Momskompensasjonsordningen 91 390 19.02 % 74 011
Norsk Kulturråd – Historiske spel 150 000 16.67 % 125 000
Sum 1 001 390 25.20 % 749 011
 
Tilskuddet fra Sparebankstiftelsen gjelder et prosjekt som pågår over årsskiftet, og midlene per 31.12.2020 er ikke 
utbetalt til Maridalsspillet. 

 

Note 4 – Kortsiktige fordringer 
Bokført kortsiktig fordring er gjort etter tilsagn om støtte fra Sparebankstiftelsen til et prosjekt pågående i årsskiftet 
2020-2021, og utbetales i 2021 ved fremlegging av bilag. 

 

Note 5 – Egenkapital 
Deler av egenkapitalen er belagt med eksterne og selvpålagte restriksjoner: 

Egenkapital med eksterne restriksjoner  
Lagerprosjekt 2020-2021 – Støttemidler fra Sparebankstiftelsen og egenfinansiering 65 000
Resterende tilskudd 2020 til Maridalsspillet 2021 – Prosjektmidler fra Norsk Kulturråd 85 000
 
Kapital med selvpålagte restriksjoner 
Avsetning til jubileumsspill i 2024 31 000
 
Annen egenkapital uten restriksjoner 673 150
 
Sum 854 150

 
Note 6 – Annen kortsiktig gjeld 
Tidligere ubenyttede avsetninger på konto 2982 og 2983 for regnskap og revisjon for årene 2015 og 2016 er i 
regnskapsåret blitt tilbakeført til egenkapitalen etter styrevedtak. 
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Uttalelse fra ledelsen 
 
Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Maridalsspillet for året som ble avsluttet 
den 31. desember 2020 med det formål å kunne konkludere om hvorvidt regnskapet i det alt vesentlige gir et 
rettvisende bilde i samsvar med det rammeverk for finansiell rapportering som angis i regnskapet. 

Vi bekrefter etter beste evne og overbevisning at: 
Regnskap: 

 Vi har oppfylt vårt ansvar for å påse at Maridalsspillets regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for 
betryggende kontroll, herunder slik intern kontroll som vi finner nødvendig for å muliggjøre 
utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av 
misligheter eller feil. Vi har videre oppfylt vårt ansvar for utarbeidelsen av regnskapet, og mener at 
regnskapet gir et rettvisende bilde i samsvar med det rammeverk for finansiell rapportering som angis i 
regnskapet. 

 Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, herunder 
regnskapsestimater målt til virkelig verdi, er rimelige. 

 Vi har tatt tilstrekkelig hensyn til og opplyst om forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse 
i overensstemmelse med kravene det rammeverk for finansiell rapportering som angis i regnskapet. 

 Alle hendelser etter datoen for regnskapet og forhold som medfører korrigering eller omtale, er korrigert 
eller omtalt. 

 Vi mener virkningen av ikke-korrigert feilinformasjon er uvesentlig, både enkeltvis og samlet for 
regnskapet sett som helhet. En liste over ikke-korrigert feilinformasjon følger som vedlegg. 

 
Opplysninger som vi har gitt til revisor: 

 Tilgang til alle opplysninger, som vi har kjennskap til, som er relevante for utarbeidelsen av regnskapet, 
som regnskapsregistreringer, dokumentasjon og andre saker, 

 tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål, og 
 ubegrenset tilgang til personer i Maridalsspillet som det etter revisors vurdering er nødvendig å innhente 

revisjonsbevis fra 
 Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet. 
 Vi har gitt revisor opplysninger om resultatene av vår vurdering av risikoen for at regnskapet kan 

inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter. 
 Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter som vi er 

kjent med og som kan ha påvirket Maridalsspillet, og som involverer: 
o ledelsen, 
o ansatte som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller 
o andre hvor misligheten kunne hatt en vesentlig virkning på regnskapet 

 Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om 
misligheter som kan ha påvirket Maridalsspillets regnskap og som er kommunisert av ansatte, tidligere 
ansatte, analytikere, tilsynsmyndigheter eller andre. 

 Vi har gitt revisor opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke om 
manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av regnskapet. 

 Vi har gitt revisor opplysninger om identiteten til Maridalsspillets nærstående parter og alle forhold til 
nærstående parter og transaksjoner med disse som vi er kjent med. 

 Vi har på tilbørlig måte regnskapsført eller opplyst om alle forpliktelser, herunder rettstvister, både 
aktuelle og latente, og har i notene til regnskapet gitt opplysninger om alle garantier avgitt til 
tredjeparter. 

 Maridalsspillet har tilfredsstillende hjemmel til alle eiendeler, og det er ingen pantsettelser av eller 
heftelser på selskapets eiendeler, med unntak av dem som fremgår av notene til regnskapet. 

 
 
Oslo, 2021-03- 
 
 
________________ 
   Ronny Fagereng 
        Styreleder 
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Resultatregnskap - spesifikasjon    
    
 2020  2019 
Salgsinntekter    
3100 Sponsorinntekter 0  0 
3200 Billettinntekter 0  (417 134) 
3200 Programinntekter 0  0 
 0  (417 134) 
    
Tilskudd    
3441 Oslo kommune - Driftstilskudd til kunst- og kulturinstitusjoner (500 000)  (500 000) 
3442 Studieforbundet Kultur- og tradisjon – Kursstøtte 0  0 
3443 Fond for utøvende kunstnere (FFUK) 0  0 
3444 Sparebankstiftelsen – Prosjektmidler (50 000)  0 
3447 Bydel Nordre Aker – Frivillighetsmidler 0  0 
3449 NATF – Momskompensasjonsordningen (74 011)  (63 174) 
3450 Norsk kulturråd – Historiske spel (125 000)  (113 880) 
 (749 011)  (677 054) 
    
Annen driftskostnad    
6300 Leie lokaler, spillplass, kurslokale 0  0 
6301 Leie lager 4 500  9 000 
6340 Lys, varme, strøm 2 222  7 546 
6360 Renhold 0  0 
6410 Leie inventar og utstyr 0  0 
6420 Leie datasystemer 2 533  0 
6440 Leie transportmidler 0  27 785 
6460 «Leie Containerleie/toalett/tent/tribune» (Kontonavn 2019) 0  33 425 
6460 Leie tribune, scene, telt og gulv 0  0 
6461 Leie container, toaletter, diverse 0  0 
6462 Leie av lydutstyr, trådløst samband og andre kostnader 0  0 
6463 Leie av lysutstyr 0  0 
6465 Leie hester 0  7 500 
6540 «Småutstyr osv» (Kontonavn 2019) 0  9 286 
6541 Småutstyr 0  0 
6560 «Rekvisitter, kostymer, sminke osv» (Kontonavn i 2019) 0  60 832 
6561 Rekvisitter, kostymer, sminke 0  0 
6700 Revisjonshonorar 0  10 750 
6701 Revisjonshonorar 9 125  0 
6705 Honorar regnskap 7 944  0 
6706 Regnskap Kunst & Kultur Regnskap 0  5 822 
6790 Annen fremmed tjeneste 5 000  0 
6790 «Honorar lys og lydde» (Kontonavn i 2019) 0  157 900 
6791 Honorar regi og manus 40 000  0 
6790 «Honorar montering» (Kontonavn i 2019) 0  130 313 
6792 Honorar kreative fagfunksjoner 0  0 
6793 Honorarer skuespillere 0  0 
6793 «Honorar vakter» (Kontonavn i 2019) 0  17 500 
6794 Honorar produksjonsstab 0  0 
6794 «Honorar selvstendig-skuespiller/musike» (Kontonavn i 2019) 0  490 400 
6795 Honorar rigging 0  0 
6796 Honorar vakthold 0  0 
6800 Kontorkostnader & kontorrekvisita 0  40 
7300 Salgskostnad (Billettavgifter) 0  0 
7310 «Markedsføring & annonsekostnader» (Kontonavn i 2019) 0  106 654 
7311 Trykksaker/ t-skjorter, logo 0  38 299 
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7320 Reklamekostnad 0  0 
7350 Representasjon, forpleining, møter med fradrag 0  19 033 
7400 Kontingent, fradragsberettiget 3 500  3 500 
7420 Gave, fradragsberettiget 0  0 
7500 Forsikringspremie 4 030  4 030 
7770 Bank og kortgebyrer 1 242  1 639 
7790 Annen kostnad fradragsberettiget 565  1 126 
 80 661  1 142 378 
    
Annen renteinntekt    
8050 Annen renteinntekt (90)  (178) 
 (90)  (178) 
    
Annen rentekostnad    
8150 Annen rentekostnad 0  518 
 0  518 
    
Annen finanskostnad    
8160 Valutatap (disagio) 17  0 
 17  0 
    
Avsatt til annen egenkapital    
8960 Overføringer annen egenkapital 668 423  0 
 668 423  0 
    
Overført fra annen egenkapital    
8961 Overføringer fra annen egenkapital 0  (48 531) 
 0  (48 531) 

 

Maridalsspillet gikk i 2020 over til nytt regnskapssystem og ny kontoplan. Da ny kontoplan avviker noe fra tidligere 
kontoplan, er det i overnevnte spesifikasjon tatt med enkelte gamle kontonavn hvor det er vesentlige forskjeller på 
bruken av gammel og ny konto, får å gi et godt sammenligningsgrunnlag. 

 

Balanse - spesifikasjon    
    
 2020  2019 
Andre fordringer    
1579 Andre kortsiktige fordringer 50 000  0 
 50 000  0 
    
Bankinnskudd, kontanter og lignende    
1920 Bankinnskudd 804 150  185 719 
1922 Bankinnskudd 0  8 
 804 150  185 727 
    
Annen egenkapital    
2050 Annen egenkapital (854 150)  (165 727) 
 (854 150)  (165 727) 
    
Annen kortsiktig gjeld    
2982 Avsetning regnskap & revisjon 2016 0  (10 000) 
2983 Avsetning regnskap & revisjon 2015 0  (10 000) 
 0  (20 000) 
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“Med underskriften min bekrefter jeg innholdet i det ovenstående dokumentet.”
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I tillegg til dette dokumentet, kan ett eller flere dokumenter og vedlegg være tilknyttet transaksjonen.
Alle dokumentene som inngikk i transaksjonen står oppført nedenfor. Hendelsesloggen

beskriver underskriftshendelser i forbindelse med signering av dokumentet.

f
Dokumentene og vedleggene ovenfor er sendt i underskrevet form til alle 
parter via e-post eller som en lenke for nedlasting. Underskriveren er 
ansvarlig for å laste ned og lagre dokumenter og vedlegg sikkert.

    

Last ned dokumenter
Dersom du, som underskriver, mottar en lenke for å laste ned 
dokumentene, vil de være tilgjengelig i 10 dager etter underskrift før de 
slettes fra Visma Addo.

Visma Addo

Visma Consulting • Nørgaardsvej 32 • 2800 Kgs. Lyngby • Denmark

addo@visma.com • www.visma.dk/addo
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Dette dokumentet
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Unic Revisjon AS 
 
Medlem av Den norske Revisorforening 
Vekstsenteret, Olaf Helsets vei 6 
Postboks 150 Oppsal 
0619 Oslo 

post@unicrevisjon.no 
www.unicrevisjon.no 
 
Foretaksregisteret: 999 327 885 MVA 

 

 

Til årsmøtet i Maridalsspillet 

 

Uavhengig revisors beretning 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Maridalsspillet sitt årsregnskap som viser et overskudd på NOK 668 423. 
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, 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 selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, 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 (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 (ledelsen) 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 selskapets 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 
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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 
revisorforeningen.no/revisjonsberetninger. 

Uttalelse om andre lovmessige krav 

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 selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov, og god 
bokføringsskikk i Norge. 

 
 

OSLO, 19. mai 2021 
Unic Revisjon AS 
 
 
___________________ 
Herman Olav Grøv 
statsautorisert revisor  
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