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Vi har aIle vår del av verden hvor vi føler oss ti Itrukket. Denne ti 1
knytningen går tilbake til den lille flekk av et miljø, et landskap, hvor
vi har vår tilhørighet, enten fra barndom, ferie eller arbeidsplass. Denne
tilknytning er med å bestemme vårt bilde av våre omgivelser.

Mennesket lever i et kulturlandskap - et landskap formet av naturen
selv og menneskets inngripen i dette. Vi får kulturlandskap i utallige
former og variasjoner, og disse ul ikhetene preger vår foresti II ingsverden
omkring det vi kaller norsk landskap. Landskapsbildet er vår egen opp
levelse av de inntrykk vi mottar med våre sanser og vår følelsesmessige
reaksjon på møtet med ulike landskaper. - For noen vil Maridalen gi
ulike former for opplevelser. Noen er fra dalen eller har sin tilknytning
til området gjennom et langt liv. Andre, og det er de fleste, sammen
likner dalen med noe spesielt, noe særegent av umåtelig verdi som en
må bevare og ikke øde.

Men dalen kan også brukes - her er det den museale verdi, pro
duksjonsverdien og rekreasjonsverdien - for alle mennesker, som er
med på å utforme bruksverdien. Et slikt fellestiltak var det vi opplevde
i sommer - urpremieren på Maridalsspillet. Forestillingen ga bud om
den store utadvendte betydning dalen har for alle grupper av folk. Her
er vi så tilbake i identifikasjonsverdien. - Kulturlandskapet preger vår
foresti II ingsverden .

I Maridalsspi Ilet er landskapet trukket inn i handl ingen. Perspektivet
blir gitt - landskapet ligger der, nøyaktig slik det gjorde i middel
alderen . Profilen av åsene, de blånende heier, vannet, dyrkede jorder
- slik lå det en gang før landskatastrofen la sitt lammende grep over
landet - over Maridalen - Svartedauen.

Identifikasjon og arbeidso gaver



I dag finner vi forlatte gårder og boplasser i tusenvis i våre utkant
strøk, det er bilder på hverdagslivets uskrevne heltesagaer. En gang i
middelalderen etter Svartedauen, fant vi det samme i Maridalen. 
Spor var det etter slit, forsakelse, armod, motgang og nederlag i kamp
mot overmektige krefter. Det er kampen om mennesket som mennesket

selv måtte ta opp.
I dag er det ikke den samme kampen, me.n en kamp om miljøet. Mil

jøet er alltid (bør være det) noe pulserende og skiftende, - noe som
er levende. Miljøet i Marida len har i sommer bl itt beri ket, det bar preg
av liv. Men hvor går så Maridalen? - Vi skal ikke bevare mennesker
eller livsformer. Våre muligheter for å bevare miljøer er avgrenset til
materielle faktorer.

Her er det de konstante faktorene som bygninger og veier, men også
variable faktorer må gis mulighet til å føres videre. I et kulturlandskap
som Maridalen er det driftsformer en ønsker å opprettholde. Disse kan
holde landskapet regelmessig, varierende med årstidene.

Vi kan si at miljøet i Maridalen skyldes stedlige forhold og behov,
det må bli et samsvar mellom natur og menneskeverk. Det en opplever
er harmoni som skyldes form og dimensjoner, materialvirkning og vind
og vær. Det er bevaringstanken i et vidt perspektiv.

Vi har nevnt at vi er subjektive i vår vurdering av miljøet som har
sine forutsetninger i en rekke variable og kontante faktorer. En av de
få konstante er at vi har kontakt med fortiden gjennom overleverte
kulturprodukter. Derfor vil et bevaringsarbeide arte seg forskjellig fra
person til person. Det vi imidlertid ønsker er at alle skal få så gode
vekstvilkår som mulig. Individet har rett til å utvikle seg ut fra ens
varierende legning. Vi vil altså bevare et miljø - Maridalen. Kanskje
en analyse av miljøets verdier vil vise hvordan bevaringen best kan
foretas. Tiden er i alle fall inne til å opprette et landskapsvernområde.

I dette årsskriftet vil flere artikler ta for seg bevaringstanker og ana
lysering av dalens verdier. Vi tror bidragene er vesentlige og oppkla
rende. Arsskriftet skisserer Maridalens Venners arbeid i tiden som
kommer.

ROLF RASCH-ENGH,

formann i Maridalens Venner.
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CARL FREDRIK ENGELSTAD:

Om Maridalsspillet

I omkring 750 år har den gamle Margaretakirken i Maridalen ligget
som et fast punkt i det gamle landskapet, mens bosettingen og de so
siale strukturer har vært under stadig forvandling. Idag en ruin - et
malerisk innslag i landskapsbildet, med Maridalsvannet blinkende ne
denfor og med de skogkledde åsene som ramme omkring åpne jorder
og enger. Men de grå stenrestene vidner fremdeles om den rolle denne
kirken fra før 1250 har spilt i Maridalens liv, som dens åndelige midt
punkt. Og når man ser den idag, selv i dens forfalne skikk, begynner
fantasien umiddelbart å utmale seg bilder av de mennesker som søkte
hit dengang kirken fremdeles var i full stand og i bruk. Og den tanken
har sikkert ligget nær hos mange, at kirkeruinen og plassen foran den
måtte bli en praktfull ramme for et friluftsskuespill, med det herlige
landskapet som bakgrunnsdekorasjon. Jeg er dypt takknemlig for at j'eg
fikk i oppdrag å skrive et sl ikt spi Il.

Det kunne selvfølgelig gjøres på mange måter. Mennesker har levd
og stridd her i Maridalen under så skiftende kår opp gjennom århund
rene, at det ikke skulle mangle på stoff. Men det falt meg naturlig å
legge handlingen i spillet til en tid da kirken sto der i sin opprinnelige
skikk og ble brukt som meningen var med den. Og under studiet av
Maridalens historie slo det meg at midten av 1300-tallet bød på store
dramatisge muligheter. En ting var at hele Maridalen - Margaretadalen
som den dengang het - i året 1335 ble gitt som len av kong Erik
Magnusson til Mariekirken i Oslo. Det måtte nødvendigvis ha sine føl
ger for bøndene i dalen, og for forholdet mellom kirken og bøndene.
En annen ting var at Svartedauen, som herjet i årene 1349 og 1350,
ble ·helt katastrofal for dalen. Før Svartedauen lå det 18, blomstrende

3



gårder i Margaretadalen, - efterpå, i tiden frem mot 1400, var det
ikke mer enn to! Alle de andre var forlatt, dels fordi folk der ble slått
ned av «pesta», dels fordi de efter Svartedauen flyttet til gårder nær
mere Oslo, som nå sto tomme. Ihvertfall fulgte det en katastrofal ned
gangstid for dalen, og det tok flere hundre år før en ny og levende
virksomhet kom til der. Begge disse trekkene var det naturlig å utnytte
i spillet.

Men derfra gikk trådene videre også til selve Norgeshistorien på den
tiden. Mariakirken i Oslo, som nå var blitt «eier» av dalen, spilte nemlig
en fremtredende rolle, fordi prosten ved Mariakirken ifølge en ganske
lang tradisjon samtidig var rikets kansler og altså kongens nærmeste
medarbeider. Og situasjonen i Norge så alt annet en lystelig ut på den
tiden. I 1319 døde kong Håkon V. Magnusson uten å efterlate seg noen
mannlig arving. Datteren Ingebjørg var gift med den svenske hertug
Erik og hadde sønnen Magnus med ham. Han ble samtidig både svensk
og norsk konge, men han var da bare tre år gammel, og moren skulle
styre Norge i hans sted. Men hun flyttet til Sverige for godt og tok med
seg rikets segl, efter å ha satt kansleren ut av spillet, og der satt hun
og stelte med landets saker efter forgodtbefinnende sammen med sin
elsker Knud Porse, som hun siden ble gift med. Nedgangstiden begynte
for Norge efter et blomstrende hundreår. Det var en utbredt misnøye
og stadige opprørsforsøk, kongen hadde også ustanselige vanskelig
heter i Sverige og kom nesten aldri til Norge. I 1343 var motstanden
mot kongefellesskapet med Sverige blitt så stor blant de norske stor
menn, at en nyordning ble fremtvunget: kong Magnus' ene sønn, Håkon,
også han bare tre år gammel da, ble valgt til norsk konge, mens det ble
bestemt at faren skulle styre for ham til han ble myndig. I 1344 ble
unge Håkon hyllet på Båhus slott av representanter for bymenn, bønder
og almue i Norge, og samtidig ble prosten ved Mariakirken, Arne As
laksson, utnevnt til kansler; hans oppgave ble å stå for det daglige styre
i Norge. Det er altså Norges ledende politiker vi får et glimt av i spillet,
der han kommer for å vareta sine og Mariakirkens interesser i Marga
retadalen. Og hans holdning må ihvertfall for en del ses som uttrykk
for de tunge bekymringer han måtte bære i en for landet så vanskelig
tid.

Men bortsett fra ham opptrer ingen «historisk person» i spillet. Ar
keologene daterer Margaretakirken til godt og vel før 1250, og vi vet
at den ble oppkalt efter den hellige Margareta av Antiokia. Men til Mari
dalens historie foreligger ingen skrevne kilder før på slutten av 1300
tallet, så her måtte fantasien få arbeide fritt. De historiske begiven
hetene som er nevnt ovenfor, er trukket inn i handlingen, men bortsett
fra Arne Aslaksson er alle skikkelsene oppdiktet. Gården Tømte, hvor
jeg har latt Ogmund være bonden, ble nedlagt efter Svartedauen og ble
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siden hetende Ødegården, som den heter den dag idag.
Jeg kan altså ikke vite at det som skjer i skuespillet, virkelig har

hendt. Rammen omkring handlingen er så «historisk» som jeg kan få
den ut fra det vi har sikker viten om. Men om de menneskene som
bygde og bodde i Margaretadalen på den tiden, vet vi ingenting. Unn
tagen dette: at kirken i dalen var deres åndelige hjem, dit søkte de til
messe og til fester, til skrifte og i sorg og nød. Deres forestillingsverden
var bestemt av den tro som ble forkynt i kirken her, det var den som
formet deres begreper om godt og ondt, det var den som malte både
frelse og fortapelse for dem, det var der nestekjærlighetens ord og
gjerninger kom til uttrykk, og det var den som tegnet deres håp når de
ikke så noe annet. I liv og død var denne kirken, som nå ligger i ruiner,
deres faste punkt. S å meget vet vi ihvertfa 110m dem - og derfor
måtte det også komme til uttrykk i et spill som skulle forsøke å mane
frem bildet av noen mennesker som engang kun n e ha levd i denne
dalen.

Carl Fredrik Engelstad
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Tanker omkring Maridalsspillet:

Av Martin Ski

Ved ruinene av den gamle Margaretha-kirken ved Maridalsvannet
ble det denne sommeren spilt et middelalder-skuespill av Carl Fredrik
Engelstad, en tenkt historie om livet og lagnaden for en flokk Mari
da Is-bønder i tiden da Svartedauen raste. Kulissene - Maridalen i som
merprakt - er jo så betagende, og sikkert gjør de opptredende en frem
ragende jobb, man sier til seg selv: Slik måtte almue og fut og årmenn
og kirkens menn ha vært i den tiden. Men ut fra denne korte forestil
lingen stiger men nes k et frem, med en blottlagt sjel, en evig kamp
plass mellom godt og ondt, tvil og tro, tross og ydmykhet. Og det er
dette inntrykket som fester seg sterkest i tankene.

Middelaldersamvittigheten - slik den stikker frem i historien og
litteraturen, i forholdet til tidens press gjennom kristenrett, kristentro,
maktkrav fra kirke, fut og konge under «tidens trengsel», er et studium

verdt.
Engelstad har gjennom det korte Maridalsspillet virkelig maktet å

sette dette evige drama i fokus. Større muligheter for en blottlegging
av middelaldersamvittigheten hadde Sigrid Undset i bøkene om Olav
Audunssøn i Hestviken. Her går Sigrid Undset langt dypere ned i mid
dela Idermenneskets sjel enn for eks. hos Kristin Lavransdatter, som
skaffet henne Nobelprisen. I Olav Audunssøn skildres middelaldermen
nesket inn e nfr a, mens middelaldermenneskene hos Kristin Lav
ransdatter mer vises fra yttersiden. Olav Audunssøns sjel var jo intet
annet enn selve slagmarken, hvor alle makter tørnet sammen. Resultatet
ble det brutte menneske til sist, med antydningen til en sjelens klarhet,

men det ble aldri helt lyst.
Også i Maridalsspillet dominerer det brutte og lys-søkende menneske

helt til sist: ved den blindede bonde Ogmund på Tømte. Både Sigrid
Undset og Carl Fr. Engelstad henter sine skikkelser fra samme tids
periode i Norges historie. Det var ikke så langt tilbake til hedendom
men, med dens menneskeideal : det sterke og selvbevisste menneske,
som ikke underkastet seg lagnad og guder, men forhandlet med dem
og kjøpslo om egen skjebne i denne og den kommende verden. Og ble
han ikke enig med gudene, tok han saken i egen hånd. Det brutte men
neske, det ydmyke sinn ble bare foraktet. Fortjenestemotivet var den
bærende tanke i den religiøse tro.

Så kom kristendommen med sitt ydmykhetsideal, og kristenrettens
krav som fordi kirke og politisk myndighet gikk i spann med hverandre,
også ble et maktinstrument i de rådende myndigheters hender. Kristen
rett og kongearv ble samme sak. Det ble en svær belastning for middel
aldersamvittigheten, og den ble eltet mellom kristentroens krav på yd
mykhet og underkastelse og den menneskelige integritet. Men det var
hardt materiale i de gamle Maridals-bønder, derfor ble Ogmund bonde
brutt og ikke bøyet. Slik gikk det ogS3 med Olav Audunssøn i Hest
viken. Og Marit i Maridalsspillet ble efterlatt som et stort og ubesvart
spørsmålstegn. Hun står ikke alene slik, hverken i middelalderen eller
i atomalderen.

nom menneske 
Menneskets kamp

Kam
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Er atomalderens sjel og samvittighet noe anderledes ? Og har pro
blematikken ved Gud, liv og skjebne endret karakter?

Meget tyder på at mennesket selv er det eneste som igrunnen ikke
forandrer seg, Iike Iite som maktkonstellasjonene i og rundt menneskets
sjel igrunnen forandrer seg. Generelt sagt har tingene bare skiftet be
tegnelse, og konstellasjonene har skiftet plass - og vel er strategien
en annen på begge sider. Men mennesket strider idag som før, og noen
billig løsning finnes ikke. Det skinner et større lys over gåten Gud og
hans styrelse enn i middelalderen, men noe endelig lys er ikke registrert
noe annet sted enn i den personlige tro. Verdensgåten og livsgåten fin
ner sin løsning individuelt, også blindgjeng.eri i dette terreng skjer på
individuelt plan, og i begge tilfelle skjer det på troens plan. Den som
fornekter både Gud og makter, tror bare noe annet. Ateisme er også en
tro. Det er også en tro å spørre stjernene og meditere med en guru i
tankene.

Det er svært å beholde troen på en gud som er taus i nød. At Og
mund bonde ble blindet av kirkens årmann rett utenfor kirkens vegg,
der Jesus Krist var innenfor, han som presten - Sira Lars - hadde
sagt om at han å p n et blindes øyne, ja det var svært for Marit å
fatte, og det var lett å skjønne over århundrene denne vakre sommer
kvelden ved Maridalsvannet. At Gud var taus overfor både kirkens og
kongens voldsmakt, kunne ikke engang Sira Lars gi tilfredsstillende svar
på i denne stund. Og hvem kan det, egentl ig? Jo, kanskje de mest
selvsikre i troen, for de kan løse alle verdens gåter særlig for andre.
Men Sira Lars var en herlig prest, og til ham gikk nok mange i middel
alderens Margarethadal.

Samvittighet er ikke noe et menneske blir født med, den er noe som
b I i r t i I. Og noe som ikke er, men blir, får gehalt efter de forutset
ninger det blir til efter. Jeg tror det er Pascal som en gang har sagt at
ingen handling blir så helhjertet støttet som av den som har en vill
ledet samvittighet. Er dette sant, faller det et klarere lys over gåten
mennesket. I middelalderen, som nu, kretser mange krefter rundt og i
menneskets sjel og former dets individuelle livskompass: samvittig
heten. Det er egentlig feil å si at et menneske handler «samvittighets
løst» eller er «uten samvittighet». Det er bare det at en annen samvit
tighetsimpuls gjorde seg gjeldende enn den andre mente var den rik
tige. Derfor skal man ikke dømme noe menneske, bare ha rett til å mene
at det må stå til rette for sine gjerninger. Ikke til rette overfor v å r
samvittighet, for den er bare til for oss selv, men for et over-korrektiv
- Gud. Det at vi er utstyrt med hver vår samvittighet tyder på at Gud
mente at vi trenger hver vår og ikke kan eller bør dele den med noen
annen, eller anvende vår samvittighets krav på noen annen.

Bonden fra Maridalen hadde samvittighet, og den kristne gehalt i
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· den slo ut i det' dype øyeblikk da han holdt sin pestbefengte sønn i
armene. Sjelebrutt og blindet famlet han efter Guds nåde i den annen
verden, men han dro bort uten å forstå lagnaden, aIt mens den store
mannedøden lurte i alle kroker, og alle flyktet for den unntatt Sira Lars
og et par unge Maridals-bønder, som kanskje ikke hadde begrep om
hva pestvirus egentl ig var.

Hadde Sira Lars, som prekte kjærlighetens evangelium i en ond tid,
funnet det likevel? At Gud er kjærlighet - på tross av og ikke p å
grunn av?

*
Når det gjelder Maridalsspillet, skal vi ikke her komme med noen

lang takketale til alle dem som har vært med på å føre spillet fram til
en suksess. Vi vil bare si de to enkle ord som rommer alt og som er
kjernen i alle tanker - t u sen tak k.

Maridalens Venner

10

En praktkanne fra Mari a

En av de fineste bronsekanner som vi kjenner 'fra middelalderen,
kom før 1800 for dagen ved et nybrytningsarbeide i Dausjødalen på
garden Sanders grunn. Kannen som er høyst interessant, ble aIt i 1813
innlevert til den institusjon som nå er Universitetets Oldsakssamling.

Kannen, som er 28,5 cm høy, har et støpearbeide av meget høy kva
litet. Maridalskannen er prydet med tre rund løpende ranker, en anbrakt
over buken, en på halsen og en på lokket. Ved den siste er det flere
ganger brL1kt bokstaven m (Maria). Hankens bakside er prydet med en
oppløst ranke og et tinnstøpe-merke.

Rundt buken løper et opphøyet bånd, hvor følgende innskrift kommer
fram med minuskelskrift: «emblema refectum sepiius aperetum confi».
Hvilket betyr noe slikt som at jo oftere man åpner og tømmer kannen,
dess bedre oppfylles hensikten med dens bruk (direkte oversatt: «ofte
besett skjenker emblemet vederkvegelse»).

Midt på lokket er det som vanlig ved slike kanner anbrakt en sirkel
rund forhøyning og rundt denne kan en lese «tappa i oc drik». Også her
er skriften med minuskler av samme art og type som ved den latinske
innskriften.

Den norske og latinske innskriften er utført med nøyaktig samme
slags bokstaver. En må da ha lov til å slutte at kannen fra Dausjødalen
er et norsk arbeide og rimeligvis et Oslo-arbeide.

Etter formen på kannen og minusklene må den henføres til 1400
årene eller begynnelsen av 1bOO-årene. Vi vet med si kkerhet at kanne
støping har vært drevet i Oslo i middelalderen. I 1517 omtales Eivind
Kandegyters datter og i 1522 Ingerd Kannegøtter-Datter. Kjelesmeder
omtales langt tidligere, alt i Erik Magnussons retterbot av 1282 møter
vi en kjelesmed. Og i 1480 omtales en Alv Kopperslager i Oslo.
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gilde 7) hva innskriften kan tyde på. Kannen må imidlertid ha havnet
i privat eie og senere skjult i jorden som en skatt. Dette gir et perspek
tiv som er høyst interessant. Trekker man fram det at Maridalen faktisk
lå øde den gang kannen kom i jorden, så er spørsmålet hvem som kan
ha «forvi Il et» seg opp i en øde da I langt fra bebodde områder for å
skjule en kanne.

Det kjennes flere tinn- og bronsekanner fra middelalderen. Langt de
fleste er funnet i jorda, enten som en skjult skatt eller som tilfeldige
funn som ved mudringsarbeider i ei elv. Noen av kannene må betraktes
som norske arbeider. De er nemlig helt uten plakettene i lokk og bunn,
noe som er meget karakteristisk for tyske kanner av denne art. Plaket
tene som vi finner på kannen, har enten en framstilling av korsfestelsen
eller Maria med barnet. Det er tydel ig at de tyske kannestøperverkste
dene bruker plaketter som har sin nære forbindelse med tyske sigiller,
og da geistlige sigiller. De religiøse symboler som flere av de bevarte
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Det er mulig at kannen fra Maridalen kan ha tilhørt et gilde (Maria
kanner er smykket med, kan tyde pil at de har vært anvendt i gildene.
Disse var jo ofte viet nettopp til Kristus og Maria. Men noen har uten
tvil også vært til vanlig bruk.

De ikke-norske kannene er trolig alle fra hansabyene, som alt i 1376
ble enige om felles regler for tinnplOve og merking, senere kom også
felles regler for laugenes virksomhet. Dette førte lett til ensartet pro
duksjon, noe en ser da det ikke er stor variasjon hverken i form eller
utsmykking. Hit til landet er kannene trolig kommet ved direkte han
delsforbindelse. Eksporthavn er da Rostock. Vi vet at rostockerne fra
1440-årene var økonomiske herrer i Oslo, så det kan neppe være tvil
om at størsteparten av tinnkannene ør kommet fra denne byen. Ro
stockerne hadde til og med handelsprivilegier i Oslo, og disse bekreftes
og utvides enda omkring 1500.

I kildemateriale fra middelalderell nevnes kanner fra 1300-tallet i
rikere husholdninger, som adel og geistlighet og hos de mer velhavende
borgerne. I gamle brev, testamenter o. I. omtales det i tidsrommet 1300
til 1557 omkring 100 kanner av tinn eller bronse.

Kannen ble vurdert høyt, hvor høyt ser vi av testamentet til Oslo
kanniken Olav Eyvindson, som gir biskopen i Oslo sin største kanne.
En annen kan testamentere kanner til kirkenes altere, noe en må gå ut
fra at samtiden har ansett som en verdifull og kostelig gave.

I slutten av 1400-årene og begynnelsen av 1500-årene møter en kan
ner også hos bøndene. i<anskje kannene ble noe en kunne sette pen
ger i - en verdimåler og en investeringsgjenstand. Vi kan si at bronse
og tinnkanner var en del av datidens formuer. For fogden ble kannene
noe han kunne gjøre utlegq i. Da bøndene i Nes og Eidsvoll hadde slått
ihjel Knut Alfsøns fogd, Lasse Skjold, i 1499, måtte de betale store
bøter. I bøteregisteret fra den gang omtales det flere kanner av tinn og
kopper.

Rolf Rasch-Engh
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Om nø ven · he en av ågjøre
Mari al -I et ernet område

«The wonder of the world)
the beauty and the power)
the shapes of the things)
their colours) lights and shades)'
this I saw)
Look Ye also) white tife lasts.»

GRAVSKRIFT FRA USA

Naturens be ydnOng for rekreasjon eller fysisk
og mental rehabilitering

Den tekniske, medisinske og økonomiske ekspansjon og vekst som
vi har vært vitne til i moderne tid, har i høy grad bidratt til realisasjon
av det gamle budet om å være mangfoldig og oppfylle jorden, og har

dessuten i store deler av verden skapt en velstand og overflod som hi
storien aldri før har sett maken til. Men den samme utviklingen har,
paradoksalt nok, trukket med seg en rekke sekundærvirkninger av ne
gativ art, som mange steder er i ferd med å forrige eller redusere for
delen og gleden ved denne utvikling. Det stadig økende uttak av råstof
fer av enhver art, sammen med den omfattende bruk vi gjør av natur
fremmede, kjemiske hjelpemidler, - i jordbruk, skogbruk, fiskeri, in
dustri, husholdning og helsevesen. har nemlig, slik vi hittil har innrettet
oss, avstedkommet en rekke problemer av fundamental betydning 'for
vår videre eksistens her på jorden.

At det derfor av hensyn ti I menneskets fysiske og menta le sunnhet
er nødvendig å bevare betydelig omrDdar med opprinnelig natur, er noe
man lett kan forvisse seg om ved å observere den stress, nervøsitet, rot
løshet og mangel på identitet som i høyere grad enn ellers synes å prege
de mennesker som lever i de sterkest urbaniserte strøk av verden, i strøk
hvor det i beste fall bare er rester igjen av det opprinnelige naturland
skap. Mennesket har øyensynlig levd S3 lenge i direkte samhørighet med
naturmiljøet at det blir både fysisk og mentalt forstyrret av å leve i det
kunstige miljø som er skapt av moderne teknikk. For å se dette i sin
rette sammenheng kan nevnes at mennesket i ikke mindre enn 99 % av
den tid de har eksistert som art (ca. 1 million år) har vært uten jord-
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bruk og videre at den tid de har kjent til bruken av jernet bare beløper
seg til 2,5 0/00 av dets samlede tid her på jorden. .

På denne bakgrunn er det ikke til å undres over at den tekniske og
industrielle revolusjon som har funnet sted i løpet av bare en 200-års
periode og som har medført så store forandringer og omstillinger, må
føles fullstendig som et sjokk, og at de mennesker som er blitt sterkest

u berørt av denne omveltning er blitt fullstendig rotløse. - Spørsmålet
om «identitet» - hvem man egentlig er, hva man er og i hvilken sam
menheng man er, er noe som har opptatt mennesket så langt tilbake
som skriftlig kilde kan fortelle, men aldri før har øyensynlig dette spørs
mål vært så aktuelt som idag. Den -forbedrede materielle levestandard
og den økede fritid har dessuten aksentuert beh?vet for å ha ~08 å lev.e
for, ikke bare noe å leve a v. øyensynlig er det nettopp disse moti
vene som forklarer hvorfor millioner av mennesker bruker så meget av
sin fritid og oppsparte kapital for å komme seg ut i relativt uberørt na
tur. Mange steder er nemlig veien ut til slike områder blitt både lang
og kostbar. På grunn av den raske økningen i folketallet og ~en omfat
tende urbaniseringen som finner sted, vil det trengs betydelige arealer
med naturområder for å imøtekomme menneskets behov for rekreasjon

eller fysisk og mental gjenskapelse.

Økonomi og levestandard
Det synes idag klart at vi tar ut av naturen langt mer enn det som

synes å være «den naturlige andel» som det 'tilkommer vår generasjon
å utnytte, foruten at vi ved vårt avfa Il er i ferd med å forpeste og l(or
andre vårt og kommende generasjoners livsmiljø i et omfang som histo
rien aldri før har sett maken til. Det synes på mange måter som om vi
overhodet ikke tenker på at våre etterkommere også skal ha livsbetin
gelser på denne jord eller vi også har vendt oss til å stole så blindt på
den teknologiske utvikling at vi tror at teknikken skal løse alle proble.
mer i fremtiden, også de forsyningsmessige. Om vi ikke snart lærer a
beherske vår griskhet når det gjelder å forsyne oss fra jordens ressurs
tilganger, er det fare for at ettertiden vil komme til. å felle ~n. hard dom
over vår tid og vår generasjon. Selv om vi bare er I stand til a overskue
relativt korte tidsrom, bør målet for vår ressursdisponering hele tiden
være å utnytte ressursene på en slik måte at også kommende genera
sjoner er sikret et nødvendig livsgrunnlag. I fremti.den ~å vi dessuten
regne med at en langt større del av jordens befolkning vII ha behov 'for,
og gjøre krav på, tilgang av et langt videre spektrum av naturressurser

enn hva ti Ifellet er idag.
La oss i denne forbindelse forsøke å oppspore noen av årsakene 'lil

den griskhet og ekstravaganse som preger menneskene i vårt moderne
industrisamfunn. Det synes som om en av de viktigste årsaker er å finne
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i den ensidige og sterke vekt vi legger på den rent økonomiske og ma
terielle velstand i vår tid. Sannsynligvis er dette en reaksjon dels på
depresjonsperioden i 1930-årene og dels på den materielle stagnasjon
som de fleste av jordens industrialiserte samfunn opplevde under den
siste verdenskrig. De mange studentopptøyer som har funnet sted og
de mange, for den eldre og fremdeles bestemmende generasjon' høyst
merkelige ungdomsbevegelser som har sett dagens lys i den senere tid,
synes å bekrefte den antakelse, idet disse opptøyene og bevegelsene
.åpenbart er å forklare som en reaksjon på denne ensidige, materialis'
tiske innstilling. Det hevdes også at en slik materialistisk innstilling',lig
ger implisitt i selve den tekniske utvikling. Men da denne utvikling også
har ført til øket fritid, med kortere arbeidstid og lengre ferier, skuHe
man vente at den tekniske utviklingen heller ville stimulere til en mer
nyansert målsetting for vårt velstandsbegrep.

Revurdering av vårt velferdsbegrep
Om vi overhodet skal ha noe håp om å komme ut av «den onde si~

kei» Vestens industrisamfunn har kommet inn i med hensyn til ressurs
forbruk og naturødeleggelse synes det påkrevet med en total revurdering
av de begrep og parametere hvormed vi måler vår rikdom og velferd.
Ikke minst vår tids forurensningsproblemer har åpenbart at velstand 'i
realiteten omfatter mer enn de rent økonomiske verdier som kommer
til uttrykk i vårt nasjonalregnskap. Dette regnskap bør utvides til også
å omfatte verdien av å leve i et helsemessig rent og sunt miljø og med
muligheter for en variert og mangfoldig naturopplevelse. Dette kan tro
lig gjøres ved at vi i parametrene for vår økonomiske vekst også in
korporerer de beløp som måtte brukes i mi Ijøsektoren, f. eks. mi-dler
forbundet med rensing av avløpsvann og av gasser,· destruksjon av "e'm
ba lIasje og avfa Il, vern av vassdrag og naturområder mot tekniske inri
grep og liknende miljø- og ressursbevarende tiltak. En slik integrering
av' miljøpolit-ikken' i den økonomiske politikk be'tyr i realiteten at noe
av den materielle velstandsøkning t~s ut i form av et rikt nat\:l;~ -og Uvs
miljø. Under alle omstendigheter vil vi få utviklet et sett ,av velfe~ds

indikatorer som gir' et bedre gru'nnlag enn det tradisjonelle nasjonal
regnskap for vurdering av befolkningens velf.erd idag og i fremtiqen.

Forskningsoppgaver
Det er utvilsomt en voksende forståelse på alle trinn i vårt samfunn

for nødvendigheten av større innsats for å planlegge, og utnytte våre
miljøressurser bedre, men vår ev n e til å forme og verne miljøet står
ikke i forhold til den økende v i I j e til å beherske vår situasjon. Det
skyldes at vårt kjennskap til de sosiale, fysiske og biolog.iske forhold
og pr~?e?ser s~m til.sammen utgjør, vårt milj~, er for d.årlig. ~nda' vi ,i
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Norge har en liten befolkning i forhold til arealressursene, er det alle
rede en merkbar konflikt mellom naturgrunnlagets yteevne og samfun
nets krav til denne. En rekke steder viser dette seg ved forstyrrelser i
den økologiske balanse, noe som ofte fører til nedsatt produktivitet av
det'vi skal utnytte og iøynefallende virkninger for både vann- og land-
områder. .

.Skal r vi fullt ut dra nytte aven bedre erkjennelse og medfølgende
planiegging', 'må nye tiltak kunne settes ut i livet langt raskere enn
hva- tilfellet er: idag. Derfor må «spillereglene» til beslutnin'gsprosessene
med såmfunnsutbygging gjøres langt smidigere, slik at unødig tidsspill
vil unngås. Så raskt som mange ukontrollerte endringer' skjer idag, karl
'de forutsetninger som danner grunnlaget for planlegging væ're' endret
i Jøpet- av' den t~d det, tar før ti Itakene kommer ti I utførelse. Den' 'forsk
ning som ska I danne basis· for ~vår samfunnsutbygging: må 'være' tverr
faglig integrert, øko-sosiologiske eller sosio-økologiske, og i helheten
er beslutningsprosessens mekanikk av vesentlig ,betydning.'

De betraktninger .man har gjort i det foregående er så .generelle på
d.en ene side, men passer på den annen side meget godt· på def spe
sielle forhold som Maridalen befinner seg i idag. Eksterne, miljøfor
styrrende faktorer presser på fra alle kanter. Hovedstaqen Oslo trer:lger
tomtearealer og om noen få år vi.! etter all sannsynlighet Maridalsvan
net ikke lenger være hovedstadens drikkevannskilde. I det øyeblikk de
,,~striksjoner som idag påhviler området blir op'phevet, vil, omgivelsenes
oppmerksomhet bli sterkt konsentrert om dalen' for å utnytte' den til
bol~gutbygging. For å møte denne m.eget truende eventualitet, og for
å stå vel forberedt og rustet til kamp når vår tids byråkrater og ,politi
kere kaster sine «tomtekravsøyne» på Maridalen, bør man gå i gang
med en større forskningsoppgave som kan spaltes opp i tre delpro
sjekter:

1. Forskning vedrørende areal solli naturressurs i hove'dstadsom:.
rådet.'

2. Forskning vedrørende areal til ur~ane formål.
3. En forskningsoppgave om integrert sosiq-økologisk utnyttelse av

Maridals-området. .
'Det er den ;'3. av' disse forsknrngsoppgaver Som Rolf' Rasch-Engh 'på

annet sted i årsskriftet trekker opp strukturen til.
For det alvorligste problem menneskeheten står overfor i årene som

kommer er neppe i første rekke a få jordens ressurser til å' strekke til,
men å få bukt og kontroll med de destruktive sekundærvirkninger som
den tekniske utvikling og befolkningstilveksten har ført med seg, og
som er å betrakte som en integr'ert del av denne utvikling.

Mange av de s'amfufln som ligger foran os's f teknisk og industriell
utv·ikling-har spolert mulighetene' for å sikre' tilstrekkelig- stofe og vaFi::
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erte naturområder for å imøtekomme menneskenes behov for reRreasjon
eller fysisk og mental gjenskapelse. Vårt samfunn har ennå muligheter
til å sikre naturområder av høyeste kvalitet både for oss 'selv i denne
generasjon og for de neste. Måtte vi derfor ta lærdom åv den utvikling
ellers i verden og handle mens det ennå e~ tid~ - På lengre' sikt er
trolig det å bevare mest mulig av vårt enestående naturlandskap den
beste investering vi kan gjøre, - selv om det i øyeblikket mange gan
ger kan føles som et stort økonomisk offer.

OLAV AARNES

«Det var en villfarelse
da vi trodde oss å kunne beherske naturen.
Vi kan bare forandre den.
Så godt som unntagelsesfritt
har våre forandringer vært til det verre.
Nesten på hver side i naturens bok står det
et cave hominem - vokt deg for mennesket.»

ROLF EDBERG
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Registrering av det verneverdige
Maridalsområdet

I samsvar med Maridalens Venners vedtekter vil en registrering av
Maridalen være av overmåte stor betydning for å sikre og verne natur
miljøet og kulturla,ndskapet i dalen. Skjematisk kan prosjektet om Mari
dalen - bakgrunfl og formål - settes opp etter det følgende:

Maridalen - særlig bebyggelse og vegetasjon - blir stadig utsatt
for endringer. Likevel har dalen bevart et preg av «historisk» jordbruks
miljø. Dette har bidratt til å gjøre dalen til et hyppig besøkt rekreasjons
område for Oslo-folk. Sammen med Sørkedalen skiller dalen seg ut som
et rekreasjonsområde med klart særpreg.

Det har vært diskutert å oppheve restriksjonene på Maridalsvannet
og ovenforliggende vassdrag, som inngår i Oslos drikkevannsforsyning.
Det er uvisst hvor realistisk det er å tenke seg at Maridalsvannet ikke
lenger skal inngå i drikkevannsforsyninger.

Det som derimot er sikkert er at h v i s drikkevannsrestriksjonene
oppheves, vi I dette ha store konsekvenser for hvordan da len vi I se ut
i fremtiden. En av de viktigste grunene til at dalen ikke er bebygd med
bebyggelse, vil forsvinne, og det er sjanser for at dalen vil bli brukt til
bybebyggelse o. a.

Selv om dri ~kevannsrestriksjonene fortsatt vi I gjelde, vi I da len bl i
utsatt for endringer hvis konsekvenser det er vanskelig å spå noe om nå.

På denne bakgrunn kan formålet med prosjektet formuleres slik:
A skaffe tilveie og systematisere opplysninger og kunnskap om Mari

dalen slik at avgjørelser om den fremtidige bruk av Maridalen kan ba
seres på mest mulig reelt grunnlag.
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PROSJEKTETS INNHOLD
Oppgavene under prosjektet kan deles tre hovedgrupper:
1. Registrering.
2. Trusler.
3. Ønsket utvikling.

1. Registreringer.
Natur.
Geologi og kvartærgeologi.
Lokalklima.
Vann, elver, vassdrag.
«Naturlandskapet» (skogen: myrer, bær- og løvskog).
Kulturlandskapet (plantet skog, randsoner, beiter, eng, havnehager,
innmark, hager etc.).
Dyre- og fugleliv.

Kultur og befolkning.
Fornminner (faste o.a.) (hustufter o.a. gml. bosetn.) (kulturm inner).
Fol keminner (h istorier, munt. trad. o. a.).
Bygninger (gamle, nye, gårder etc.).
Næringsveier gjennom tidene.
Samferdsel gjennom tidene.

Bruk i dag.
Næring/bosetning (jordbruk, skogbruk o. a.).
Rekreasjon/fri luftsl iv o. a.

2. Trusler (mot dagens miljø).
Eksterne og interne.
Kort og lang sikt.
a) Riving av gårder (p. g. a. drikkevannet).
b) Avfolking av dalen (av andre grunner).
c) Omforming av kulturlandskapet, ved:

nedleggelse av jordbruket p. g. a. drikkevann,
nedleggelse p. g. a. ulønnsomhet,
rasjonalisering og høymekanisering,
fare for skogen p. g. a. uakseptabel skogsdrift.

d) Tap av (muntlig) kultur- og folkeminner (Rolf Rasch-Engh i -73)
f. eks. navn på gårder, enger, utslåtter, Steder o. a. + på per
~oner med historisk tilknytning til Maridalen.

e) Bebyggelse (bymessig) i Maridalen.
f) «Fritidssenter» i Maridalen med utgangspunkt Maridalsvern.
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3. Ønsket utvikling.
a) Formulering av (a Iternative) må I.
b) Strategier for å nå må lene, f. eks.:

Vern basert på opinionsmessig press.
Vern basert på pol itisk press.
Lovbestemt vern (Naturvernloven, fri luftsområde ).

PLANARBEIDET
kan inndeles i følgende faser:
a Innledende målsettingsdiskusjon. Utarbeiding av arbeidsopplegg

og fremdriftsplan .
b) Registreringer: Systematisering av gammelt og innsamling av

nytt materiale. Foreløpig presentasjon.
c) Formulering av målsetninger. Utarbeidelse av planutkast.
d) Planutkastet sendes til uttalelse hos berørte og interesserte.
e) Forslag til plan med forslag til eventuelle vedtekter utarbeides

på grunnlag av innkomne forslag og fremmes,
Det er en forutsetning at formuleringer av målsetninger skjer i nær
forståelse med folk i og andre brukere av Maridalen

22

TERJE LIND:

Utkast til registreringsopplegg
for Maridalen

Formål:
Skaffe til veie, systematisere og presentere opplysninger og' kunnskap

om Maridalen slik at avgjørelser om den fremtidige bruk av dalen kan
baseres på et mest mulig reelt grunnlag og at folk kan få bedre kjenn
skap til dalen.

Innhold:

O. Administrative forhold.

1. Natur.

2. Kultur.

3. Befolkning.

4. Bruk av arealene.
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Innsamling av stedsnavn iMaridalen

I årsberetning for 1973/74 (gjengitt annet sted i dette heftet) viste
vi til at innsamling av stedsnavn er en kulturoppgave. - Med det
endrete bosettingsmønster har driftsmåtene skiftet vesentlig. Det gamle
gardsbruket er borte og ofte med det navnene på innmarksteiger, gjete
piasser, utslåtter og skogsplasser. Dette er navn som bærer historie i
seg og som vi må samle og stedfeste før vår eldre generasjon er borte.
Klarer vi ikke det, vil det historiske kildestoffet som finnes i navnene
i stor grad forsvinne. Denne kulturoppgaven som ligger og venter i Mari
da len, haster det med å løse før det er for sent. Vi ser denne Ii Ile, men
meget sentrale oppgaven som et viktig ledd i et større opplegg - en
registrering av det verneverdige Maridalsområdet. En har ikke råd til
at flere stedsnavn går tapt - det er kulturminner av umåtelig verdi.
Vi trenger derfor hjelp aval I e i dette meget viktige arbeidet.

Våre geografiske og topografiske forhold har gitt oss i arvet veid
av stedsnavn.

Den sterke oppdelingen av jorda i bruk, som igjen var delt opp i en
mengde teiger og åkrer, førte med seg at det var svært mange steds
navn på innmarka. Kupert lende laget enda flere navn. Seterdrift, ut
marksbeite, utslåtter og f6rsanking gjorde det nødvendig å ha navn på
alt som var spesielt i naturen. Det kan nevnes at på noen garder har
antallet av navn kommet opp i 300, bare på en matrikkelgard !

I innsamlingen nytter vi kart i målestokken 1:5000. (En kan også
prøve å tegne en kartskisse selv.) Innsamling og nedskriving av navn
bør skje i tilknytning til kartet.

Framgangsmåten er denne:
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Det skjema en nytter, settes opp slik med et par navn som eksempler:

Registrering av stedsnavn i Maridalen er en viktig kulturoppgave.
Det haster å løse oppgaven og ti I det store arbeidet trenger en derfor
all hjelp.

2 Brenners

Rolf Rasch-Engh

MERKNADERNAVNET BETEGNER

Nedlaot seter Seterdrift til først
dette hundreåret.
følge tradisjonen har
det vært gard i mid
delalderen.

å brenne, yrkesnayn Plassen het opprinne
i forb. med teglverk lig Teglbrennerstua.

Bolig for brenneren
fra teglverket som lå
i Nesbukta.

fåk'ra

UTIALE

bren'ers

NAVN

Fokra

NR.

A. 1. Hvert stedsnavn får sitt nummer på en navneliste.
2. Dette nummeret føres også inn på kartbladet slik at det viser

stedet navnet betegner.
3. Ved lokaliteter uten selvgitt avgrensning - lier, åser, myrer o. I.

- bør en antyde utstrekningen ved prikkede linjer.

S. Er det god plass på 'kartet kan navnene skrives ·inn, men de må~ også
da få det nummer foran seg som de har i navnelisten.

C. I navnelisten bør en både ta med slike som før er trykt eller skrevet
på kartet, og de vesentlige - ,de nye stedsnavnene som er ukjente
for de fleste.

Navnelistene følger en bestemt skjematisk form. En skriver åpent og
bruker god plass. En får ofte tilføyelser senere.
1. Dette er rubrikken for bare nummeret på stedsnavnet.

2. Her står navnet med den skriveform en mener er rett. En kan legge
skrivemåten så nær opp til dialektuttalen som mulig, dersom en er
usikker hvordan navnet skal skrives.

3. Rubrikken gir plass for' uttalen av navnet. En p'røver bare å gjengi
med vanl ige bokstaver den spesielle utta leformen - om det da er
en slik. Det er nemlig de færreste som er fortrolig med lydskrift,
så dette behøv~r ikke å være noe problem.
Det er viktig å få med uttalen, da det stort sett bare er gardsnavnene
som har en noenlunde fast skrifttradisjon. Vi skal huske at steds
navnene gjennom hundreårene er bl itt overlevert i muntl ig form I
Også lokale variasjoner i uttalen er viktig å få med. Likedan er det
viktig å markere tonelaget i navnet (f. eks. ordet kastet - kas'te
best. form entall, mot kas'te - info av verbet).

4. I denne rubrikken nevner en hva navnet betegner - gard, husmanns
plass, åker, teig, seter, nedlagte plasser, berg, dalsøkk, elv, bekk,
tjern o. I. - For innsamleren kan dette være helt selvfølgelig. For
andre - og disse står sentralt - som skal bruke innsamlingen, vil
hele navneinnsamlingen ha ytterst liten verdi uten slike opplysninger.

5. Til slutt tar en med mulige andre opplysninger, som nærmere ka
rakteristikk av stedet, hvorfor navnet er gitt, tradisjon, hendinger
knyttet til stedet o. I.
Det er alltid av spesiell interesse å få navn på nedlagte garder og
boplasser, setrer, utslåtter, hamnehager, driftsveger, veger, sag- og
kverninnretninger, gravhauger og bygdeborger - og alle andre kul
turminner. En angir om det finnes synlige spor i marka eller tradi
sjon etter den slags menneskeverk.
En skal være klar over at det ofte er bra å få tatt et foto eller et
enkelt riss for å få fram karakteristisk utseende eller form på et sted.
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Mordet på Turter ,i Maridalen
28. september 1885

.. En gang i begynnelsen av 1880-årene kom skredder Anders Christen
sen tilbake til Kristiania etter 15 strevsomme år i Amerika. Han var en
ensom mann på omkring 60 år, liten og pukkelrygget. Av slektninger
hadde han visstnok bare en søster, som bodde på Grunerløkka, og det
var hos henne han bodde den første tiden etter hjemkomsten.

Arene i Amerika hadde gitt ham lønn for strevet, og Christensen var
en holden mann da han kom hjem. I mange år hadde han båret på en
drøm: Egen gård i Maridalen. Nå kunne han endelig ved hjelp av sin
formue gjøre alvor av drømmen. Sommeren 1884 kjøpte han gården
Turter for kr. 12 200,- kontant. Gården var den gang ganske stor, og
Christensen brukte en god del penger på reparasjoner både på vånings
hus og uthusbygninger, bl. a. fikk han ny innredning i fjøset.

Men fremdeles var han en ensom mann. Han bodde alene på gården
og hadde ikke tjenestefolk. Ofte spiste han sine måltider på nabo
gårdene. En avis skriver at han «Ievede meget tarveligt og indskrænket».
På tross av sin formue synes han å ha levet spartansk. Endel penger
hadde han visstnok satt i verdipapirer, bl. a. i firma Thv. Joh. Heftye
& Sønn. Men ryktet om hans formue og det faktum at han bodde alene
på gården, synes å ha vært årsaken til hans kortvarige lykke.

At Turter var et egnet sted for en forbrytelse, synes avisene å ha mer
ket seg. En av dem skriver om gården at den «ligger ved den øvre Ende
af Maridalsvandet nede i en Dal, med løvkledte Aaser paa begge Sider.
Stedet er ensomt, det er et godt Stykke Vei ti I den nærmeste Gaard,
og forsaavidt egnede det sig særdeles til en Morddaad».

Tirsdag 29. september 1885 fikk politiet i Kristiania melding om at
en mann skulle være myrdet på gården Turter i Maridalen kvelden i for-
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veien. Oppdagelsessjef Ove Mossin reiste straks dit opp sammen med
7 politibetjenter. Da hadde lensmann Nandrup i østre Aker allerede
vært på stedet og låst huset. Foran kjøkkendøren kunne man ennå se
to store blodpøler. Politifolkene banet seg vei inn på kjøkkenet og fant
eieren av gården, Anders Christensen, Iiggende død på gu Ivet. Han så
ut ti I å være drept ved flere slag mot hodet av et vedtre i bjerk. Ved
treet var visstnok tatt fra en arbeidsvogn som sto ute på gårdsplassen.
Utenfor kjøkkendøren lå Christensens hatt, blodig og med tydelige mer
ker etter slag.

I stuen innenfor var alt i et eneste rot. Kofferter var brutt opp, en
pidestall, en symaskin, et konsollbord og endel klær lå utover gulvet.
Men verdisaker så ikke ut til å være rørt, bl. a. fant man sølvskjeer,
et gullur, og et nytt dobbeltløpet og uladet haglgevær. Enten måtte
gjerningsmannen ha bl itt forstyrret eller bare gått etter penger, for sl ike
fantes ikke i huset.

Politibetjentene ble straks sendt ut i nabolaget og de første opplys
ningene kom snart inn fra skomaker August Leonard øst, som leiet hus
på Turterbekken '(en husmannsplass under Turter). Mandag 28. sep
tember hadde han arbeidet på Hauger gård, som ligger på den andre
siden aven liten dal og ca. 500 meter øst for Turter. Ca. klokken 20.15
om kvelden skulle han gå hjem og var kommet et stykke nedenfor hagen
til Hauger da han hørte 5-6 høye skrik og et svakt ynkrop fra Turter.
Deretter kom et dumpt slag og et fryktelig skrik. Så var alt blitt stille.

Skomaker øst løp straks til plassen Haugermosen sør for Turter og
fikk derfra med seg Petter Haugermosen og Karl Bakken. Da de kom
til Turter fikk de se blodpølene foran kjøkkendøren og turde ikke gå
inn. I stedet gikk de til Skar gård lenger nord og fikk derfra med seg
agronom Johan Høibraaten og skomaker Peder Adolf Rudh. Høibraaten
hadde med seg gevær. Disse fem gikk sammen ned til Turter og inn
på kjøkkenet, hvor de fant Christensen liggende på gulvet. Han var be
visstløs, men ennå i live.

Høibraaten og Rudh reiste straks til byen etter lege og lensmann.
Legen kom samme kveld, men Christensen var dessverre død like før
legen rakk fram. Lensmannen kom ikke før neste formiddag.

Da de fem kom til Turter, sto kjøkkendøren og et vindu i stuen oppe.
Det blodige vedtreet fant de ute på gårdsplassen. De hadde ikke rørt
noe inne i huset mens de var der.

Politifolkene fra Kristiania fant bare blodspor på kjøkkenet. Det ble
ikke funnet noe i hele huset som ikke kunne antas å ha tilhørt avdøde.
Seks av politibetjentene ble på nytt sendt ut i nabolaget for å spørre
ut folk på gårder og hytter om det de visste om avdøde. Omtrent hele
Maridalen ble undersøkt på denne måten. Nå kom det fram en del
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mulige mistenkte og neste dag gikk med til å avkrefte mange slike
mistanker.

En rørlegger på Kjelsås gård hadde vært uvenner med Christensen,
men han hadde sitt alibi i orden. En mann ved navn Eilif Hagen hadde
stadig villet låne penger av avdøde, men ikke fått noe. Også han kunne
forklare seg tilfredsstillende om hvor han hadde oppholdt seg draps
kvelden. Skraphandler Thoresen på Rodeløkken hadde vært på Turter
drapsdagen, men han hadde reist derfra tidl ig på ettermiddagen og
kunne ikke gi noen opplysninger.

Pol iti legen hadde undersøkt Iiket og funnet tydel ige brudd på hjerne
skallen under der hvor vedtreet hadde rammet, selv om den tykke filt
hatten nok hadde dempet slagene.

Det var satt ut vakter ved samtlige jernbane- og dampskipsavganger.
Det ble undersøkt i alle banker og i firma Thv. Joh. Heftye & Sønn,
p. g. a. ryktet om at avdøde var meget rik og at det derfor kunne være
stjålet verdipapirer. Det ble også undersøkt i restauranter og losjihus,
hos alle skysskaffere og vognmenn, osv.

Etter at en rekke personer var eliminert som mulige drapsmenn, sto
politiet tilslutt igjen med en ukjent svensktalende mann som var sett i
Maridalen drapsdagen. Han gikk nordover gjennom Nydalen mandag
morgen, bærende på en seildukskoffert og et trekkspill. Han var innom
og handlet i Gaarders butikk og flere personer hadde sett ham gå nord
over Maridalsveien til Turter, hvor han ved 14-tiden hadde vært nedom
og forhørt seg om arbeid. Senere hadde han gått fra Turter til Nes gård,
hvor han hadde kjøpt melk. Så hadde han igjen gått sørover og oppholdt
seg lenge på landeveien mellom Nes og Øgården. Tjenestegutt Edvard
Olsen på Øgården var den siste som hadde sett noe til ham, ved 19
tiden om kvelden, i skogkanten hvor det går en vei fra Øgården gjen
nom skogen til Turter.

Deretter hadde ingen hverken sett eller hørt noe til den ukjente før
neste dag kl. 14 da han kom inn på en plass i nærheten av Maridals
hammeren og kjøpte melk. Han kom fra skogen og forsvant samme vei
tilbake straks han hadde drukket opp melken. Ved 15-tiden ble han sett
i I<orsvoldbakken like ovenfor Nydalens øvre spinneri. Deretter forsvant
han sporløst.

De som hadde sett denne ukjente mannen oppga alle omtrent likt
signalement: «Alder antakelig noe over tyve år, mørkkledd, sort, rund,
stiv hatt, skjegg løs, mørkt stritt hår. Han bar på en seildukskoffert og
et trekkspi Il. Fortennene i overmunnen sto et stykke fra hverandre. Han
snakket svensk.»

De iherdige undersøkelser rundt åstedet brakte snart frukter. I skog
brynet ved Maridalsveien i nærheten av Låkeberget, ca. 5 kilometer sør
for Turter, fant man en del små papirlapper, som omhyggelig ble tørket
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og satt sammen. Det var biter av et «prGstbetyg» og et «Iøsladelses
pass» for arbeideren Henrik Jansson, som 24. september var løslatt fra
Långholmen hvor han for 4. gangs tyveri og forfalskning hadde sonet
4 år og 5 måneders straffarbeid. Signalementet på løslatelses-passet
stemte overens med vitneforklaringene.

Henrik Janssons fotografi ble skaffet fra kriminalpolitiet i Stockholm
og forevist sammen med fotografier av 15 andre unge straffede for
brytere. Samtlige vitner plukket ut Jansson som den person de hadde
sett. Deretter ble en etterlysing med fotografi og beskrivelse av ham
sendt ut til forskjellige politimyndigheter og til jernbanestasjoner og
dampskipsekspedisjoner. Han ble også etterlyst i Sverige.

Nye opplysninger kom inn fremdeles, selv fra personer som allerede
var avhørt flere ganger. En pike hadde sett «svensken» gå inn i det
huset -der han kjøpte melk tirsdag ettermiddag. Hun hadde sett noen
papirlapper i skogkanten like ved. Disse ble også plukket opp, omhyg-

Gammelt luftfoto av gården Turter
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gelig tørket og satt sammen. Det var to kvitteringer fra Thv. Joh. Hef
tye & Sønn utstedt til avdøde for at han til forskjellige tider hadde satt
inn pengebeløp. Gårdsgutt Jakob Johannessen på Furuseth leverte se
nere inn til politiet en liten seildukskoffert som han hadde funnet i
Akerselva like nedenfor Meinichs eiendom. Kofferten var nøyaktig lik
den vitnene hadde sett «svensken» bære på drapsdagen.

Etter etterlysningen løp det inn meldinger fra store deler av landet
om at morderen skulle være sett. Dette førte til mange og forgjeves
reiser over nesten hele Østlandet for politibetjentene. Ca. 45 politi
distrikter på Østlandet ble gjennomreist, tildels flere ganger. Tre lan
i Sverige ble også undersøkt. Men det ene sporet etter det andre måtte
oppgis som feilaktig.

Men et spor fra Løiten på Hedmarken viste seg senere å være riktig.
En person hadde om kvelden 2. oktober vært inne på Hørsand jernbane
stasjon og noen gårder omkring. Dette var Henrik Jansson. To p.oliti
betjenter fulgte sporet hans videre:

5. oktober hadde Jansson gått fra Hørsand til Elverum, Ulvåberg
Trysil, Ørebakkdalens skysstasjon, og til Ørebakken.

6. oktober gikk han til Nybergsund skysstasjon og så til Karlslund.
7. oktober gikk han til Østby og senere til Berg i Trysil.
8. oktober gikk han over riksgrensen til Harnsundså i Transand sogn.
9. oktober ble han rodd til Sortnæs i Elfdalen og deretter til Ernæsset.
10. oktober reiste han over Ersj6n, Rudsj6n og Varnsj6n til L6fnaset.
11. oktober gikk han gjennom skogen til Olastugan i Elfdalen, så til

Asen kirkestasjon og så til Gåshvarf.
12. oktober gikk han til Lisby i Mora.
13. oktober skulle han, etter eget sigende, reise med dampskipet

over Siljan og videre med jernbane til en rødfargefabrikk i Jerfs6. Der
har han imidlertid ikke vært.

Sporet var tapt. Noen dager senere fikk man beskjed om at Jansson
hadde overnattet i Fa Iun 16. ti I 17. oktober. Men så 'forsvant sporet
igjen.

Det ble nå undersøkt på Janssons hjemsted Grundsj6hyttan i Nord
mark sogn i Varmland, hos hans bror i Safsnas i Dalarna, hos tidligere
fangekamerater i Stockholm, og hos en enke som han sto i forhold til
i Appelbo i Dalarna. Alt forgjeves. En arrestant i Karlstad viste seg om
sider ikke å være Jansson, men bakersvenn Karl August Olsen fra
Kristiansand i Norge.

Så kom melding om at Henrik Jansson hadde skrevet fra Nås i Hede
mora til slektninger i Grundsj6hyttan. Men 4. november ble han arres
tert i Sars ved Morastrand i Mora, og transportert til Falun.

Politiet i Sverige og spesielt i Dalarna ble sterkt kritisert for at det
ikke hadde foretatt seg noe for at Jansson sku Ile pågri pes. Derfor hadde
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han i så lang tid gått fri. En norsk politibetjent opplyste på Sars ved
Morastrand at det var utlovet belønning for hans pågripelse. Sannsyn
ligvis var det derfor Jansson ble arrestert nettopp her.

Henrik Jansson ble utlevert til Norge og kom til Oslo 23. november,
i jern og med sol id eskorte. Ved forhørene forta Ite han vi Il ig, men ti 1
sto ikke. 25. november ble han kjørt til åstedet med jernene skjult under
klærne. Befolkningen skjønte likevel hvem han var og stimlet sammen
rundt vognen. Jansson var synlig beveget da han ble vist blodflekken
på kjøkkenet på Turter, men tilsto fremdeles ikke. Under nytt forhør
28. november ble han stilt overfor det grundige etterforskningsarbeid
politiet hadde utført og han rotet seg tilslutt inn i et nett av selvmot
sigelser. Under en samtale med dommeren i enerom tilsto han. Han
fortalte følgende historie:

Henrik Jansson var kommet til Kristiania søndag 27. september. Man
dag morgen dro han på måfå nordover. En mann og en kone han tilfel
digvis traff, fortalte ham om Anders Christensen, som bodde alene på
Turter og ikke spiste der. Ved 15-tiden dro Jansson til Turter og spurte
etter arbeid, men han fikk ikke noe. Han så imidlertid en stor ameri
kansk koffert i stuen og bestemte seg for å stjele den. Han trodde
Christensen spiste aIle sine må Itider utenfor huset og besl uttet derfor
å komme igjen ved aftenstid etter mørkets frembrudd.

På Turter om kvelden så han imidlertid gjennom vinduet at Christen
sen satt på kjøkkenet og spiste. Jansson hentet bjerkestokken fra vog
nen på tunet, og da Christensen kom ut, slo Jansson til ham flere gan
ger til Christensen stupte for alvor. Så ble den bevisstløse mannen dratt
inn i. kjøkkenet og plyndringen begynte.

Hele natten streifet Jansson omkring i skogen. Neste morgen kjøpte
han melk på plassene Stensrud og Bråten ved Skjærsjøelva ved Ham
meren. Han gjemte seg i skogen igjen og dro ti I byen da det var bl itt
mørkt. Onsdag morgen gikk han rolig landeveien til Bryn stasjon og tok
derfra toget ti I Eidsvoll. Underveis dit leste han om drapet og ble for
ferdet da han så at Christensen var død. Det hadde ikke vært Janssons
mening.

Den 30 år gamle Henrik Jansson var helt rolig under tilståelsen og
gikk rolig til sin celle etterpå. Han ble dømt til å ha sitt liv forbrutt (dvs.
dømt til døden). Av Kongen ble han imidlertid benådet til straffarbeid
på livstid.

Han klarte ikke å tilpasse seg livet bak Akershus murer og en vår
morgen i 1890 klarte han å rømme. En politikonstabel klarte imidlertid
etter en rask klappjakt og en enda raskere slåsskamp å overmanne «Tur
termorderen». Jansson forsøkte å bruke kniv mot konstabelen, men
denne klarte med et lynrapt, velrettet slag å avvæpne ham. Politikon
stabelen ble påskjønnet for sin innsats, en fengselsbetjent på Akershus
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fi kk avskjed og straff for grov pl iktforsømmelse, og Henri k Jansson
selv, stakkar, ble for rømming og forsøk på vold mot politiet av Høyeste
rett idømt 50 slag rotting (= tauende), som skulle fullbyrdes i to av
delinger med 24 timers opphold mellom hver avstraffelse.

Henrik Jansson rømte ikke flere ganger. Han fikk nå meget streng
bevoktning og henfalt i dyp melankoli. En gang forsøkte han å begå selv
mord ved å skjære over pulsåren med en glassbit fra et knust speil. En
fengselsbetjent hindret ham i siste øyeblikk.

Så hørte man ikke mer om ham før i 1906, da han ble benådet. En
avis skriver: «Efterat Henrik Jansson nu i 20 Aar har hensiddet paa
Strafarbeide, den sidste Tid paa Bodsfængslet, er han ved Kgl. Res. av
29. Mars sidstieden besluttet løsladt paa Prøve fra den 27. ds. Han vil
straks bli udtransporteret til Sverige, idet Udvisningsbeslutning allerede
er fattet. Henrik Jansson er nu en Mand paa 51 Aar, idet han er født
den 16. Juni 1855.» (24/7.) Han hadde under fengselstiden spart seg
opp ca. 1500 kroner, et ganske pent beløp den gang, som han fikk lov
å ta med seg hjem til Varmland.

Noe på siden av saken kom den ekstrarett som ble satt vinteren 1886.
Skomaker Rudh og agronom Høibraaten anklaget lensmann Nandrup i
østre Aker for mangel på tjeneste iver da de to kom til ham om kvelden
28. september 1885 for å melde om forbrytelsen på Turter. Lensmannen
forsvarte seg så godt han kunne. De fleste vitneavhør gikk i lensman
nens disfavør, men sorenskriveren støttet ham. Rettsprotokollen ble
sendt til amtmannen i Akershus, men senere vet vi ikke noe om denn~

saken.
Idag har vi ikke noe håndfast minne om Turtermordet i Maridalen.

Den vakre og stilrene hovedbygningen på Turter er revet sammen med
de andre bygningene på gården. Helt til idag har Turter vært et uhyg
gens sted for mange maridøler, p. g. a. Turtermordet. Kanskje vil uhyg
gen forsvinne nå når gården er borte?

Jahn Børe Jahnsen

Hovedkilde: Politibetjent Vigulv Caspersens artikkel i Nordisk Krimi
nalkrønike 1972 (side 411-422), utgitt av Nordisk Politiidrettsforbund.

Dessuten er brukt diverse hovedstadsaviser fra 1885 og fra 1906.
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En gammel maridøl erindrer

Fra en utflyttet maridøl i Moss, den 83 år gamle fru Solveig Strand
(født Iversen-), har Maridalens Venner mottatt to lange og innholdsrike
brev med en mengde interessante opplysninger fra gamle dager i dalen.
Vi gjengir her utdrag av brevene og håper på flere opplysninger fra fru
Strand. Hun skriver bl. a. at bena og synet er sviktende, men humøret
og husken er i orden. Vi takker hjertelig for brevene.

«Gårdbruker Ole Olsen Turter var født 23.3. 1816 i Biri. Kom til
Christiania og kjøpte seg gården Turter i Maridalen. Giftet seg med
Sørine Schouw, født 19.2. 1825. Hun var datter av Ole Johnsen Schouw,
gårdbruker på Alfaseth gård i ø. Aker.

Gårdbruker Olsen Turter var en særdeles flink gårdbruker. Det hørte
til gården en 5-6 husmannsplasser, fortalte min mormor, og hun var
født på Turter gård i 1848, og var eldst av barneflokken på 10 eller 11,
Husmannsplassene het: Sulua, Bekkestua, Petersborg (som etter om
bygging av enken Olsen Turter fikk navnet Turterbekken, slik det nå er),
Steinstua, Ors og Iverstua. Steinstua var en stue av gråstein som lå opp
i Steinstuløkka, nordre del av Turterbekken. Min morfar drev steinbrudd
der med 1-2 mann. Den eldste fikk grunn og stein til å bygge seg et
eget Iite hus der. Det gikk meget rød gran itt derfra ti I byen (Christian ia).
Tomtene etter bedriften og huset sto i mange år, men huset ble revet
og steinen i det nyttet til andre bygg.

Iverstua ble bygd til husmannen Iver Halvorsen av Olsen Turter, som
visste å sette pris på omframt flinke folk. Og det var min bestefar. Iver
Halvorsen var av dem som hver vår reiste inn til Maridalen i onnene.
Han hadde med seg kone og barn, var fra Brandbu, og var husmann
der hos Mats på Bleiken gård fra 1830, hvorfra jeg igjen har fått
muntlig lovord om hans dyktighet av avdøde gårdbruker Lars Bleken
senior. Min morfar Olsen Turter hadde bruk for mange og dyktige 'folk,
da han drev gårdsbrukene Nordberg og Kjelsås ved siden av sin egen
gård, Turter. Hadde også stor skogsdrift. Der felte han over seg en stor
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gran 5.8. 1867 og døde. Enken satt igjen med 6-7 barn, den yngste
var ikke født ennå. Bestemor drev gården Turter i 6 år før hun solgte
den og bygde om husmannsplassen Turterbekken. Eldste sønnen ble
styrmann og reiste senere til Amerika, han fikk sin kone fra Kirkeby
gård. En yngre sønn ble kjøpmann og fikk sin kone fra Nes gård.

Selv er jeg født i Oslo i 1891. M in mor var født på Turter gård i
1848 og det artige var at hun ble gift med eldste sønn av husmann Iver
Halvorsen. Min mor fortalte meg en drøm hun hadde hatt en natt i 1910:
Hele Turteråsen, gårder og jorder var tettbygd av hus, det var Kristiania
som skulle utvides.

Turter gård var jo ikke noe lenger (i den senere tid), uten en spø
kelsesgård, som skolebarn passerte i angst. Min mann og jeg holdt på
å kjøpe den i 1917.

I Turterbekken bodde i min barndom tante og onkel Iver Turter. Hølet
var en liten grå idyllisk stue som lå inne i skogen ovenfor Nordbråten.
Der hadde min mors søster med sin familie leiet for skoleferien. Der
var det vel gøy. De hadde 4 barn selv, men tok med seg 3 til. Onkel
hadde laget styrtbad over en stor ku Ip i bekken som strøk forbi hytta.
Der var det daglig badeliv hele ferien med bare sol og varme. Bare en
dag med et sprakende tordenvær. Da satt vi alle 7 i en ring på gulvet
og fikk vafler, mens tante fortalte eventyr.

Ellers for vi på tokt gjennom en skummel, tettvokst havnehage hvor
det gikk 2 hester fra Nordbråten, som vi var veldig redde for. «Samson»
var brun og hvit og så ut som en ku på avstand. «Han er farl ig», sa Lip,
pert Nordbråten, «han biter». Tror han sa det for å holde oss der vi
kom fra, for vi var nok leie til å gjøre innhogg i hans erteåker ned ved
gjerdet ti I Kruttverket, der vi hadde lekestue og bu ti kk.

Ellers fartet vi over til Sakris (Sakariasbråten) og søkket med små
kurver i kulpene når elva var liten. Det var tre kjekke, snille gutter der,
Birger, Eugen og Oskar, som var med på leken og tok seg av oss jentene
når vi trodde det var fare på ferde, så tante var ikke så nervøs for oss
når vi var der.

I Turterbekken, eller «Bestemorsstua» som vi barna sa, hadde vi litt
mere plikter. Var med og luket poteter, lange render fra gårdsveien til
opp i Steinstuløkka . En gang vi var kommet ti I lands, sti Ite vi oss opp
og ropte hurra så det sma It i åsene. Da kjørte nettopp en flott skyss forbi
og han tok til seg hyldesten, den herren som satt i, det var godseier
Løvenskiold ble det fortalt oss. ,

Ellers hentet min kusine melken fra Sittpå og jeg var med som bære
pike. Fire av oss hadde daglig jobb til skogs med bøtter og spann for å
hente ned blåbær fra traktene rundt Fagervannet, der det var uhorvelig
med bær. Gikk da over «Veatorget», videre oppover og bortom Lybergja,
der budeia fra min bestemors tid lokket kuene hjem til Turter.
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Hølet ca. 1910

Nå har jeg bare 2 fettere igjen i Turterbekken, Ragnvald og Sverre.
Min fetter Ragnvald gjorde meg oppmerksom på at jeg hadde uteglemt
Sagbakken som husmannsplass til Turter gård. Nå tror jeg den også går
under navnet Turterbekken og har blitt en pen villa, mot i min barndom
en grå, hverdagslig liten stue. Så var det Bekkestua lenger ned i veien,
tett bort til veien. Den var knallende blå og gikk under navnet «Blekk
huset» av oss ungdommer. Her bodde lærer Gundersen 'fra Maridalen
skole på sine gamle da.ger, da han som enkemann på 82 år giftet seg
med min mors venninne på 63, hun var frøken.

Som småjente på 9 år var jeg med far på fisketur til Maridalsvannet.
Med en rund, rar fiskekurv som bestefar Iver Halvorsen hadde flettet av
bjerkebark, hadde vi vår turmat i. 1 brød, 3 spekesild, en blikkboks med
malt kaffe i pose; i tillegg: Q1arkpose, kroker, fyrstikker og gamle aviser.
Vi startet fra Tøyen, over Gartnerløkkene, Ola Narr, over jorder og løk
ker til Grefsen gård, var innom der og fikk en lang prat med brukseier
Ole Bredo, som var min mors fetter. Videre fram til Oset, der vi var inn
om og lånte båt for kvelden og natten og fram til søndag middag. Han
så sint og sur ut, mannen på Oset, men da far tok fram en flaske, mild
net han straks i blikket. Vi fikk lånt båten og han fulgte oss ned til van-
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Vognmannskyss på Sørbråten gård ca. 1910

net og skjøv ut for oss. Deilig stille på vannet, faor rodde o.g fortalte om
gårdene vi så, og kursen var til Nestangen og den store eika (Kongoe
eika ?). Far laget en slags ovn av steiner på stranda og kaffeboksen kom
fram, likeså avis til duk, med brød og sild. Far sto for anretningen med
slirekniven, han skar brød, rensket silda og skar biter ettersom vi spiste.
Jeg var veldig spent alltid da om det var rogn i silda, for det var det
beste jeg visste av turmaten vår. Så laget far seng til meg av bar, gress
og aviser og tullet meg inn i sitt store regnslag, og så sov jeg til langt
på morgenen. Så var det å traoske samme vei hjem igjen ofra
Oset. Jeg husker hvordan vi da gikk mere mqt vest, men vi kom fram
igjen ved Nydalens fabrikker. Derfra løkker og jorder fram til Tøyen
igjen.»

Maridalens Venner vil nok en gang takke fru Strand for det hun her
har fortalt oss: Hun skIldrer også en lang fottur til Fyllingen i Nord
marka, og minnes alle festene og dansen på «Vellokalet» i Maridalen.
Vi ønsker fru Strand mange, mange gode år ennå, og hører gjerne mer
fra henne.

Jahn Børe Jahnsen
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Litt av hvert fra Mari alen i gammel
og ny tid

Vi vil så sterkt vi kan oppfordre alle medlemmer av Maridalens Ven
ner å sende oss opplysninger man måtte ha om gårder og steder i dalen.
Alt har ionteresse, enten det er en artikkel eller bare noen linjer. Vi
lover at det skal komme med i årsskriftene etterhvert som vi får plass.
Småopplysninger gjengir vi i denne spalten, «Litt av hvert fra Maridalen
i gammel og ny tid», og knytter kanskje r~lOen kommentarer ti I. Lengre
brev vil bli gjengitt i egne artikler, om nødvendig med lett redigering
og noen kommentarer knyttet til. Tilsammen vil slike opplysninger gi
oss et fullstendig bilde av Maridalens rike historie. Send opplysningene
ti I Marida lens Venner. Adressel iste på siste side.

*
Hovedstadspressen januar 1872: «Skar Krudthus er billig tilsalgs ved

Jørgen Nerdrum, No 5, Prindsens Gade, Vs Mil fra Torvet og kan ud
deles i Byggetomter». Hvilket krutthus det her er snakk om, vet vi ikke.
Det kan ikke være det store nåværende kruttmagasin oppe i Skarsåsen,
for det ble bygget i 1876. Vs mil fra torget (Stortorget) høres noe mer
kelig ut, men det er sannsynligvis ment 1,8 mil, noe som stemmer gan
ske bra. Byggetomtene vet vi ikke noe om, sannsynligvis har det ikke
blitt noen bygging.

*
Hovedstadspressen desember 1873: «Sporveisanlæg mel lem Chri

stiania og Maridalen. Efter hvad Aftenposten have erfaret er der under
Ledelse af en af Statsjernbanernes Ingeniører i disse Dage paabegynt
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Undersøgelser angaaende Muligheden af et Anlæg af en Sporvei mellem
Christiania Havn og Maridalen.»

Denne sporveien ble det nok aldri noe av. Vi vet iallfall ikke noe mer
om den. De første sporveislinjer i hovedstaden ble riktignok åpnet i
1874 (for hestedrift), men en linje til Maridalen var ikke blant dem.
Den sporveislinje som har kommet nærmest Maridalen er Kjelsåsbanen,
som ble åpnet fram til Kjelsås så sent som i 1934. Jernbanen (Nord
banen) til Røykenvik ved Randsfjorden ble åpnet i 1900, med stasjon
på Sandermosen og senere på Snippen og Movatn.

*
Ole Schrøder skriver til Maridalens Venner at «en svoger av min mor

mor i sine erindringer har fortalt at han i studietiden (han ble cand.
theol. i 1870-årene) var huslærer hos familien Schmelck (keramiker)
i Maridalen». Vet noen andre medlemmer mer om denne keramiker
familien Schmelck, f. eks. hvor de bodde?

*
I et brev av 26. april 1971 fra byantikvaren, gjengitt i Aftenposten

17. mars 1972, er nevnt at våningshuset på Øvre Kirkeby gård er byg
get ca. 1855 av Ole Pay. Det må ha stått et annet våningshus her før,
for gården er såvidt vi vet skilt ut fra hovedbølet (Nedre Kirkeby) midt
på 1700-tallet. Låven og stabburet må også være eldre enn det nåvæ

rende våningshuset.

*
I Norsk Teknisk Museum finner vi på en vegg i 2. etasje et stort kart

fra 1774 over Akerselva fra Maridalsvannet til Oslofjorden. Her er nav
net Sagstuen avmerket rett vest for Brekke sag, rett ved fossen ved
Frysja Bruk. I et register fra 1771 er Saugpladsen og Sohnerstuen nevnt
som husmannsplasser under Brekke gård, men vi vet ellers ingenting
om disse plassene. Kanskje er Sagstuen på kartet fra 1774 en av de to.

Men hvilken?

*
Mange har sikkert studert det gamle Nordmarkskartet i venterommet

på Grefsen jernbanestasjon, mens de ventet på tog til Maridalen, Nord
marka eller fjernere steder. En gang jeg så på kartet oppdaget jeg nav
net «Fyllingstuen» like ved Salmakerstua ved Store Brennenga. Etter
plasseringen på kartet å dømme syntes Fyllingstua å være et annet navn
på Musestua, som en gang var portnerstue for Store Brennenga. Grunn-
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murene etter Musestua synes ennå såvidt like ved portstolpene ved ned
kjørselen til Store Brennenga. Navnet har Musestua etter familien Muus
på Ullevål, som en gang eide Brennenga. Men kan noen forklare navnet
Fyllingstua ?

*
Reidar Jonger i Arbeiderbladet har skrevet ti I Marida lens Venner for

å få oppklart noen gale opplysninger vi ga i Maridals-boka om Tranmæl
hytta. Jonger skriver at tomta, som ligger like nordøst for Øvre Vagge
stein gård, er bygslet av Oslo kommune. Hytta ble ikke gitt som gave
til Martin Tranmæl, men han fikk bruksretten fullt og helt så lenge han
levde. Dette var hans egen bestemmelse og eneste betingelse for at han
i det hele tatt ville motta hytta. Det er LO og DNA som disponerer hytta
ut fra en valgt stiftelse der de øverste tillitsmenn innen LO og DNA sit
ter. Hytta blir nå for en del benyttet til diverse foreningsmøter, styre
møter, osv. Martin Tranmæl døde i 1967.

*Kjentfolk på Kasa gård har vist oss en nesten gjengrodd grunnmur
på sørsiden av Stygg myra, ca. 200 meter øst for Kasa og ca. 150 meter
øst for Maridalsveien. De mener det er grunnmuren etter Øgårdsstua,
en husmannsplass under Øgården. Grunnmuren ligger da også på Øgår
dens grunn. Øgårdsstua ble sannsynligvis nedlagt. i slutten av forrige
århundre og var da maksimum 100 år gammel. Mer vet vi ikke om ste
det. Nå er grunnmuren nesten gjengrodd av trær og busker. Man finner
frem ved å gå stien fra krysset ved Vellet mot Nordby i Neskroken .
Etter ca. 150 meter tar man av fra stien, går ned og over bekken, og så
litt tilbake mot vest. Ingen gamle maridøler vi har snakket med husker
noe hus her, men kanskje andre eldre folk vet noe?

*
Brekkestranda husmannsplass er revet og jevnet med jorden. Folk

har spurt oss hvordan dette har kunnet skje uten at vi har protestert.
Brekkestranda har aldri stått på noen rivningsplan. Det var en husmanns
plass und.er Brekke gård, og så lenge den ble eid av Løvenskiold-Vækerø
bodde det folk der. Da Oslo ~ommune for endel år siden kjøpte det av
Løvenskiolds Brekke-eiendom som hadde nedslagsfelt mot Maridals
vannet, fulgte Brekkestranda med på kjøpet. Plassen ble fraflyttet og
på grunn av den usjenerte bel iggenhet fikk pøbelen herje fritt. Etter en
stund falt låven sammen og snart var våningshuset bare et gapende
skjelett uten vinduer og dør'er. Vi minnes et sitat fra Maridalens Ven
ners første kamptid: «Forslumming som innledning til riving». Riktignok
lå Brekkestranda svært nær vannet, men det er bare 70-80 meter til
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det offentlige kloakknett, så den kunne vært reddet. Oslo kommune rev
stedet i all stillhet og Maridalens Venner visste ingenting før det var
gjort. Det var slutten på en lang historie. Brekkestranda er nemlig nevnt
så tidlig som i 1771 og flere ganger i forrige århundre. Det ka,:", også
nevnes at tømmerkrana på Brekketajet har gått overende for noen år
siden. Den var da ikke i bruk lenger og var et faremoment for folk. En
moderne bilvinsj klarer med letthet det tømmeret som tas opp her hver
sommer nå.

*
Vi ti Ilater oss å låne Iitt stoff fra Løvenskiold-Vækerøs bedriftsavis

«Nordmarksposten» for mai 1974, et tidsskrift vi forøvrig har god for
bindelse med. Der står det under overskriften «På morfarens tufter»:
«Rett ovenfor Blaasaas i Maridalen fantes i tidligere tider en plass som
bar navnet Vesternløkka. Siste bruker av plassen reiste derfra i 1870
årene. Etterhvert ble husene revet eller flyttet, og i 1903 ble både inn
mark og utmark tilplantet.» En av Løvenskiolds arbeidere heter Olaf
Lørenskogen: « .... det var nemlig hans morfar som var siste bruker
her. Olaf Lørenskogen viste oss da også omkring - og at det frem
deles er liv i den gamle syrinbusken som sto tett ved inngangen
- vi fikk se restene av peisen og hella foran inngangsdøren. Stor var
nok ikke stua på Vesternløkka, men mennesker har altså bodd her på
godt og vondt. Lørenskogen kunne også fortelle at hans morfar senere
ble stygt skadet av et øksehugg i ryggen under ilandtrekking av ved i
Marida Isvannet. Ellers mente han at fraflyttingen aIlerede i forrige år
hundre skyldtes omleggingen av driften, nedlegging av jernverkene og
alt som det medførte.»

Olaf Lørenskogens opplysninger om Vesternløkka er svært interes
sante for oss Maridals-venner, og vi hører gjerne mer fra ham om han
har mer å fortelle. Vi håper Nordmarksposten kan bringe vår oppfordring
videre.

*
I St. Hallvard i 1936 skriver P. Blix om Nordmarksskogene bl. a.:

«Til Næss i Maridalen høyrde ei sæter, Næss-sæter nordan um Lange
dalsvann; ein ser vollen enno.» Blix skriver Næss for Nes. På Norges
Orienteringsforbunds turkart over Nordmarkas søndre del er Nesseter
da len avmerket nordvest for Langedalsvann, som Iigger i Fløyta-vass:
draget som renner ut i Ørfiske ved Nittedal. Vi stiller to spørsmål. Til
Nordmarks-travere: Kan man ennå se vollen etter Nesseter7 Til mari
dølene: Vet noen noe om Nesseter eller andre setre til gårder i Mari

d~len7
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Vi etterlyste i årsskriftet i fjor' opplysninger om beliggenheten av
Jar I s ber g bak ken e. Vi har fått to svar: Fru Hedvig Cam. Vas
sel skriver at man på den omtalte tur gikk «fra Brekke videre i Maridals
veien, gjennom Brekkehagen som var en tett, mørk skog og uten et hus,
videre ti I de traff Korsvoldbakken, en stei I kleiv (om lagt senere), opp
denne til toppen, gjennom det lille samhelle og videre vestover hvor
terrenget heller nedover, forbi Tåsen gård, som ligger til venstre nede
i en senkning med en herskabelig bebyggelse. Den ble for 70 år siden
eiet aven dame, på folkemunne kalt «Tåsenenka». Hun eiet store arealer
innover til Svartkulp og Maridalen med grov skog. Etter hennes død
overtok noen slektninger, som var advokater, og begynte å selge tomter.
Jordene til gården gikk helt ned til Nordre Gravlund. En del overtok
Oslo kommune og endel solgte de til private. Veien som før het Jarls
bergbakkene ble omdøpt, så idag heter den Tåsenveien.»

Kjell Ibenfeldt Nilsen skriver en annen forklaring til oss: «Jeg går ut
fra at·navnet skriver seg fra eierne av gården Nygård i Vestre Aker om
kring 1820 og utover, grev Wedel Jarlsberg (byggherre ti I Greveveien )
og hans sønn, baron Wedel Jarlsberg. Gården Nygård lå der hvor Chri
stiania Spigerverk i dag har sitt domene, og vi finner restene av hoved
bygningen i daghjemmet ved siden av administrasjonsbygget i Nydals
veien 28: Jarlsbergbakkene har vel da vært bakkene herfra opp mot
Maridalsvannet.»

Vi vet ikke hvem av de to som har rett. Personlig tror jeg fru Vassel
har rett når det gjelder beliggenheten og herr Ibenfeldt Nilsen har rett
når det gjelder forklaringen på navnet. Hvis noen har flere opplysninger
om Jarlsbergbakkene, så kom med dem.

Jahn Børe Jahnsen.
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Arsberetning for Maridalens venner
1973/74

1. Styret har bestått av Rolf Rasch-Engh, formann, Olav Aarnes, nest
formann, Oskar Jahnsen, kasserer, Berit Wolff, sekretær, og Olaf
Gulbrandsen, styremedlem. Som varamenn har fungert Thor Knud
sen og Birger Ledang. Revisorer har vært Jørgen Sundby og Hen
rik Laurvik.
Det har vært holdt 12 styremøter.
Fra styret har det blitt sendt ut 2 rundskriv og årsskriftet MARI
DALEN '73 til samtlige medlemmer.
Foreningens medlemstall har økt siden i fjor og er i dag omkring
550.

2. Maridalens Venners generalforsamling 1973 ble holdt tirsdag 29.
mai kl. 19.30 på Maridalen skole. Vi kunne glede oss over et meget
godt fremmøte, noe som bare var å ta som bevis på den interesse
det er for bevaring av dalen, og det arbeidet Maridalens Venner
utfører.
På valg fra styret var Rolf Rasch-Engh, Birger Ledang og varamen
nene Thor Knudsen og Per-Erik Bjørklund. Som nye medlemmer
til det styret som har fungert i inneværende år, ble følgende fore
slått: Rolf Rasch-Engh og Olav Aarnes. Som nye varamenn var det
forslag om Thor Knudsen og Birger Ledang, og som revisorer Jør
gen Sundby og Henrik Laurvik. Samtlige ble enstemmig valgt.
Som vanlig etter årsmøtet var ordet fritt, og vi fikl< en rik og man
gesidig meningsutveksling om Maridalen og dalens spesielle for
hold.

3. Noe som vi i denne perioden har kunnet konstatere som meget
gunstig er at Maridalens Venner synes å være godtatt som en like-
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verdig forhandlingspartner av våre myndigheter. Vi har vunnet
gehør for synspunkter og meninger - noe som vi bare kan glede
oss over, samtidig som vi vil forsikre alle at den tillit vi herved
får, skal vi ikke forspille. Vi tror at vi er på god vei til å få Mari
dalen slik vi vil ønske at den alltid skal være.

4. Som tidligere år har vi også i denne perioden konsentrert arbeidet
om noen sentrale oppgaver. De viktigste har vært bevaring av eksi
sterende bebyggelse, årsskriftet MARIDALEN '73, Maridalsspillet
og et forslag til registreringsopplegg for Maridalen.

5. Like før forrige årsmøte i mai 1973 ble det sendt rundt et skriv
til samtlige medlemmer hvor vi ba om støtte, f. eks. ved innlegg
i dagspressen, dersom Maridalens Venner måtte gå til aksjon lor
å få bevart Vårnhus. Dette rundskrivet var forårsaket av et brev
fra Oslo Helseråd til Formannskapet der Helserådet forlangte riving
av Vårnhus p. g. a. forurensing av tilløpselva fra Dausjøen til Mari
da Isvannet.
Vi sendte en henvendelse hvor vi ønsket å få rede på den direkte
årsak til dette kravet, og hvilke nye undersøkelser som lå til grunn
for en så drastisk uttalelse av Oslo Helseråd. Vi forlangte at Nes
kroken måtte ses samlet.
I skriv av 12. juni 1973 fra Oslo Helseråd ble vi så invitert til å
delta i en befaring i Maridalen og omegn. Skrivet sa at vi var
«hjertelig velkommen til befaringen», som gjaldt ajourføring og
revisjon av de restriksjoner som av helsemessige årsaker er nød
vendig å legge på nedslagsfeltet for Maridalsvassdraget.
Til befaringen hadde Stadsfysikus lagt fram sin innstilling om sa
neringstiltak i nedslagsfeltet for Maridalsvannet. Til innstillingens
premisser kan det rettes en rekke motforesti II inger - innsti II ingen
er f. eks. selvmotsigende på flere punkter - men det vesentlige
med den er at den er aven slik art at formannen i MARIDALEN '73
kunne driste seg til å stille spørsmålet om eksisterende bebyggelse
i Maridalen blir bevart? Kan man si at verneverdige bygningsmil
jøer vil få lov til å glede oss også i kommende år?
Innstillingen ble enstemmig vedtatt i Helserådets møte 26.6. 1973.
I MARIDALEN '73 sa formannen i denne forbindelse også bl. a.:
«Lar vi den innstillinge'n som Helserådet enstemmig vedtok ligge
til grunn, kan det synes som kampen om de gjenværende bygnin
ger er vunnet. .... Med denne innstillingen har vi kommet et
langt skritt på vei mot en lovmessig hjemmel for miljøfredning i
dalen. Foreningens oppgaver kan da forfleres og nye sider kan
trekkes fram, sider som vi tidligere har latt komme mer i skyggen
på grunn av den store oppgaven med å bevare Maridalens nåvæ-
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rende bebyggelse, med andre ord hindre riving av eksisterende
som frilufts- og rekreasjonssted.»
I henhold til Stadsfysikus' innstilling ble rivingsvedtaket om Vårn
hus opphevet. Ingen hadde lenger innvendinger mot at stedet ble
bevart, og ti I istandsettelse ble det også bevi Iget et ganske stort
beløp. Stadsfysikus' innstilling er senere fulgt opp med en revidert
bevaringsplan (rivingsplan) for Maridalen, som ble vedtatt av
Skogstyret i februar 1974. Denne planen er et betydel ig fremskritt
i forhold til den tidligere, og den vil bli referert i MARIDALEN '74.
MARIDALEN '74.

6. I slutten av året 1973 forelå årsskriftet MARIDALEN '73, det andre
i rekken. Om heftet skreven av Oslo-avisene: «Arsskriftet er meget
godt med et varierende innhold.» Den lange omtalen av heftet av
sluttes med et ønske: «La det bli spredt viden om.» Arsskriftet pre
senterte bl. a. stoff om Olaf Gulbransson, en utflukt til Maridalen
i forrige århundre, en skildring av forfatteren H. Schulze, om Mari
dalen skole, gjennom Maridalen i gamle dager, en gammel «Mari
døl» forteller litt om Rauløkka ved Vaggestein og Anne Nitten og
andre folk på Kramla. Skriftet trakk også fram en oppgave for
Maridalens Venner som etter vår mening er vesentlig og presse
rende - bevaring av stedsnavn. Denne oppgaven må ses i nær
sammenheng med et registreringsopplegg for Maridalen.

7. Alt i 1964 sa Stortingsproposisjon nr. 84 klart fra at navneinnsam
Iing er en kulturoppgave. Med et endret bosettingsmønster som en
har sett i Maridalen, har driftsmåtene endret seg vesentlig. Ro
mantikken ved det gamle gardsbruket er borte. Navn på innmarks
teiger, gjeteplasser, utslåtter og skogsplasser bærer historie i seg.
De fleste stedene er det historien om en epoke som er slutt. Der
som vi ikke klarer å samle og stedfeste navnene før vår eldre ge
nerasjon er borte, vil historiegrunnlaget som finnes i navnene i
stor grad forsvinne med den. Det er en kulturoppgave som ligger
og venter i Maridalen. Men det haster med å løse oppgaven før
det er for sent. En innsamling av stedsnavn ville være en liten,
men viktig del av et større opplegg - en registrering av det verne
verdige Maridalsområdet.
En registrering av Maridalen for å sikre og verne naturmiljøet og
kulturlandskapet er helt i samsvar med Maridalens Venners ved
tekter. I denne forbindelse ble kontakt gjort med en av «vennene»,
Terje Lind, som er knyttet til Norsk institutt for by- og regionforsk
ning. Han la fram i samarbeid med styret et utkast til registrerings
opplegg for Maridalen. Registreringsopplegget har til formål å
skaffe til veie, systematisere og presentere opplysninger om Mari-
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dalen slik at avgjørelser om den framtidige bruk av dalen kan ba
seres på et mest mulig reelt grunnlag og at folk kan få bedre kjenn
skap til dalføret. Av innholdet i registreringen kan det nevnes at
den skulle ta for seg administrative forhold, natur, kultur, befolk·
ning og bruk av arealene.
Maridalens særegne bebyggelse og vegetasjon blir stadig utsatt
for endringer. Likevel har dalen bevart preget av «historisk» jord.
bruksmiljø. Stedet er blitt et hyppig besøkt rekreasjonsområde for
Oslo-områdets befolkningskonsentrasjon. Dalen er et rekreasjons
område med klart særpreg.
Det har vært diskusjon om å oppheve restriksjonene på Maridals
vannet og ovenfor Iiggende vassdrag. Det er uvisst hvor rea Iistisk
det er å tenke seg at Maridalsvannet ikke lenger skal inngå i drik
kevannsforsyningen. Det som derimot er sikkert er at hvis drikke
miljøer. Det foreningen nå skal gjøre er å øke interessen for dalen
vannsrestriksjonene oppheves, vil dette ha store konsekvenser for
hvordan dalen vil se ut i fremtiden. En av de viktigste grunnene
for at dalen ikke er bebygd, vil dermed forsvinne. Og det er store
muligheter for bebyggelse i randsonene. Selv om drikkevanns
restriksjonene fortsatt vi I gjelde, vi I da len bl i utsatt for endringer
hvis konsekvenser det er vanskelig å spå noe om.

Bakgrunnen for registreringsprosjektet formuleres slik: De syste
matiserte opplysningene med kunnskap om Maridalen nyttes slik
at avgjørelser om fremtidig bruk av dalen kan baseres på et mest
mulig reelt grunnlag. Det Maridalen trenger er en lovmessig hjem
mel for miljøfredning. Vi tror at vi kan registrere at gamle, fast
låste holdninger er i ferd med å bli oppmyket av et nytt helhetssyn
på verdien i kulturmiljøet. Vi mener at miljøet i kulturbygda Mari
dalen med sine særmerkte bosettings- og næringstradisjoner re
presenterer overleveringer som må holdes i hevd.

Det en nå må sette i gang med er innsamlingen av stedsnavn. For
Maridalen har en ikke råd til at flere stedsnavn går tapt. Dette er
kulturminner som nå er i ferd med å forsvinne. En annen registre
ringsoppgave er nedtegneiser og lokalisering av hjemmefrontens
aktivitet i og omkring Maridalen i krigsårene 1940-45. Her er
det slipp-steder, -treningsplasser, lagringsplasser, o. I. som må 10
ka Iiseres før det er for sent. Ti I dette arbeidet kan vi regne med
betydelig faglig bistand fra forsvaret, nærmere bestemt Hærmuseet
på Akershus. Det er vesentlig at denne registreringen blir satt i
gang så snart som mulig, da personer som i sin tid sto midt oppe
i begivenhetene etterhvert faller fra, og ettertiden må skrive histo
rien ut fra sekundære brokker og ikke kunne nytte førstehånds
eller primærkilder.
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8. I 1971/72 ble det i styrets årsmelding til medlemmene opplyst at
en arbeidet med planer om et middelalderspill som Carl Fredrik
Engelstad sku Ile forfatte. Middela Iderspi Il et sku Ile ta utgangspunkt
i sider av dalens kulturhistorie. Som ramme om forestillingen
tenkte en seg St. Margaretha-kirkens ruiner.
Søndag 19. mai 1974 var urpremieren på Maridalsspillet, forfattet
av Carl Fredrik Engelstad, og fremført ved kirkeruinen.
Arbeidet med å få spillet fremføringsklart har lagt beslag på mye
av tiden til flere av styrets medlemmer i inneværende periode.
Tre fra styret har gått inn i en komite sammen med representanter
fra Bydelsutvalg 40 - Marka, Maridalen Vel, Maridalen menighet
Nordberg menighet og de aktive skuespillere.
En av de store Oslo-avisene åpnet sin omtale av premieren med:
«Viber, maigauk og skuespill i Maridalen. - Finere kveld kunne
ikke Maridalens Venner ha ønsket seg til ur-premieren på sitt lokale
skuespill i og foran dalens gamle kirke. Sol over vannet og i løv
skogen, jordene hadde fått sitt første strøk av grønt, lerkene steg
og sank, vipene skrek og oppe i åsen mot Ullevålsseter gol sanne
lig også gauken.» En annen Oslo-avis hadde denne kommentaren
til spillet: «Maridalsspillet blir å anbefale, både på grunn av natur
sceneriet og fordi det er en redelig og ordentlig forestilling som
her presenteres. Ti Itaket er i seg selv så godt at det er en for
nøyelse å slå det fast.» En tredje avis kom til slutt med en opp
fordring: «Gå mann av huse: Kom til den fagre Maridal med Mari
da Isspi Ilet.»
Stykket forteller om kampen mellom bøndene i Maridalen og kirke
stat i året 1349, samme år som Svartedauen kom til landet. Bøn
dene er i hendene på prost og rikets kansler i Mariakirken nede i
Oslo, og hans fut farer hardt fram mot bøndene som bare vil hevde
sine eldgamle rettigheter. Det er et sterkt dramatisk stoff med sin
bakgrunn i historien, omdannet og diktet fritt på av forfatteren.
Men også menneskets daglige små vanskeligheter inngår i hand
lingen. Det hele er klart og fengslende tegnet.
Vi vil gjerne benytte anledningen til å rette en hjertelig takk til Carl
Fredrik Engelstad for et betyde Iig skuespi II og ti I de medvirkende
som skaper en ruvende forestilling. Vi håper også at så mange som
mulig vil finne veien til Maridalen og Maridalsspillet.

9. Ti I bystyrets møte 13. desember 1973 hadde Marida lens Venner
anmeldt en deputasjon i forbindelse med bystyresak nr. 374 
Brekke Bruk - overenskomst med Løvenskiold-Vækerø vedr. eien
domsforhold. Deputasjonen besto av formannen, nestformannen og
en representant for de fastboende i Maridalen. Saken gjaldt sane
ring av Stubberud-gårdene, men i virkeligheten kan en si at saken
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gjelder boliger, det vil si at en ønsker å beholde et levedyktig lokal·
samfunn. Helserådet har tidl igere forutsatt at anta Ilet av mennesker
som har husvære i boliger under skogsjefens administrasjon ikke
må overstige 200 i Maridalen. Vi er av den mening at det må ska
pes alternativer for folk i Maridalen til å få et godt og stabilt bo
miljø hvor alle har mulighet til personlig vekst og utvikling.
Vi ba om at saken måtte utsettes, både ut fra økonomiske forutset
ninger og til Stadsfysikus hadde fått vurdert tilstrekkelig og med
teknisk bistand de muligheter en offentlig kloakk fra Stubberud
gårdene kunne medføre, slik at en kunne fravike krav om at Stub
berud-gårdene ble fraflyttet. Saken ble fra vår side også fremmet
ut fra miljømessige årsaker. Saken ble utsatt til neste bystyremøte
idet Helserådet og Vannverket fikk henstilling om å uttale seg på
nytt. Men Stadsfysikus' innstilling var klar - han kunne ikke tilrå
at det ble anlagt avskjærende kloakk til Stubberud-gårdene slik at
denne bebyggelse kunne opprettholdes.

10. Som tidligere år har vi kunnet glede oss over den pOSitive oppslut
ningen om de kulturhistoriske vandringene i Maridalen. Jahn Børe
og Oskar Jahnsen har vært glimrende ciceroner på disse turene.
Etter den betydelige interesse for dalens forhqld omvisningene
skaper, er det en selvfølge at vi vil fortsette med dem så sant det
er mulig.

11. Verdien av Maridalen i dag er umåtelig. Den kan overhode ikke
måles, men det kan gis svar på noen av de utallige godene en fin
ner her. Vi ønsker at Maridalen skal leve. I dette bildet hører men
nesket inn. A få spredd kunnskap og få skaffet til veie all mulig
kjennskap til området er en del av formålet med Maridalens Ven
ner. Så lenge Maridalen ikke er lagt ut som vernet område, kan det
synes som om dette enestående kulturlandskap og kulturmiljø er
i fare.

Rolf Rasch-Engh
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Vedtekter for Maridalens venner

Vedtatt på konstituerende generalforsamling 9. juni 1970 med
endringer på generalforsamlingen 30. mai 1972

§ 1. Navn:
Foreningens navn er Maridalens Venner.

§ 2. Formål:
Foreningens formål er å bevare Maridalens nåværende bebyggelse og
miljø. Den vil arbeide for å bevare dalens særegne karakter og forhindre
rivning av nåværende bebyggelse. Den vil drive propaganda for å øke
interessen for dalen som frilufts- og rekreasjonssted for innbyggerne i
Oslo og omegn. Foreningen vil arbeide for å hindre forurensning og til
søpling av dalen, og verne om ting av historisk og kulturell verdi. For
eningen vil søke å samarbeide med myndigheter, grunneiere, dalens vel
foreninger, organisasjoner og skoler. Foreningen er politisk nøytral.

§ 3. Medlemskap:
Foreningen er åpen for enkeltpersoner, familier og organiserte grupper.
Hvert medlemskap representerer en stemme og en valgbar person.

§ 4. Foreningens ledelse:
Foreningens styre består av 5 medlemmer, valgt for 2 år. Av disse vel
ges det 3 det ene året og 2 det neste. 2 medlemmer velges blant Mari
da lens beboere. Hvert år velges to varamenn og to revisorer. Formann
velges særskilt på generalforsamlingen. Styret konstituerer seg selv
med nestformann, sekretær og kasserer. Styret kan opprette særut\talg.

§ 5. Styrets plikter:
Styret har den daglige ledelse av foreningen. Formannen innkaller til
styremøter. Styret innkaller til medlemsmøter og generalforsamlinger.
Medlemsmøter avholdes når dette anses nødvendig. Styret er beslut
ningsdyktig når minst 3 medlemmer (varamenn) er tilstede og samtlige
har fått innkalling. Sekretæren fører foreningens protokoller. Kassereren
har ansvaret for regnskapet, mediernskartoteket og kontingentinnbeta
lingen. Styret forvalter foreningens midler, men større saker må 'først
godkjennes av medlemsmøte eller geheralforsamling.
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§ 6. Kontingent:
Medlemskapet følger kalenderåret. Kontingenten må være innbetalt in
nen utgangen av mars. Medlemskapet løper inntil det sies opp. Kontin
gentens størrelse fastsettes av generalforsamlingen.

§ 7. Generalforsamlingen:
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighet. Den holdes
hvert år innen utgangen av mai og innkalles med minst 3 ukers varsel.
Forslag som ønskes behandlet må være innsendt ti I styret innen 1. apri I.
Generalforsamlingen skal behandle:

1. Valg av dirigent.
2. Arsberetning.
3. Regnskap.
4. Innkomne forslag.
5. Fastsettelse av kontingent.
.6 .. Valg.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling kan avholdes når styret finner det nød
vendig eller når minst Y5 av medlemmene krever det. En slik general
forsamling innkalles med minst 3 ukers varsel, og dagsorden settes opp
av styret.

§ 9. Vedtektsendringer:
Forslag om vedtektsendring må behandles på ordinær generalforsam
ling og vedtas med 2h flertall.

§ 10. Oppløsning:
Forslag Yl oppløsning av foreningen behandles av den ordinære general
rorsaml~ng hvor det kreves 2h flertall for å bli vedtatt. Beslutter general
forsamlingen oppløsning med det nødvendige flertall, innkalles det til
ekstraordinær generalforsamling, hvor det også kreves 2A flertall for å
bli vedtatt. I tilfelle oppløsning kan generalforsamlingen bestemme hvor
dan foreningens midler skal anvendes, under hensyntagen til at midlene
benyttes til Maridalens beste.
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NOEN PRAKTISKE OPPLy'SNINGER
OM MARIDALENS VENNER

FORMANN:
Rolf Rasch-Engh, Prins Oscars gt. 32 E, 3000 Drammen Tlf. 834038 (arb.)

83 60 70 (arb.)

kr. 10,
kr. 15,
kr. 30,
kr. 250,-

NESTFORMANN:
Olav Aarnes, Friggs vei 14, Oslo 5 .

KASSERER:
Oskar Jahnsen, Gjettumveien 66, 1346 Gjettum

SEKRETÆR:
Grete Randsborg, Korsvoll terrasse lO, Oslo

STYREMEDLEM:
Olaf Gulbrandsen, Sørbråtveien 78, Oslo 8

VARAMEDLEMMER:
Berit Wolff, Brusetfaret 65, 1364 Hvalstad
'rhor Knudsen, Kasa, Maridalen, Oslo 8 ....

REVISORER:
Henrik Laurvlk, Sverdrups gt. 1, Oslo 5 ...
Jørgen Sundby, Store Brennenga, Maridalen, Oslo 8

FOTO- OG UTKLIPPSARKIV:
Inger Laurvik, Sørbråtveien 70 B, Oslo 8 .

MARIDALSHISTORIE: .
Jahn Børe Jahnsen , 2966 SI idre

POSTADRESSE:
Maridalens Venner. Maridalen, Oslo 8.
POSTGIRO: 2084·69.
BANKGIRO: 6080.20.03326 - Chr. Bank og Kreditkasse.

MEDLEMSKAP:
Enkeltpersoner .
Familier .... .. ..
Organiserte grupper
Støttemedlemmer

Tlf. 222066 (priv.)

Tlf. 543653 (arb.)

Tlf. 23 1507 (priv.)

Tlf. 600848 (priv.)

.. ...... Tlf. 7850 14 (priv.)
Tlf. 600859 (priv.)

Tlf. 3734 11 (priv.)
Tlf. 23 12 12 (prlv.)

Tlf. 6008 15 (priv.)

.. ..... Tlf. Slidre 92 (arb.)

MAR IDALSBOKEN :
uKom til den fagre Maridal. - 120 sider - illustrert - kr. 10,- for medl., kr. 20,- for andre.

ÅRSSKRIFT:
.Maridalen '72. og .Maridalen '73. - gratis for medlemmer, kr. 5,- for andre.


