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Kristian Magnus Bakken, f 19/3-1900 er nestor i Neskroken. Han
har boddpd plassen B kk ' 'a en slden 1906. (Fora. S.R. -86).
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Hvorfor vil vi ha verneplan?
Styret has ordet:

Et halvt r er gatt siden vart érsmzte 26/ll-85 pa
Maridalen skole. 39 av vére 670 medlemmer var til stede.
Det var ikke swrlig imponerende. (Se arsmelding og regn—
skap bakerst i dette érsskrift.)

Som tittel pa emnet under det etterfalgende épne mate,
som samlet i alt 63 deltagere, hadde vi satt :

" Hva blir Maridalens fremtid ?H
§t§yaQing, nedpvaaing eller vern ? "

Fung.avd.sjef Richard Malinowski fra Byplankontoretholdt et interessant og tankevekkende foredrag ledsaget
av overhead-illustrasjoner om de politiske strzmninger itiden.

Det la problemer i 5 tolke de politiske vedtak, somslett ikke var entydige. Og det var vanskelig 2 angi hvilke
arealbehov Oslo hadde for fremtidig utbygging. Endelig opp-
sto det fort store interessekonflikter nar utbyggingsarealerskulle utpekes, sarlig nar Marka-grensen ble overskredet.

§JMalin9wski:§pnge si lite om Maridalen fordi Maridals-
vapnetM§r pyens hQvedkild§J§or_dpikkevangl_Yannet herra
Qekkgr behovet for over 450 000 mennesker. Til_daglig_§om-
@er_eaLj9m% av vanet til,byen fra Mari@aien, héi kabaei—
?@,e‘e11__1,<_~";_»g__<§l_ekie _loO ‘% i neribder. " v W 7 ” i W7"Disse tallene fremkommer blia. i Vann— og avlzpsverkets
betenkning av 21/8-85 og som er tiltradt av Teknisk rédmannll/10-85 i forbindelse med Planutvalgets vedtak véren 1985
om utarbeidelse av en disposisjonsplan for Maridalen.(Planutvalgets vedtak er gjengitt i vért arsskrift 84/85 og
betenkningen er gjengitt lenger ut i dette arsskrift.)

Det er ikke bare Maridalens venner som er opptatt av
hva som foregér i Maridalen. Sarlig har Maridalen Vel med
sine ca. 60 medlemmer arbeidet iherdig for dalens interes-
ser og hatt god stztte fra Bydelsutvalg 40, som represen-
terer Szrkedalen, Nordmarka, Maridalen, Lillomarka og @st—
marka.

Men vére utgangspunkter er delvis forskjellige.Sistnevnte organer‘synes a legae hovedvekten pa 5 fa oppfolketallet igjen ved é zke antallet boenheter fra névaren-
de ca. 150 med ca. 265 beboere til 1975-nivé i lspet av 5
ar og gjerne en viss mkning utover dette senere. Antall bo-
enheter har i dette tidsrom sunket med 15,

Dette mener man vil kunne oppfylles gjennom en dispo-
sisjonsplan med planlagt boligreisning.

Av de ca, 130 boligenhetene ligger 14 pa Skar militar-
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forlegning og inkluderer ogsé ca, 28 hybler. Etter avtale
mellom Oslo kommune og Forsvaret skal virksomheten pa Skarstort sett vare avviklet til lager innen 1989. Avtalen bleinngatt i 1969.

Planutvalgets vedtak forutsatte en vurdering av opp»
myking av vannrestriksjonene.

M, Vel og Bydelsutvalget mener at verneinteresser Kanivaretas innenfor en disposisjonsplan.
Ovennevnte organer har oppnadd at verneplanarbeidet er

gremiet slik at disposisjonsplanutkastet skal gjares ferdigzrs .
De har videre oppnédd at Formannsskapet i mete 26/2 d.é.

vedtok é ta ansvaret for at de ca. 35 personer som né erknyttet til Skar leir ikke forurenser drikkevannet. Tidlige-
re var det opptil 150 personer knyttet til leiren. Om For-
svaret er interessert i denne muligheten vet vi ikke, siden
de er kommet svmrt langt i sine flyttings- og omdisponerings-
planer for leiren,

sa langt Maridalen.
De som mnsker en disposisjonsplan for Maridalen, bruker

gjerne é henvise til en nettopp utarbeidet plan for S@rke—
dalen som mnster. Denne planen ble vedtatt av bystyret22/l d,é. Vi tillater oss 5 gjengi Aftenpostens referat 25/l.

" - - Igar kveld vedtok bystyret disposisjonsplanen for
Szrkedalen. Resultatet ble da ogsa at bygden i det alt vesent-lige fortsatt skal vare natur—, frilufts— og skogbruksomrade.
Men flertallet, bestéende av de borgerlige p&Itl€I, musket 5
sette dzren pa glztt for en viss nybygging i tilknytning til
de allerede eksisterende bygninger.,- Vi legger absolutt ikke opp til noen storstilet b0lig—
bygging, men vi bar tillate en viss smidighet, blant annetfor é opprettholde bosettingen, sa Heyres Arne Benin.

Det ble imidlertid ikke vedtatt noen zvre grense. Frem-skrittspartiet var lite stemt for den planen som forelé:- Dette er meget uheldig, Vi er i ferd med é vedta en
verneplan, ikke en disposisjonsplan, sa Pél Atle Skjervengen.
Hans parti znsket é épne for bygging av eneboliger i S0rke-
dalens zstre dalside. Dette ble nedstemt.

Robert Wright fra Kristelig Folkeparti ville i likhet
med Arbeiderpartiet ikke binde seg til noe endelig nei til
boligbygging ved idag a slutte seg til en plan som ikke til-later smrlig utbygging. — - — "

" - — ~ Venstres Inger Friis znsket at det skulle utar—
beides en lignende disposisjonsplan for Maridalen. Dette falti god jord cg er oversendt formannsskapet. W

Disse meningsytringer fra politikere mener vi bekrefter
var oppfatning av at de vil tolke en disposisjonsplan for-skjellig til enhver tid, cg de er heller ikke bundet av den.

Maridalens Venner har derfor et annet utgangspunkt for
hva som vil ivareta dalens interesser best.

Vi mener at et statlig vernevedtak gjennom Milj0vern—
departementet vil gi et stabilere og varigere Vern enn en
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kommunal disposisjonsplan som det er lett for kommunenspolitikere é endre. Nér dalen fzrst er vernet, vil situa-
sjonen bli klarere og tryggere for alle. Kulturlandskaps-,jordbruks- og friluftsinteressene vil bli varig ivaretatt.
Bosetningsomrdene vil ogsé bli klart definert.

Det er samtidig klart at Maridalens Venner ikke vilstztte en plan som ytterligere reduserer befolkningen cg
dermed grunnlaget for kulturlivet. Private villaeiere mfortsatt fé anledning til 5 foreta moderniseringer ellerrive gamme1,kondemnabel bebyggelse og erstatte denne med
nybygg. Er villatomten stor nok, bar det vars muligheterfor fortetning, t.eks. i Rugda—omrédet.

At Oslos politikere hittil har vart mest interesserti en disposisjonsplan betyr vel egentlig at de da har fulldisposisjonsrett over dalen. Med et vernevedtak er det
Staten som bestemmer.

Men oyerprdnet alt er hensypet til Oslos vannforsy—
ninv Det er et faglig vurderingsspzrsml hvor strenge man
m5 vare med hensyn til bebyggelsens mengde og beliggenhet,aktivitetsnivé og ferdselsomréder.

Mélet er 5 sikre stor-byen den beste vann-kvalitet,
Det mé erkjennes at jo ér bbyggelse, aktivitet cgferdsel det er i Maridalen, jo stzrre er faren for foru-

rensning,
Ut fra Oslos vanninteresser mé vi innrzmme at det er

mindre betydningsfullt hvilke interesser Maridalens Vel,
Bydelsutvalget og Maridalens Venner métte ha i Maridalen.
Vi mé bare hpe at vi gjennom saklig argumentasjon kan vin-
ne gehzr for vére synspunkter og sammen klare é bevare dal-
en.

Vi fér hépe at byens behov for utbygging ikke wker
sé raskt at man finner det regningssvarende é flytte Vann-inntaket til t.eks. Bjzrnsjzen med stzrre dammer og regu-leringer i hjertet av Nordmarka, Da ville Maridalen ligge
épen for utbygqing i stor stil.

Bare et statlig vernevedtak ville kunne hindre det,
selv om et slikt vedtak ogsé er til é endre.

Pé vért styremzte 12/5 d,é, draftet vi grundig vér
holdning til planer for Maridalen, og det ble protokollert
fzlgende:
Sak 18/86 Diskusjon om verneplan/disposisjonsplan for

Maridalen.
Stvret drzftet iajen pé prinsigpielt grunnlag
gpzrsmélet gm verngplan kQptra_disg9§;§j9nsglan,
_V_i stér jortsatt fast D§. vért tidligere ‘s?y—npm” a5utarbeidelse av verneplan pé béde_kort qg langsikt vil tjene Maridalengwinteresse best.
Dette syn er helt i tréd med_ihtensjonene sével i§jiftelsesgrunléget so vedtektehe for Maridalen§
Venner.

April 1986
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Maridalsspillet 1986

KJERE ALLE INTERESSERTE I

Det er virkelig glede bak vére ord nér vi i ér znsker
velkommen til érets "Maridalsspill" Vi kan med hénden pé
hjertet znske béde store og smé velkommen til en uforglem-
melig forestilling. Arets spill er viet barna og de voksne
som_ikke er blitt for gamle til é lytte til trollskap. Vi
lover béde spenning og latter i et eventyr som er helt nytt
Vi kan faktisk by pé urpremiere 1 Og selveste trollet har
ikke lovet é holde seg unna-

Instruktzr og forfatter er i fellesskap: Magne Olav
Brevik og Trond Branne.

NAR ? Lrdag l6.august kl. 1600
Szndag 17. " " 1300 og 1600
Mandag 18. " " 1745

llTirsdag 19.
Onsdag 20.
Torsdag 21,
Fredag 22.

=====

32::-1

II
II
II

Lrdag 25¢ 1600
Szndag 24.

5

HVOR ?

HVORDAN KOMMER JEG MEG DIT ?

1300 og 1600
Kirkeruinene i Maridalen (Skiltet)

Med bil; 5-lo min. gange fra P-plass
Funksjonshemmede kan kjzre helt fram.
Buss fra fra Jernbanetorvet, rute 18 A.

Mandag —fredag kl, 1759
Lzrdager " 1459
Smndager kl.1159 + 1459

HVOR MYE KOSTER BILLETTENE ?

Barn under 7 ér - gratis
Barn 7 - 16 ér - kr. 25,-
Voksne — " 50,-Pensjonister - " 25,-Familier — " 125,-
Grupperabatt — " 25,- (Min. 10 st

Og etterpé kan dere dra pé picnic . . . .
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Trollsteinen ved kirkeruinen
Av Tore Furuberg

I gamle dager, f¢r kristendommen kom til Maridalen, sé
var dalen tilholdssted for en hel flokk med troll.
Opprinnelig hadde de tilholdssted i éskantene nede i byen,
men ettersom det ble flere mennesker der, trampet de oppover
i Maridalen og slo seg ned i éssiden.

De var noen ordentlige felinger. Om nettene trampet
de fram s5 det dundret i jorden. Om dagen holdt de seg i
skjul, for sola métte ikke skinne pé trollene og gj¢re dem
om til steinr¢yser. Hver morgen skyndte de seg opp til
skjulestedene sine i Fagervannésen og Solemskogen f¢r solen
steg opp over éskammen.

Trollene var béde store og smé, men haler hadde de
alle sammen. Og nér de var ute og gikk om natten, pleide
den st¢rste 5 gé f¢rst. De andre holdt hverandre i halene
og fulgte etter. Det dundret felt i jorden nér trollflokken
kom trampende. Det var mang en bonde som fikk bide Eker,
eng 0g sméskog ¢delagt. Marid¢lene ble béde sinte og erger-
lige p5 trollene, men det var ingen som ville risikere liv
og helse pd 5 ta kampen opp mot dem.

I Maridalen gikk det som det gikk overalt nér kristen—
dommen gjorde sitt inntog. De bygget en kirke og p5 den et
klokketérn. Hver gang de skulle m¢tes i kirken, ringte de
med klokkene. Denne lyden var den verste trollene noen gang
hadde h¢rt. De jamret seg felt der de 15 i skjul oppe i
éssidene.

Marid¢lene oppdaget né at de hadde noe som de kunne
skremme trollene med. De ringte med klokkene s5 fort de fikk
en anledning. Trollene jamret seg mer og mer. De visste
ikke hva de skulle finne pi.

I fortvilelsen tok de til 5 kaste stein. Men det var
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ikke enkelt 5 holde seg i skjul for sola, og samtidig
kaste stein. Alle steinene ramlet i Maridalsvannet. Mari-
d¢lene sé at trollene var desperate. De fortsatte 5 ringe
med klokkene alt de kunne.

Trollene jamret seg mer og mer h¢ylydt. Det st¢rste
trollet fikk ¢ye p5 en sver stein som 15 like ved ham.
Trollet b¢yde seg ned og klemte om den svare steinen sé det
sprakte. Trollet tok og kastet steinen avgérde, i retning
mot kirken, med all den kraft det greide. Det gikk et sus
gjennom luften. Trollene ble nysgjerrige. De spratt frem
fra skjulestedene sine for 5 se hvordan det gikk, men solen
som var kommet frem, gjorde dem om til steinr¢yser alle
sammen.

Steinen? Ja, den bommet pé kirken med noen fé meter.
Den ligger der den dag i dag. Og oppe pé steinen kan du se
avtrykket etter hénden til trollet som kastet den.

I Fagervannésen er det et sted som heter Skarsh¢gda.
Der er det ei lita hule med en stor steinr¢ys utenfor. Og
hvis du leter litt borte i ésen ved Solemskogen, finner du
sikkert huler og steinr¢yser etter trollene der ogsé.

Trollene som kastet stein er et eventyr som har gétt pé folke—
munne i Maridalen i mange 5r.

Bidragsytere til denne versjonen av eventyret har blant
annet vert Frantz Solberg, Kére Hagen og Bj¢rn Berntzen.

Det skal ogsé finnes en "trollstein" til i Maridalen.
Er det noen som kjenner den historien?
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DISPOSISJONSPLAN FOR MARIDALEN
Igknisk gédmanns eksepdision av 9.7.65
Sendes tilbake til gekniég gégmgnn,

Ut fra de positive erfaringer en har h¢stet ved utarbeidelsen av
disposisonsplanen for S¢rkeda1en, ha: planutvalget 21.6.85vedtatt A anbefale at det utarbeides en disposisjonsplan for
Matidalen. Nar det gjelder byens vannforsyninq, ef disse omrédene
av vidt forskjellig betydning. Av1¢pet Era 251 km av Nordmarka
samles i Maridalsvannet som er inntaksvann for Oset renseanlegg.
Foxsyningen fra Oset utqj¢r Ca. 70% av byens vannbehov, men
anlegget har tilstrekkelig kapasitet til i perioder A dekke hele
byens vannhehov.
Renseprosessen i Oset er meqet enkel og bestér av silinq(mikrosiler), lufting og desinfeksjon (klorering). Denne enkle
prosess betinger et meqet Lent révann, 09 arealene i nedb¢rfeltet
er derfor delvis §ervituttbelagt (190 km ) oq delvis oppkj¢pt av
kommunen (32,5 km ) i den hensikt A unngé forurensninger av
drikkevannet. Servituttkontraktene er av 13. august 1913 og 15.
og 22 desember2195O. Av Maridalsvassdxaqets nedb¢rfe1t er det
bare ca. 30 km som ikke er servituttbelagt. (Solemskogen,
S¢rbréten (se senere om byggesakex) oq den nordligste, ¢verste,
del av nedb¢r£e1tet). For kommunens gézdsbruk, som er bort£or—paktet, har formannskapet 25. mai 1951 vedtatt eget formula: for
forpaktningskontraktene for A xedusere faren for forutensing av
drikkevannet
Det bemerkes at servituttene bortfaller hvis drikkevannsuttaket
opph¢rer eller hvis kommunen bruker sine eiendommer rundt
Maridalsvannet pé en méte som ikke er hjemlet av eiere avservituttbelaqte arealer.
“Nye retningslinjer for bygqesake: i Maridalsvannets nedslaqs—felt" ble vedtatt av iormannskapet 21. august 1975. Retninqs—linjene er utarbeidet av stadsfysikus i samazbeid med de lokalevelforeningene og bydelsutvalg 40. I recningslinjene er detpresisert at det ikke vil bli gitt tillatclse til nybygg ellertil utvidelser som med£¢rer flere leiliqheter. Men det er gjttanledning til moderniserinq av eksisterende helérsboliqer, oq nyetekniske l¢sninger ha: gjort det mulig for de fastboende A bedresine sanitmre forhold. Dette arbeidet hut hatt ct betydcliq
omfnuq.
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Dét er Oslo helserad som avqj¢r hvordan servitutter og retninqs-linjer skal ‘praktiseres‘. Utfra et vannverks synspunkt er det
¢nskelig A beqrense aktiviteten i nedb¢r£eltet nest muliq for
derved A redusere faren for forurensing og opprettholde byens
gode ravannskvalitet. Det er 0VA‘s holdning at servituttez ogretninslinjer skal handheves strengt, oq vannvexket vil derfor gé
mot enhver utbygging i nedb¢rfeltene.
Konsekvensene av ¢ket iorurensningsbefgtninq kan vere me:
omfattende vannbehandlinq eller at inntaket i Maridalsvannet ma
nedlegqes eller flyttes lenqer opp i vassdraget.
Me: omfattende vannbehandlinq vil i ptaksis si at Oset ma Om-
bygges til et sakalt 'fullrenseanleqg". Dette er ikke utredet,
men vi vil opplyse i¢lqende:

— Et fullrenseanlegg er meget kostbart é bygge og
komplisert og dyrt a drive.

— Uet er mange kjemiske oq biologiske stoff som ikke vil
kunne fjernes i et vanliq 'fu11renseanleqg".

— Et 'ful1rensean1egg" er dexfor ikke et fullverdigalternativ til den naturliqe renhet som vi har i
nedbwrieltet i dagt

Byens vannforbruk ¢kte voldsomt utover i 60-érene, og trenden
indikerte at byen's vannkilder ville ha utilstrekkelig kapa§}tet
ved slutten av 70 Arene. Det ble derfor utredet alternative mater
A skafie suppleringsvann pa, og det ble vedtatt A bzuke Bols-
fjorden som suppleringsvannkilde. For a redusere £oru:ensnings—zisikoen, frigj¢re nedre del av Maridalsvassdraqet for vannverks—
restriksjoner og samtidig opprettholde god sikkerhet i va.nn£or-
syningen, ble inntaket til Oset foreslatt tlyttet til Bj¢:nsj¢en,hvorfra vannet skulle ledes i tunnel til Oset.
Synkende folketall og redusert vannforbruk i industrien ha:zesultert i at vannforbruket etter 1970 hat vist en svakt
synkende tendens, oq planen ble derfor utsatt.
Névarende kilder vurderes A ha tilstrekkeliq kapasitet i over-skuelig framtid, men dersom ¢kt forurensninq medf¢rer at inntaketi Maridalsvannet ma nedlegges, er navarende kildekapasitetutilstrekkelig, og planen ma f¢lqelig realiseres. Planen var
betegnet A koste 254 mill. kr. i 1975. Justert for pzisstiqninqvil prosjektet i dag bel¢pe seq til 490 mill. kt.
Friqj¢rinq av Mazidalsvannet oq omradene rundt for vannverks—restriksjonez vil ha meget store wkonomiske konsekvenser,
anslaqavis 450-500 mill. kr. A myke opp gjeldende restriksjoner
sex OVA pé sum et skritt i gal retning, og vi vil derior ga mot
dette_ Milj¢verndepartementets anmodninq til kommunen om A

|>‘;“‘am.l__,M_; I '|-,_.|‘.f"i|; lh!u.'&Lm|H::
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Oslo kommunc
Vann- og avlnpsvcrkct

utarbeide et verneplanforslaq for Maridalen set OVA megetpositjvt pé. Byens befolkning ville dexved vare sikret en goddrikkevannsforsyninq béde nér det gjelder menqde og kvalitet.

Oslo, 21.08.85

Vannverksjef

"2.-*' """"""""""""" ' "7%/;,¢4¢@a¢/~

Ved utlapet av Maridalsvannetfar den nye broen iforbindelse med renseanlegget ble bygd i slutten av
I960-érene.

(Malt av H. Randem ca. I950).
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DISPOSISJONSPLAN FOR MARIDALEN.
Egan: oq avlgpsvenkets ekgp. av 21.8.85.
Sendes med vedlegg byplankontoret.

Nér det qjelder fullrenseanlegg, foreligger det ikke tall for hva
dette vil koste. Teknisk rédmann vil for sin del ikke se bort fra
at kostnadene kan bli liggende i samme st¢rrelsesorden som an-
tydet for Holsfjordalternativet. Mer eksakte tall kan f¢rst
skaffes til veie ved hjelp av et ganske omfattende forprosjekt.

I tillegg til de alternative l¢sninqer vannverksjefen nevner nér
det gjelder drikkevannstorsyning til Oslo, har det tldligere vart
vurdert A ¢ke maqasinkapasiteten i marka ved ytterligere oppdem—
ming. Dette vil medf¢re neddemming av store arealer.

Hva anqér punkt 3 i planutvalgets vedtak kan opplyses at etter
gjeldende avtale mellom Oslo kommune og Forsvaret, skal For-
svarets virksomhet i Skar leir vmre avviklet innen 1.1.1989.
Forsvaret har tatt opp sp¢rsmél om fortsatt virksomhet i Skar
leir ogsé etter dette tidspunktet. Saken er under utredninq oq
teknisk rédmann star i kontakt med Forsvaret om dette.

Teknisk rédmann slutter seq for¢vrig til vannverksjefens
uttalelse.

Oslo den 11.oktober 1985
TeK?%sk rédmann /z;g/457

/O. Frostestad
rédmannssekretmr

Vedlcgg
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Treningsbane i Maridalen
Av Bjzrn Rwnningen

Maridalen. En kveldsstund med streif av moden, efter—
tenksom sommer.

Far svinger av Maridalsveien ved parkeringsplassen p5
Lékeberget og vi sykler langsomt innover den lune turveien
som snor seg under Skjervenésen frem mot Hammeren.

Bringebarkjerrene langs grusveien frister med r¢dmende
smakspr¢ver.

Far ma alt i ett av og fylle handen med villbar.
Inne ved saga blir han stéende og st¢tte seg til syk-

kelstyret. P5 den andre siden av jordene deler asfalten
verden i to, f¢r markene synker ned mot Maridalsvannet og de
kretsende mékene.

Far ma tenke p5 at det enda en gang er grunn til 5
blande seg i koret av Maridalens venner. Slik har det vart
flere ganger f¢r i de senere érene. Fordi denne naturskj¢nne
dal—lommen ligger sé behagelig nar byen. Og derfor er mer
utsatt for utviklingens press enn andre omrader i byens ut-
kant.

Maridalen mi ha mange venner, skal man d¢mme efter alle
brukerne, helg som hverdag. Langt flere enn de 600 som er
medlemmer av venneforeningen.

Hva er det vennene b¢r ha et vékent ¢ye med akkurat né?
Jo, dette: At man pa sentralt hold i byplanleggingen —

og under dekke av at det skal skje for 5 ivareta frilufts-
interesser - vil ¢delegge Maridalens kulturlandskap meden
gang/sykkelvei. Asfaltert. Og opptil 4 meter bred, mellom
Brekke og Kapellet.

Med andre ord, en "ekstra" vei, langs Maridalsveien
(sistnevnte vil utvilsomt efter dette fremsté som delvis en
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veritabel "motorvei". Som vil koste narmere 6 millioner!)
Venner, det ma ikke skje!
Far er ikke merbl5¢ytenn at han innser at den gruppen

mosjonister som bestér av joggere, rulleskil¢pere og tursyk—
lister vil hilse en asfalt—treningsbane velkommen i Mari-
dalen. Dvs., bare hvis den blir bred nok og har h¢y teknisk
standard.

Men den samme gruppe ikke—fastboende, som daglig trek-
ker veksler pa dalen, b¢r kunne slutte seg til Maridalene
Venner, nar de i sitt nylig utgitte arshefte (som for¢vrig
inneholder flere meget leseverdige godbiter om Maridalen og
Markaomrédet) anbefaler hele det klossete turveiprosjektet
skrinlagt.

Eventuelt anlagt en turvei fra Brekke og/eller Grinda
pi Korsvoll. Langs kraftledningen til Lékeberget parkerings—
plass, knyttet sammen med grusveien far star pa akkurat n5.
P5 vei inn til Hammeren.

Det skal ikke g5 an 5 jafse uf0rtr¢dent i et elsket
kulturlandskap. Gi alle som bruker Maridalen den "forvirrende
og uestetiske opplevelse" det ville bli 5 oppleve en ny vei,
buktende til og fra den gamle. Dels over dyrket mark, dels
£5 meter fra det kjente kulturminnet som restene av Marga-
retha—kirken fra ll0O—tallet er. Dertil store fyllinger.
Og skog som blir borte.

Det skal ikke g5 an.
Bare fordi en liten pressgruppe skal fa sin egen lille

tumleplass av en treningsbane for sk¢ytetak p5 sommerfwre.

O—O-O-‘O
Ovenstéende artikkel sto i Aftenposten 28/8-85 og eretter avtale med forfatteren gjengitt i dette érsskrift.
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Flyulykken i Hansakollen
Av Sheldon Reinholdt

Under siste verdenskrig forulykket et tysk fly nord iMaridalen. Mandag 24.mars 1986 beszkte vi Olaf Lzrenskogen
pé gérden hans ved Movatn i Nordmarka. Olaf Lorenskogen erfzdt hasten 1912 og var altsé 30 ér da ulykken hendte. Han
var den fzrste som kom til stedet og forteller dette :

" Ja, det var torsdag 2.juli 1942. Det var en regn—full sommerdag med veldig téke, Det var ikke loo m. sikt en
gang. Jeg holdt pé 5 tynne turnips nede pé ékeren her. Plut-selig fikk jeg hare fryktelig flydur over meg, og sé smalt
det noen sekunder etterpé i kollen. Da skjznte jeg at flyet
hadde kjmrt rett i Vaggesteinkollen.Vanligvis var ruten til de tyske flyene litt lenger
SQ for oss, for der er det laveste punktet over Movatn ogflyleden sum flyene brukte mellom Gardemoen og Fornebu.

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

Vi var de fzrste som kom der, og det var under l timeetter at flyet hadde krmsja. Det hadde vart brann rundt derflyet hadde gétt inn rett over toppen av en bratt fjellvegg.
Det hadde feid med seg alt som hette grantrar rundt, og del-
er av flyet lé spredt utover et stort omréde som Var svidd.
Men heldigvis var det sé rétt og vétt i skauen at skaubran—
nen hadde slokka av seg sjzl uten noen annen hjelp. Men det
brant jo litt da vi kom dit.

Vi sé det lé 5 mann spredt bortover i skauen der mel~
lom flydelene. De var inntakte slik de lé der, Vi var ikkestad og sé pé dem for det var stor varmeutstréling derfra.

Det var et 2-motors fly, cg motorene hadde fortsatt
oppover den bratte lia cg 15 raverst,

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

Og da kom tyskera i lmpet av ettermiddagen. Det varmidt pé dagen dette hendte. Og sé métte jeg vare med tys-
kera opp og vise hvor det var hen, for det var fortsatt
téke og umulig é se stedet herifra. Nér det er klart, Kanvi se punktet hvor flyet gikk inn i éslia.

En métte helt opp for é se stedet.
Da vi kom oppover fzrste gangen, like etter at flyet

hadde krasja, var det flere sénne sterke eksplosjoner, men
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siden var det bare noe sént smétteri da vi kom opp.
Jeg gikk etter retningen der jeg hzrte smellet komifra. Da vi kom oppover herte vi at det knitra. Vi méttehelt oppé, for vi sé det ikke nér vi sto under fjellet hel-ler, Etter at jeg hadde vist stedet til tyskera, hadde jeg

ikke noe mere med det é gjzre. Hvorfor jeg ringte var i til-felle noen skulle sett oss oppover der, og da kunne vi féttubehageligheter."
" Det er noen som péstér, Lzrenskogen, at det blant

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

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

Et par r etter ulykken fant en kamerat og jeg framtil ulykkesstedet etter opplysninger fra vér klassekameratEgil Kvande, som bodde pé Smrbréten. (E.Kvande er né styre-
medlem i Maridalens Venner) Vi kunne da se hvordan flyet
hadde kuttet grantoppene fra NQ. Nwrmere ulykkesstedet var
grantoppene mindre kuttet enn lenger borte. Det viste atflygeren hadde fétt bakkekontgkt og klart 5 fé flyet til éstige, Men det var for sent. Asen steg for bratt.

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

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

2,5 O €%u?ui;ei Rsten Q

Sach-Nr Werk—Nr
17500 RI 496

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

Dagen etter vért intervju med O.Lmrenskogen skrev vitil Dornier-Werke for om mulig é fé noen opplysninger omflyet. 24/4 ankom en konvolutt med et interizrfoto av fly-
nesen og 4 eksterizrfotos samt adskillig informasjon om fly-typen. Pé de neste 2 sidene gjengir noe av dette.
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Rester avyet. Vi ser haleparti, motor 0g hjulunderstell.
(Fora: S. Reinholdt okt.-85).

Slik sdyet ut, m0de1lD0 I7 M.
(Fora: Darnier pressefota DWM 98/15753/2).



1937 Kamplugzeug Do 17 M
Combat Aircraft

D017 MV1, MV2 und MV3 waren die ersten Flugzeuge der The D017 MV1, MV2 and MV3 were the rst aircraft ot the M
Baureihe M. Die D017 MV1 mit eigens dattir eingebauten series. The D017 MV1 won the Rallye of the Alps for multi-
DB 601-Motoren gewann 1937 den Alpenrundtlug tur Militar- seat military aircraft at the Zurich international Air Meeting
Mehrsitzer beim lnternationalen Flugmeeting in Zurich. Die and had DB 601 engines installed for that particular purpose.
D017 MV2 mit Bramo 323-Motoren wurde zur Erprobung The D017 MV2 with Bramo 323 engines was used to test the
der Kurssteuerung K 4 U verwendet. Erst die D017 MV3 mit K 4 U autopilot. Only the D017 MV3 with Bramo 323 D en-
Bramo 323 D-Trlebwerk war das Muster fur die Baureihe M. gines became the prototype for the M series. The D017 M
Die Serienflugzeuge D017 M mitdem Bramo 323Abrachten series aircraft with the Bramo 323A had a higher all-up
ein hoheres Fluggewicht und verbesserte Flugleistungen in weight and improved performances at higher altitudes. The
grolieren Hohen. Das Tragwerk erhielt vollstandige Dural- wing was completely covered with Duralpiat, the landing
platbeplankung, das Fahrwerk war elektro-mechanisch oder gear was retractable and extendible electro-mechanically or
von Hand einzieh- und austahrbar, die Laufrader hydraulisch by hand. and the wheels had hydraulic brakes. Fuel was
bremsbar. Krattstottunterbringung in 2 geschtitzten Fltigel- carried in two protected wing tanks and in one fuselage tank,
behaltern und 1 Rumpfbehalter mit insgesamt 1910 Liter and total capacity was 191Oiitres. The VDM variable-propel-
lnhalt. VDM~Verstellschrauben mit3,6 m Durchmesser. lers had a diameter of 3.6 m.
Besatzung:1 Flugzeugtuhrer, 1 Kommandant. 1 Funker. Crew:1 pilot, 1 pilot-in-command, 1 radio operator.
Hohenatmeranlagez 3 Atmer, 15 Flaschen. Oxygen apparatus: 3 respirators. 15 oxygen bottles.
Funkanlage: FuG |llaU + Peil GV + El V + Fu.B|.1. Radio equipment: FuGlliaU radio set + GV direction
Kurssteuerung: Siemens. finder + EiV radio interphone system + Fu. Bl. 1.
Steuerwerk; Einzelsteuerung, nach rechts schwenkbare Heading reference control system: Siemens.
Steuersaule, Pedale. Controls: individual controls. control column swivelling to the
Ausputtanlage: Sammeiring. right. pedals.
Heizung: Ftumpf und Flijigelnase. Exhaust system: collecting ring.
Ersttlug am 7. April 1937; 200 Serienflugzeuge im Dornier- Heatingztorfuselage and wing leading edge.
Werk Mtinchen getertigt. First flight on 7 April 1937; 200 series aircraft built by the

Munich Dornier plant.

Technische Daten/Technical Data
Liirige/Length 16,0 m Fluggewicht/All-up weight 8185 kg
Hohe/Height 4,6 rn Hochstgeschwindigkeit/Maximum speed -965km/h
Spannweite/Wing span 18,0 m Giptelhohe/Service ceiling 6700 m
Tfagilache/Wing area 55.0 m2 Steigzeit auf 5000 m Hohe/Climb to 5000 m 19 min
Triebwerk/Powerplant Bramo 323A 2 >< 900 PS/HP Fteichweite/‘Range 1375 km
Riistgewicht/Empty weight 5610 kg

(F020: Dornier pressefoto DWM 10/20734.



Barndomstid i Maridalen for 50 r siden
Av Agnes Houg.

Redaktmren har bedt meg fortelle litt fra mine skele-
dager i Maridalen.

Jeg er f0dL i oktober 1927 og skulle altsé begynt pa
skolen i 1934. Men da befant en seg i fjerne farvann p5
et tankskip i fart mellom Vladivostok, Manila og Sidney.
Pappa var kaptein, og mamma og jeg hadde vart med til sjos
siden jeg var spedbarn. Hjemreisen ble utsatt til aret
etter, da vi anlmp havn nmrmere hjemlandet.

Og en dag i september 1935 fant min fzrste skoledag
sted. Da mamma forlot klasserommet, fzlte jeg meg helt
fortapt. Vant med barn var jeg ikke, Og her satt det t0
jenter og tre gutter som stirret intenst. Helt overgitt
begynte jeg 5 tute. Men "frmken" — fru Bjornholt — var
et elskelig menneske og trzstet sa godt at jeg enné kan
kjenne varmen og tryggheten fra henne.

Det ma ha vart en stor overgang fra livet ombordtil Maridalsbygda. Vi hadde nok bodd en tid i land — ca.
ett r henholdsvis i Farsund og Gmteborg - m5 ha vert
i 1932, da de voksne snakket om "Fyrstikkongen" Kreuger,
som hadde skutt seg. l denne tiden fikk jeg ogsa leke—
kamerater, men short sett hadde jeg levd i en verden
totalt forskjellig fra tilvarelsen her i dalen.

Likevel husker jeg det som en etter kort tid kjente
det som en skulle bodd her bestandig. Eli pi Hammeren
ble snarL bestevenninne, og de nwrmeste nabobarna 1

Myrvold - Bjzrg og Bjarne — larte meg med englelig télmod
5 g5 pa ski den ferste vinteren.
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Det at man kom sé fort inn i miljmet, skyldes nok at
pappa hadde bodd her som barn 0g bl.a. hatt Ivar Brodin
som skolekamerat og ellers kjente de fleste.

Bestefar var bestyrer pi Spinneriet. Virksomheten
ble flyttet til Lyngzr, men pappa glemte ikke 6i li
med masse bléveis like over Gatasletta. Her ble huset
bygd i 1924, og besteforeldrene bodde her ogsé en tid,
mens vi var til sjzs.

Halvveis i Z. klasse ble jeg flyttet opp i 3.,
hvor jeg aldersmessig hmrte hjemme. Bortsett fra en
tid med ubegripelige regnestykker, gikk overgangen umerke—
lig. Z. og 3. klasse ble nemlig undervist samtidig —

skolen var 4—delt den gangen - dvs 1. klasse gikk for seg
— de zvrige 6 delt i 3 seksjoner med felles klasserom.
Elevantallet p5 Maridalen skole har stort sett holdt seg
rundt 50-60, s5 selv dobbeltklassene var barmhjertig sm.

Inntil 4. klasse gikk vi p5 skolen annenhver dag og
hadde massevis av fritid. Det stér for meg som vi ustanse—
lig var p5 fatten i en uendelig lek, og skolen var en
slags bigeskjeft.

Skolen var viselig plassert midt i dalen, og de
fleste hadde lang vei. Det métce vere ekstremt elendig var
om vi skulle ta bussen. Vi gikk, eller syklet da en ble
stor nok til det - ofte béde to og tre i bredden. Bil-
trafikken var ytterst beskjeden den gangen. Vinterstid
gikk vi pd ski eller sparket susende i vei pd ustrmdde
veier. I det hele husker jeg de fmrste skoleérene i en
duft av vinter — det virket vel sensasjonelt med all snzen
etter r med tropesol. I Vladivostok hadde jeg nok opp-
levd vinter, men det var -420 og virket grétt og hardt
med mer is enn snm.

I 4. klasse begynte vi for overlwrer Halsnes samtidig
som vi tok til med héndarbeid med Lissie (Elizabeth)
Brodin og dermed fikk en ekstra skoledag.
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Halsnes underviste ogs guttene i sloyd.
Det stér svart pé hvitt i karakterboka at vi hadde

gjengse fag, men jeg husker det som vi ble spesielt drillet
i religion og regning. Vi kunne Luthers lille katekisme p5
rams og en anseelig mengde salmevers. I frikvarterene drev
vi jenter p5 med sangleker som Tyven, tyven, Brobrobrille,
Skjare, skjare havre. Den sistnevnte kan man n5 anse som
betenkelig mobbete. Vitsen var at én ble til overs, mens
de andre gikk rundt og skrélte av full halsz "Hu (navnet)
métte i ringen sté for ingen ville ha a — forre ba a &&&E"

HeldigViS var det da ikke en bestemt, men stadig for-
skjellige som ble utsatt for kortvarig spott og spe.
Men bestevenninnen Eli og jeg tviholdt alltid p5 hverandre
av frykt for 5 bli til overs.

Ellers laget vi sékalte dukkestuer i skauen tvers
over veien. Dukkestuene besto av glass— steintaybrot samt
speilbiter arrangert i fjonge mmnstre, pyntet med mose og
blomster. Av 0g til kom guttene farende og sparket herlig-
heten i filler under ve og klagehyl fra oss.

Vinterstid gikk vi alltid p5 ski — i hvert fall i det
store frikvarteret. De mest végale av guttene hoppet i
Honefotbakken, som dengang var nifs bratt og smal som et
gjel. Bakken bak skolen mot Mésan var mer tekkelig og pass-
ende for alle grader av skiferdighet.

Sé aktive vi var, kunne man ikke savne gymsal. Skolen
den gangen sto vel uforandret fra den tid pappa gikk der,
og de fmrste moderniseringene ble ikke fullfzrt far swnnen
min gikk ut av 7. klasse i 1961.

Barndommens sommerferier virker uendelige — jeg til-
brakte nok en god del av tiden p5 Lista — mammas hjemsted.
Selv om det var stas med de lange strendene og havet jeg
alltid har elsket siden jeg var vokst opp med det ~ gledet
en seg ogs til 5 komme hjem. Og badelivet kunne dyrkes her
ogsé — i Skarselva eller Mobekken. Like strengt forbud som
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n5, men vi kjente vaktas vaner og ble aldri hektet.
Det kan nok vare man idylliserer gamle dager, men

livet flat kanskje like stille og fredelig hen som man
husker det. Om barn var snillere den gangen, kan sikkert
diskuteres, men i hvert fall kan jeg ikke huske at noen ble
mobbet. Senere hen er det nok opp til flere som ikke husker
skoledagene i Maridalen som ren idyll.

De store verdensbegivenheter den gangen rakte ikke
oss barn sa synderlig. Men jeg husker mareritt om den
spanske borgerkrig, og kanskje hadde jeg hart/lest om bomb-
ingen av Guernica (27/4-37).

Men stort sett virket verden likevel trygg, og vi var
mer opptatt av Shirley Temple og Deanna Durbin enn Hitler
og Mussolini. Ellers var radioen den store underholder —

foruten barnetimen horte vi ogsé andektig pa reklameinn-
slagene den gangen. En gang husker jeg at en av ungene som
opptradte i barnetimen, noe taktlwst bemerket at det var
synd pa jenter med briller, for de ble ikke gift.
"Hart sénn tull" — sa en venninne opprnrt pa mine vegne
"kan skjznne du blir gift, Agnes!" Faktisk var jeg ikke
blitt s5 séret, siden jeg var sa glad i 5 modellere med

plastelin at jeg drnmte mer om 5 bli kunstner enn gift!
Egentlig tror jeg natidens barn med yrkesmadre har

mer plikter enn vi hadde, men vi var da aktive i potet—
ferien. Det var ogsé stas med betaling for innsatsen.
Lommepenger var ikke vanlig i de dager.

Selv om vi hadde lengre skoledager i 4. og 5. klasse,
star likevel fritiden klarere i minnet enn skolelivet. Om

en ikke var pa farten ute i eninga, husker en lune timer
inne i ruskevmr med dukkestell og spill som Ludo og Monopol
Hjemme hadde vi et monstrum av en sveivegrammofon, som
vakte atgaum, selv om platene for det meste var amerikanske
(fra 2O—arene), Caruso brolte "Over there" og Galli—Curci
kvitret "Listen to the mocking bird". Ellers ma det ha vart
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mange operetteplater, for jeg forbinder alltid Lehar-
melodier med 3O—arene. Man kjedet seg ikke alene heller nar
man hadde modelleringshobbyen og ellers slukte baker.

Hesten -39 begynte en i 6. klasse — vi tok til med

husstelltimer og engelskundervisning. Frk. Brodin tok seg
av "kokeskoern" som vi sa. Om varen kunne vi gé ut pa
markene og rykke opp karvekal til suppe, og det gjzr jeg
da endal

I engelsk hadde vi Helga Rambml — streng, men real og
en ypperlig pedagog. Vi gikk hver dag pa skolen n5, savidt
jeg husker.

Hosten -39 brat ogsa den annen verdenskrig ut. Etter
den spanske borgerkrig hadde man féttvarsler om krigens
redsler, og pappa hadde opplevd torpederinger under
l. verdenskrig. N5 hadde han da vert hjemme noen ar og
jobbet som inspektmr i rederiet.

Nyheten om krigserkleringen star for meg som et aye-
blikk av en nummen og uhyggelig stillhet. Men livet gikk da
snart videre som intet hadde hendt. Vi begynte 5 heve oss
over lek i friminuttene, og Eli og jeg droftet av og til
livets dunkle spzrsmal. Vart orakel var Klara Klok i Alle
Kvinner. Dessverre lzste ikke damen alle problemer, og
enkelte ting var det umulig 5 spzrre foreldrene om den
gangen.

Alle som har opplevd 9. april 1940, vil huske det som
et skille i livet. Enna kan flydur pa aprildager bringe
dagen kvalmende ner.

Tyskerne vrimlet snart inn i militerleiren pa nordre
Skar. Far hadde omrédet hatt nmrmest symbolsk militar
karakter med to antikke kanoner til pynt. Den trivelige
Fanejunker Hagen med flotte barter var, savidt jeg vet,
den eneste militwrperson der i mellomkrigstiden. Na begynte
tyskerne 5 bygge brakker og forskanset seg bak et hzyt
pallisadegjerde. Jeg hadde lest en skremmelig bok om
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nazismen og kunne ha paniske stunder om de redsler som sto
foran oss.

Men etter hvert ség en vel inn i skolehverdagen igjen
Skjont det forste okkupasjonséret og siste éret p5 skolen
stir for en som det var téke hver bidige dag. 17. mai-
feiringen ble det slutt pi, selv om vi troppet opp i vér
beste stas likevel den dagen — og sang "Ja vi elsker" i
det minste. Men ingenting er verre enn 5 minnes lykkelige
dager i ulykkens stund, som Dante sier. (Sénn omtrent).

Nér man ser pé et gruppebilde fra hasten -37 (tror
jeg), er det ytterst f5 som enné holder til her. Men noen
er det da — som en kan mate p5 bussen eller ved enda mer
festlige anledninger.

Ved Sankt Hansleite 1941 var skoledagene i Maridalen
avsluttet, og sé begynte man p5 Grefsen hzyere skole om

hasten (samtidig med kassereren i Maridalens Venner n5 —

Egil Kvande e og i gymnaset ble vi begge klassekamerater
med Sheldon!)

Her pé Grefsen virket det skremmende stort og folk-
somt etter bygdeskolen, men det er da en helt annen
historie.
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Frantz Solberg, 88-ring, forteller
Av Tore Furuberg

Frantz Solberg,en gammel Marid¢l, forteller:
Maridalen er en vakker liten dal som for det meste har fétt
vere uber¢rt i mange ér. Men det er fortsatt de som hevder
at Maridalen rundt érhundreskiftet var mere idyllisk enn det
den er i dag. En av de som hevder dette er en gammel Mari-
d¢l som heter Frantz Solberg. Han ble f¢dt i Bruastua ved
ved Hammeren i 1898. Han flyttet senere ned til Brekke, der
han fikk bide arbeid og bolig. En oktoberdag i 1985 fikk jeg
gleden av 5 treffe Frantz Solberg for 5 h¢re han fortellelitt om Maridalen. Det var en sprek og klartenkt kar i sitt
syvogéttiende ér som fengslet meg med f¢lgende historie:

P5 den tiden som jeg vokste opp i Maridalen sé var
dalen mye mere épen enn det den er i dag. Grantrarne vokste
oppe i éssidene som omkranset dalen som besto av jorder, litt
l¢vskog og smé koselige stuer. Da som né sé var det mange
folk som likte 5 ferdes i dalen. Forskjellen var at den
gang foregikk transporten for det meste med hest og kjerre
som fremkomstmiddel, noe som betinget at folk tok livet mer
med ro. I dag bruker jo nesten alle bil eller de l¢per langs
med veiene i Maridalen. Det synes jeg virker stressende.
F¢r i tiden hendte det ofte at det var kremmere som kom g5-
ende langs med veiene. De hadde mye rart i koffertene og
ryggsekkene sine. Det kunne vare knapper, néler, tréd, sko-
lisser, b¢rster og mye annet. Det hendte ofte at de fikklitt mat og en kaffekopp selv om de ikke fikk solgt noe.

Det var mange som tok turen til Hammeren for 5 pr¢ve
fiskelykken. Béde far og bestefar hadde robéter som 15 for-
t¢yd rett p5 nedsiden av brua ved Hammeren. Bétene leide vi
bort til dem som ville ut pé Maridalsvannet etter storfisken,
og den kunne bli stor. En gang fikk far min en ¢rret som var
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en meter og tjue centimeter lang! Det var litt av en rugg.
Bruastua har nok i likhet med Skjervenstua vart en hus-

mannsplass under Skjerven gérd. Hvor gammel den var vet jeg
ikke, men at den var gammel er helt sikkert. Foruten vér
familie var det to familier til som bodde i Bruastua. Det
var jo litt trangt, men krava den tiden er ikke de samme som
i dag. Bruastua ble revet rundt 1910-1915. De brukte de
beste materialene nér de bygde lysverkboligen som ligger
rett ved siden av Svingen der oppe i Svingbakken ved Hammeren
Langs med vestsiden av Skj&rsj¢e1va, her nede ved Hammeren,
har det vart ei lita grend. F¢rst hadde vi Braaten som 15
nmrmest Hammeren, deretter fulgte Bakken, Steinsrud, S¢r—
setra, Nordseter og Ringjordet. Ringjordet var en plass som
skal ha ligget litt nordvest for Nordseter, men jeg vet ikke
noe mer om den plassen.

Nordseter har nok béde vart husmannsplass og arbeider—
bolig. Det var to familier som bodde her, de drev gérdsbruk
og twmmerhosgt. S¢rsetra var en gammel husmannsplass. Her
bodde bestemor og bestefar. Stua var grémalt og koselig.
Det var svart synd at stua ble revet rundt 1905. I dag lig-
ger det en stor stein ved siden av veien til minne om S¢r—
setra.

Steinsrud er opprinnelig en gammel husmannsplass, men
den ble brukt som arbeiderbolig for stangjernshammeren oi
ligger der i dag et stykke s¢r for Nordseter.

Bide Bakken og Braaten var arbeiderboliger til stang—
jernshammeren. Det finnes ingen spor etter disse stuene i
dag. Det var litt av en idyll med disse plassene langs
med Skjarsj¢elva. I tillegg til disse stuene har det ligget
en plass innpé ésen mot Aklungen som har hatt navnet Taralds-
rud. Men det var f¢r jeg ble f¢dt. Det ble fortalt en gang
at grunnmuren til stedet ble omgjort til jakthytte og siden
revet. Man kan finne spor etter stedet i dag med stedsnavn
som Taraldsrudésen, Taraldsrudtjern og Taraldsrudmyr.
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Fossen som er ved M¢1lerstua, den gamle bestyrer—
boligen til stangjernshammeren, kalte vi for papirm¢llefossen
I f¢lge navnet skulle det tilsi at det har vart ei papir—
m¢lle der .

Skjarsj¢elvas utl¢p ved Hammeren har sett annerledes
ut f¢r i tiden. Da tok elva en sving til h¢yre f¢r den komtil dagens Hammerbro. Den fortsatte bortover det litt myr-
lendte terrenget som er p5 begge sider av Ullevélseterveien,til den svingte til venstre ut mot Maridalsvannet. Den hadde
sitt utl¢p i det lille dals¢kket som er ved Skjervenjordet
narmest Hammeren. Der som Hammerbroa er i dag, har det vert
en stor fjellknaus. Det var nok litt av et brak da den for-
svant, og dagens elveutl¢p ble til. 1)

Sager var det ogsé noen av i Maridalen. Det var jo
naturlig 5 benytte seg av vannkraften. Langs med elver og
st¢rre bekker var det sager i gang med 5 skjere ut t¢mmer
fra skogene rundt. Der som Sagbakken ligger i dag, 15 det
et annet hus f¢r med navnet Brynkoppen. (Sagbakken er det
stedet som ligger p5 h¢yre side av veien nér man reiser
nordover fra Maridalen skole). Nede ved bekken lé det her
ei transportsag. Det var ei sag som var flyttbar og brukte
damp som drivmiddel. Det var to sagblader som var montert
p5 en benk, 0g de fungerte p5 en slik méte at yttersidene
pé trestammene ble skjart bort og midtstokkene ble igjen til
videre bearbeiding. Man kan enné finne spor etter sagplassen
ved Sagbakken i form av en liten grunnmur nede ved bekken.
Béde navnet Brynkoppen og Sagbakken forteller ganske mye om

virksomheten som her har vart. Det var transportsager ogsé
andre steder i Maridalen. Bide pé Nordre Skar og Skryperud
var det en slik sag i gang. (Skr¢yperud 15 i skogen rett
vest for Salmakerstua. ) 2)

Det var ogsé flere andre hus i nerheten av Sagbakken.
Litt syd mot Maridalen skole, akkurat der som veien gér over
bekken, 15 det to hus. Det var et to—etasjer og ei lita stue
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I det store husker jeg det var overlerer ved Maridalen skole
som het Gundersen, som bodde. Jeg husker ikke om det var
noen som bodde i det lille huset eller om det ble brukt til
uthus. Men, litt nordvest for Sagbakken, akkurat der som
veivesenet har st¢pt opp en mur ved siden av veien,kan vi
se opp mot skogbrynet at det har vart et lite jorde. I til-
knytning til det 15 det ei lita stue som jeg ikke husker
navnet pé. Noen av de gamle stuene ble satt opp der man fikk
jobb og bar vel ogsé preg av hastverksarbeid.

Hvis vi vandrer litt nordover i dalen, kommer vi til
bygdas eneste tettbygde strwk. F¢r i tiden var det kun to
stuer som 15 her. De hadde navnet Turterstuene oq var hus-
mannsplasser under Turter gérd. Den ene av Turterstuene
hadde navnet Osjestua. Jeg vet ikke hva navnet kommer fra
eller betydningen av det. Stedet i dag er blitt til en
vakker villa som heter Katnosberget. Stedet er det hvitmalte
huset som ligger inntil veien ved uvarskuret til Sporveien.

Den andre Turterstua skal ha ligget litt nordenfor og
pi h¢yre side av veien. Det er ingen spor etter den i dag.
(Stuene kan lokaliseres pé gamle kart fra 1887).

Selv om Maridalen i dag tilh¢rer storbyen Oslo, er den
fremdeles ei jordbruksbygd. Det er i fremste rekke Maridals-
vannet som er hovedérsaken til at dalen har fétt Vere i fred.
Men jeg synes at det er et stort faremoment at sé mange
grupper begynner 5 kaste sine ¢yne pé kulturlandskapet i dag.
Jeg héper og tror at Maridalen blir tatt vare pi slik at den
kulturhistoriske bakgrunn dette stedet har, skal kunne bli
bevart og at alle som bruker dalen til rekreasjon kan fé opp-
leve den naturopplevelsen som Maridalen er.

Red. anm. : 1) Dette er for oss noe helt nytt, som trenger
nmrmere underszkelser. Hvem kan hjelpe oss ? I alle fall
ville en hzyere utlopsterskel ved Hammeren fordelt vannet
pé flere utlzp.Fl9ting er tjent med ett elvelzp, son ni-
2) I "Kom til den fagre Naridal" er stedene langs 5kj@T$j@'
elva nermere omtalt. Boken er utsolgt.
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Sarsetra Id mellom Nordsetra og Steinsrud. Stedet ble revet ca. I905.
(Foto: Maleri signert EA. 1943. Malt etterfotogra).
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Litt ros samt noen Qnsker.
Det er vel en noe spesiell overskrift pé et brev til enoffentlig etat, men den dekker likevel innholdet i dette brev.Maridalens Venner vil uttrykke sin tilfredshet med Skog-

vesenets forvaltning av flere>steder og bygninger i Maridalen.Vedlikeholdet av lett synlige steder langs Maridalsveien nord-
over fra Brekke synes vi er meget tilfredsstillende. Vi tenker
da pé plassene Engelsrud, Salmakerstua og Lékeberget. Stedene
er nettopp i den forfatning de bar vwre for é vmre en verdigdel av det kulturlandskap vi znsker i Maridalen.

Vi konstaterer videre at uthuset pé Sander er underrestaurering og vil gjerne uttrykke vér tilfredshet ogsé med
detteo I Neskroken har plassen Brenners sist hast fétt nytttak, hvilket vi ogsé er fornzyd med. De 6 plassene i Neskroken
er jo et spesit verneverdig omréde og vi er meget glade
over at miljzet her er tatt sé godt hgnd om at intet er revet
de siste 15 ér og at heller ikke fremmede bygninger har kommet
OPP.

Men vi skulle onske man snarest kunne finne muligheterfor é reparere verandaen pé Sittpé og uthuset pé Nordby. Beggedisse oppgavene haster det med, og vi ville sette pris pé om
Skogvesenet kunne gi oss opplysninger om hvilken prioritet dissearbeider.har.

Videre vil vi rette Skogvesenets oppmerksomhet mot sand-taket,vest for Nordbréten lengst nord-vest i dalen. Langsomt,
men sikkert forsvinner denne morenen cg ligger som et épent séri landskapet hvor friluftsfolk starter og avslutter sine marke-turer. Dette er en lett tilgjengelig ressurs, men det kan neppe
vare noe mél é tzmme den. Tiden bar né vare inne til 5 planere
omrédet og la skogen overta. Har Skogvesenet noen planer i denneretning ?

La oss til slutt fé znske at Skogvesenet foretar en snar-lig tynning av ungskogen pé 2 - 4 utsiktspunkter langs skogsbil-
og turveien nordover fra Midtodden slik at vi igjen kan fé nyde
utsikten over Maridalen fra zstsiden av vannet. Nér har vi hép
om at dette znsket kan oppfylles ? {M52 e M»Vennligst 1~"

heldon Reinholdt
Formann



En vandring til Neskroken fra kapellet
Av Sheldon Reinholdt

Jeg fikk denne gang lyst til 5 ta leseren med pa en
vandrinq til Neskroken, som er det omrédet i Maridalen hvor
det har skjedd minst forandringer i dette érhundre. Turen
ma foretas til fots og b¢r gjennomf¢res en godvarsdag i som-
merhalvéret. Og vi vil trenge sé lang tid at bade niste og
drikke m5 tas med i sekken.

Utgangspunktet for turen er Maridalen kapell hvor bus—
sen har holdeplass eller en Ran plassere bilen pa den lille
parkeringsplassen nedenfor kapellet. Man kan selvsagt ogsé
bruke sykkel, men den ma en sette fra seq i skogkanten nér
vi skal forlate hovedveien et stykke lenger ¢st. For 5 lette
orienteringen gjengis pa neste side et utsnitt av Norges
geografiske oppmélings kartblad VI over Oslo omland, utgitt
i 1940 og delvis é jour i l96l, mélestokk l:25000. Grunnentil valget av dette kartet er at det inneholder flere navn
og historiske detaljer som blant annet er aktuelle i forbind—
else med den turen vi skal foreta. Noen f5 tilf¢yelser er
gjort for 5 gj¢re kartet fullstendig til vért bruk.

Ja, s5 starter vi da, i veikrysset vest for kapellet.
Vi har vel kommet nyveien fra Hammeren, en vei som ble byqd
f¢rst i dette arhundre. Fra vest kommer den gamle bygdeveien
fra H¢nef0ten, smal og lite kj¢rbar over kirkebakken. Enda
smalere og darligere var den i tidligere tider, ogsé wstover
der vi skal vandre, men n5 er den blitt en godt brukbar bil-
vei for den som ikke har for dérlig tid. Og det skal man
ikke ha i Maridalen. I sin tid var dette ogsé en del av
Greveveien mellom Bogstad — Sognsvann — Hammeren — Sander-
mosen — Movatn — Qrfiske — Hakedal.

P5 h¢yden i S® ser vi Qgérden, som pa kart bade fra
1769, 1887 og begynnelsen av l900—tallet heter Qdegaarden.
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I riktig gammel tid kaltes den Tzmte. Gérden er med i Carl
Fredrik Engelstads Maridalsspill "Svartedauen". Det kan
forevrig vmre en del 5 fortelle om denne gérden, men det
er ikke emnet denne gang.

Pé nordsiden av veien er ungskogen nettopp tynnet.
Nesten oppe pé toppen av bakken er det litt mer épent i
skogen med noen steinblokker i veikanten for 5 hindre inn-
kjoring og parkering. Inntil 1960-érene lé det en ganske
liten hytte med uthus/skjul pé dette stedet. Taksteinene
var rzde og grznne, og rundt pé den velklipte vollen sto
gamle gran— cg bjerketrmr. Storgranene hadde greiner helt
ned til bakken, og enkelte syrinbusker og blomsterbed gled
harmonisk inn i helheten. Rundt eiendommen pé ca, 1% mil
sto en landsens skigard. For en idyll J Maristua kaltes
stedet som eides av Anders Jensen, som visstnok var i slekt
med de kjente familiene Jensen som drev kolonia1— og kj@tt-
forretninger i Torggaten. Da han dede omkring 1960, ble
Maristua snart etter overtatt av Oslo kommune, som fjernet
bebyggelsen og siden har hogd de store trarne.

Rett rest for denne hytta sto ogsé huset Solbakken.
Den siste som bodde der, var Trygve Lilloe, bror til Einar
som drev Qdegérden inntil 1954 da névmrende bruker, Tore
Brodin overtok. Solbakken ble revet fer Maristua.

Helt pé heyden, men pé sydsiden av veien, lé et par
smé bygninger. Stedet hat Sommerro og har muligens helt
fra begynnelsen vert et sommersted. I alle fall ble det
i mange r brukt til fritidsformél etter at kommunen over-
tok stedet i begynnelsen av dette érhundre. Stedet ble da
gjerne kalt Vasshytta ( Forkortelse av Vannverkshytta ) og
en davarende vannverkssjef disponerte stedet. I l95o—érene
bodde en William Hagen der hele éret, Han var 1astebil-
sjéfwr og flyttet til Kjelsés en kortere tid fer stedet
ble revet-

Sé gér veien i sving ned en kort bakke og over en
bekk som kommer nordfra og renner sydover og ut i Maridals—
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vannet. I alle fall det siste éret har det stétt en kam-
munal arbeidsbrakke pé sydsiden av veien. Den blir for-
hépentlig snart borte igjen.

Bortenfor brakka gér det en gammel gérdsvei, som er
avmerket som sti pi vért kart, ned mot Nestangen. Omtrent
150 m nedover og mellom gérdsveien og bekken vi nettopp
har passert, 15 det tidligere 2 smé hus med ca. 50 m mel-
lomrom. De var bygd en gang i forrige érhundre av murstein
og tilhzrte Nes gird siden grensen mellom gérdene fulgte
bekken. Her bodde tjenestefolk tilhzrende Nes. P1an1wsning-
en var den vanlige tre-delte med stue, kjzkken og kammers.
Pé Norges geografiske oppmélings kart fra 1887 er bebygge1-
sen her markert med et kvadrat og navnet Nes slik som for
det névarende Nes gérdstun.

Allerede i 1920-érene var i alle fall det ene huset
fraflyttet og ble i noen r benyttet av en del ungdommeri Maridalen til k1ubb— og hyggesamvar.

Sé vidt vites ble bygningene revet allerede far 1940.
Pi grunn av byggematerialene ble de kalt Murstuene.

Og steinen var kommet fra Nes teglverk ( Se mer om dette
lenger ut. )
NES GARE .

Og sé ser vi zstover til Nes gird med noen store cg
vakre lzvtrmr rundt narmeste hovedbygning, NES stir det
med hvite, malte bokstaver pé granittsteinen der veien inn
p tunet gér av fra bygdeveien. Inntil omkring 1970 gikk
bygdeveien over tunet, men pé grunn av trafikkzkningen og
fordi det var trangt mellom de to hvite hovedbygningene,
ble veien lagt tvers over den sydligste del av hagen foran
hovedhuset. Det hvite stakittgjerdet mot syd er ikke blitt
satt opp igjen, og det hvite, spesielle lysthuset, som en
gang var badehus nede ved vannet, er borte.

Nes er en av de stzrste, vakreste og samtidig eldste
gérdene i Maridalen. Gérdsnavnet er et naturnavn etter nes-
et sydover ut i Maridalsvannet, og naturnavn er den eldste
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gruppen stedsnavn vi har. Nér vi pé henholdsvis zst- og
vestsiden av vannet har storgérdene Skjerven og Sander,
som hzrer til gruppen vin-navn, og vi vet at vingérdene
er fra for 800 e.Kr., mé Nes vare en svart gammel gird,

Gérden nevnes allerede i biskop Eysteins jordebok
fra ér 1400. Domkapitlet i Oslo (Sikelands prabende) eide
da 2 hasaldesbol i Nes, Gérden ble lagt zde under Svarte-
dauen og synes pé l4oo—ta1let é ha ligget under gérden
Sandaker cg ha tilhzrt Erkebiskopen i Oslo.

I det tidsrom vi har skriftlige kilder fra, synes
Nes stort sett é ha vmrt drevet som 2 bruk. I jordeboken
overgeistlig gods i 1574 er Akers prestbol oppfzrt som eier
av en liten del av Nes. I 1617 benevnes denne som "Nes de-
gaard". Dette mé ha vwrt en vesentlig del,siden degaard
er knyttet til navnet. Den starste og zstlige delen av Nes
har trolig vwrt i privat eie helt fra Middelalderen.

Den ferste navngitte private eier er Amund Sinsen
som i 1615 eier 15 lpd. malt = odelsgods. Lpd. er en for-
kortelse for lispund 3 7 kg. Dette er igjen en méleenhet
for skyld = skatt pé gérden, Skatten ble antagelig betalti smzr.

Amund Sinsens 4 sznner som delte hans part av Nes
etter ham. De har tydeligvis ikke vart noen smékarer. I
alle fall har 4 gode girder i Aker—bygda vwrt knyttet til
deres navn : Oluf Qstre Grefsen, Jon Sinsen, Christopher
Aasen og Anders Lindern, Det var i 1624 de overtok gérden.

Vi vet videre noksé nzyaktig hvem som har eiet de
forskjellige deler i Nes, men det ville ta mye plass og er
Vel ogsé av mindre interesse. Men vi finner flere menn
knyttet til kjente gérdsnavn i Aker-bygda, t.eks, Anders
Diesen, Halvor Grefsen, Lauritz Stubberud, Even O m,fl.

Det er ikke bare i vére dager at folk er lite gladi skatter. I et klageskrift som i 1651 ble innsendt til
"De kongelige kommissarer" over skatter og tyngsler som
var pélagt bzndene i Aker, finner vi davarende bruker pé
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Nes, Rasmus S¢frensen.
Den kjente byskriver og trelastmagnat Mogens Lauritz¢n

eide ogsa en del av Nes en kort stund. Denne storkaren eide
en mengde jord og skog over store deler av Qstlandet pa slut-
ten av l600—tallet. Midtpunktet for hans "imperium" var
Linderud hovedgérd i Qstre Aker og ble begynnelsen til det
névarende trelast- og jordbruksgods Mathiesen—Eidsvol Vark.
M. Lauritz¢n kj¢pte 6 lpd i Nes i 1692 og ytterligere 3 lpd
i 1693. Da gardens samlede skyld var pa 15 lpd., kan det
se ut som om han tenkte pa 5 bli eier av hele Nes. Men alle-
rede i l694 Og med bare én dags mellomrom selger han f¢rst de
6 lpd. og deretter makeskifter han de 3 lpd. mot tilsvarendei Hauger gird i Nittedal. Vi vet ikke om han tjente noe pa
disse transaksjonene, men hans mél kan ha vart 5 ved hjelp
av Nes 5 erverve sé meget som mulig av Hauger, som pa grunn
av sin st¢rre1se og mer sentrale beliggenhet var mer inter-
essant for en trelastmagnat.

Den delen som hadde ti1h¢rt Akers prestebol, ble over-
tatt av Kronen ved reformasjonen. I 1723 kj¢pte 4 b¢nder i
Aker, Johannnes Sk¢ien, Even Holmen, Even Sogn og Jon Blindern,
Akers kirke (Gamle Aker) med tilh¢rende gods av Kronen. Nes
h¢rte med til disse eiendommene, og denne tidligere geistlige
delen var pa 8 1pd.. I 1728 solgte de dennne delen til Tor-
sten Andersson. Bare 3 dager tidligere hadde han overtatt
7 lpd. etter sin far. Torsten Andersson er den f¢rste navn—
gitte pa mange hundre ar som eier garden i sin helhet.

Men det varer ikke sé lenge. I 1768 overtar den kjente
Halvor Blindern f¢rst en tredjedel og bare 6 ar senere nok
en tredjedel. Torstein Hauger overtar den siste tredjedelen
i 1779. Hvordan gardens arealer har Vart delt mellom 2 bruk—
ere har jeg ikke funnet opplysninger om, men i et skjwte fra
1816 oppgis "skogstykket Treh¢rningen" a tilh¢re de to tredje—
delene. Og enda senere er et areal Nesskogen, g.nr.69,b.nr.5
registrert, men ikke omtalt. Nes har for¢vrig vert sa om-
kranset av andre garder at det ikke har vert noe naturlig,
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tilst¢tende skogomréde av betydning som har tilh¢rt garden.
I 1839 selger eieren av to tredjedeler, kaptein Busch,

hoveddelen av Nes med tilh¢rende teglverk (Se senere) til
grev J.C. Wedel Jarlsberg for 4500 speciedaler. En spesifi—
kasjon over eiendommen i 1869 gir flere interessante opplys—
ninger. Dyrket areal oppgis 5 vare 200 mél leirmuld pé leir-
grund verdsatt til l5 spd. pr. mél. Ytterligere 47 mél
leirmuld gis en verdi p5 l2 spd. pr. mil. Havnehagen oppgis
5 vare pé 295 mil inngjerdet og verdt 3 spd. pr. mél. Beset—
ningen pa garden oppgis til 4 hester, 14 storfe og 8 sauer.
Arlig ble det sédd l td. hvete, 5 td. bygg, 15 td. havre og
20 td. poteter. H¢yavlingen var érlig ca. 210 spd.

Som en del av Nordmarksgodset ble Nes utpekt til bo-
sted for bestyreren av skogene og eiendommene i Maridalen
og Hakadal. Administrasjonen var s5 sentralisert her at
post til Hakadal og steder innover i Nordmarka ble samlet
pa Nes for leilighetsvis 5 bli videresendt nordover. P5 Nes
ble ogsé l¢nninger utbetalt. Senere ble administrasjonen
delt med et sentrum pa Brekke ved SV—enden av Maridalsvannet
og et annet sentrum i Hakadal.

I 1923 kjwpte Oslo ( Kristiania) kommune hele garden
p5 grunn av drikkevannet, og siden har forpaktere drevet
gérden. Den mest kjente er Kira Telle, f. 1903 og d. 1986.
Etter jordbruksutdannelse kom han fra Dr¢bak til Nes i 1934
og drev garden fram til 1985. Etter hvert deltok s¢nnen
Eirik Telle stadig mer i driften og har n5 overtatt forpakt—
ningen.

Kére Telle var en kjent skikkelse ogsé i villastr¢kene
syd for Maridalen der han leverte husdyrgj¢dsel til hagene.
P5 det meste hadde han opptil 40 kyr og flere hester og
leverte i sin tid ca. 400 liter melk daglig til forbrukere
i byen.

Da husdyrhold ble forbudt i l950—60—arene, var han som
mange andre, mektig irritert. Da vi snakket om dette en gang
syntes jeg hans motargumenter virker svart riktige. Hvis det
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nemlig var slik at husdyrhold var sé farlig for folkehelsen,
var det underlig at dette ikke for lengst var konstatert pa
landsbygden. Men siden har utviklingen fwrt til at det ikke
l¢nner seg 5 holde kuer pi Qstlandet.

Ovenfor har vi nevnt at Nes gird gjennom tidene Stort
sett har vart drevet som 2 bruk, men antagelig med felles
tun. P5 Brauns kart fra 1769 er Nes, som de fleste gérdenej
markert med 3 kvadrater pa ett tun, hvilket tyder pa felles
tun.

Kvde 2 hvite hovedbygninger pa Nes er den ¢stligste
temmelig sikkert den eldste og dateres til slutten av 1700-
tallet. Den st¢rste, som markerer seg som den viktigste,
dateres av Arno Berg til ca. 1850. Den ble sannsynligvis
bygd av eieren Christen Olsson, som overtok garden etter
sin far i 1835. Arno Berg hevder videre at bygningen var
den mest interessante i sveitserstil i Aker inntil den ble
ribbet for en del av sitt fasadeutstyr i l95O—5rene, som
t.eks. vindusomramninger. Men som vanlig har man vel ment
at det var for kostbart 5 lage nye utskarne materialer nér
gamle detaljrike deler gikk i oppl¢sning herjet av tidens
tann. Men noe er heldigvis bevart: Den épne, elegante sval
utenfor hovedinngangen og de kraftige bukkene under de ut-
skytende tak pa gavlene. Bygningen har morsomt utstyrte
frontespicer (gavlliknende ornament som skyter fram over
taklisten midt pa en bygning) bade mot tunet og hagen. Det
er liggende panel pa forvandring og stéende i gavlene. Det
er svart synd at det gamle utstyr og det enkupete tegltak
ikke er beholdt.

Stabburet pa Nes er gammelt, men liven med fj¢s og
stall er forholdsvis nytt.

Mange mener at det var her pa Nes Henrik Wergeland
hentet inspirasjon eller helt eller delvis skrev Dalevise:

"Det er min sjal en frydfuld trang
at gjeste Norges dale.
Den gamle fjeldkoll elsker sang,
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de glade hjerters tale.
Kom til den fagre Maridall
Til Kleivens svimlende portal!
Kom hvorsomhelst, og Norge skal
dig i sin favn husvalel"

Visstnok skal han ha sittet i kvistvarelset i 2.etasje
ut mot Maridalsvannet. Hvis dette er riktig, ma bygningen
vare eldre enn £¢r antatt, siden Wergeland levde mellom 1808
og 1845 og Dalvise ble skrevet i 1841.

P5 Nes har det fra langt tilbake i tiden og helt opptil vére dager foregatt underlige ting. Folk og fe har vert
som forgjort til sine tider, og folk i bygda mener at det
sp¢ker pa Nes. Det mest alminnelige har vert banking i
veggene natters tider, men det har ogsé vart tasling og
tuslingi trapper og tomme rom — helst i m¢rke h¢stnetter.

Det fortelles at en forlengst hensovet bruker — la
oss kalle ham "Hansen" — var en gnier, kranglefant og jente—
fut. Han gikk igjen og viste seg da helst for jentene eller
kona pa gérden nér de var alene pa kj¢kkenet eller i uthusene

En gang ner vér tid bodde en familie fra byen p5 Nes
en sommer og utover hwsten. En kveld mannen og kona ikke
var kommet tilbake enda etter et bybeswk, var ei jente alene
i huset og passet familiens 2 barn. Hun satt pa kj¢kkenet,
og ungene lekte pa gulvet. Det var senh¢stes og varme p5
grua. Plutselig gar stued¢ra opp og inn pa kjwkkenet kommer
"Hansen", litt puslete og skjeggete og setter seg inntil
varmen. Jenta blir stiv av skrekk og setter i et skrik. Det
samme gj¢r ungene. Hun griper tak i dem og l¢per over veientil nabofamilien hvor de blir til folket hennes kommer hjem
fra byen senere pa kvelden. Da jenta fortalte historien om
"Hansen", mente de det var noe tull og t¢ys og syntes jenta
hadde tapt vettet ved 5 skremme ungene pa det viset.

Kona tok ungene med seg og gikk inn hovedinngangen for
5 legge ungene ovenpé. Da hun var kommet halvveis opp trap-
pa, kjente hun at noe nappet henne i kjolen. Hun gikk fort-
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ere et par trinn, men det holdt igjen og fortsatte 5 nappe.
M¢rkt var det i gangen, og med historien om "Hansen" i
friskt minne, ble hun sé livende redd at hun av sine lungers
fulle kraft ropte: "S1ipp meg da, "Hansen"!". Mannen h¢rte
ropet og kom l¢pende, men der var ingen 5 se. Men nede i
gangen sto en fiskestang i halvspenn med sn¢ret og fiske-
kroken hektet fast i kjolen til kjerringa.
NES-SETRA

Det er knapt opplysninger om at gardene i Maridalen
har hatt setre, bortsett fra kontorsjef Kvandes antagelser
om setring ved Qyungens utl¢p og mine om at det kan ha vart
seter pé T¢mte Nw for Qyungen f¢r det ble plass der. (Se
artikkelen "P5 oppdagerferd til T¢mte" i érsskrift 83/84).
At den ¢stre delen av Raud1¢kkollen heter Seterkollen, kan
Vere en indikasjon pé seterdrift i nerheten.

Men p5 Situations Cart over Herr Justits Raad Christian
Acher og Sr Jens HiortesSkoveNORDMARKEN, forfattet i juli
1760 av Deres Kongelige Maijts Lieutenant af Artilleriet,
Morten Krogh, finner vi en seter ti1h¢rende Nes. Med 3 smé
kvadrater er den markert like betydningsfull som L¢renskogen
og Liggern, mens bebyggelse pi Géslungen er markert med
2 kvadrater og bygninger i nordenden av G¢rja og ved Tre-
h¢rninqen bare har fatt l kvadrat.

Og stedet for Nasseter er p5 nordsiden og like vest
for den bekken som kommer vestfra og renner ut i Fl¢yta nord
for Langdalsvann og syd for St. Svarttjern. P5 en del kart
er denne bekkedalen betegnet som Neseterdalen, men pa kartet
fra 1760 kalles den Tyvdahl. Skogsbilveien gar né tvers
gjennom den lille morenen hvor seterhusene har ligget. Jeg
husker at i slutten av l940—5rene var granene ekstra lubne
pa denne vollen som né er borte. En 2-3 meter h¢y l¢smasse—
skréning pé nordsiden av veien viser at det her var lett 5
ta ut masse for veien. I 1985 trélet jeg omgivelsene i hép
om 5 finne steinsetting som kunne vart fundament for hus,
men forgjeves.
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Nes gdrdfra SV.

(Foto: S. Reinholdt okt. -85).

K0nge~eikene SHfor Nes gird.
(Foto: S. Reinholdt okt. -85).



Med denne historien slutter vi vért bes¢k pa Nes og
vandrer utfor bakken ¢stover. Og blikket og oppmerksomheten
fanges av
KONGE-EIKENE PA NES

De virker ikke sé veldig store der de star tett inn-til veien pa sydsiden og halvveis nede i bakken, men nér vi
kommer innpé og bruker mélebéndet, blir det andre dimensjon—
er over de 4 store trarne som star i en tett klynge og ner-
mest ser ut som ett tre p5 avstand. Omkretsen pa de enkelte
trar er 260 cm, 220 cm, 190 cm og 190 cm. Alle trerne star
innenfor en sirkel med noksé lik avstand og samlet omkrets
p5 ca. 820 cm. De danner en felles krone med diameter p5
ca. 20 m. Med andre ord rekker grenene ut til grensene for
en villatomt pa ca. 314 m2 hvis klyngen sto midt pa tomten.
I vére dager ville vi vel vere vel forn¢yd med en tomt av
denne st¢rrelsen.

Eik er et sjeldent tre i Maridalen, og denne klyngen
pé 4 i denne bakken virker svart tilfeldig. Hadde det enda
vart pa en slette eller h¢yde slik at en kunne forbundet
plasseringen med en grav eller et kultsted eller tingsted.

Likevel sier sagnet at en konge skal Vere begravet
under dem. Dagbladet av 28/4¢56 har til og med fétt det til
5 bli 4 konger. Og den kjente H. O. Christophersen sieri en artikkel i Verdens Gang 25/4-53: "...Tett ved veien, i
bakken opp mot Nes star en klynge av fire, praktfulle, Sammen-
vokste eiketrer. Pa avstand ser de ut som ett tre, sé har-
monisk avstemt er de. Vi pleier 5 kalle dem "De fire br¢dre".
De tar seg ypperlig ut mot en solfallshimmel med drivende
skyer. Da blir de et bilde pa evigheten i tiden.——--". Hvor
han har fétt "De fire br¢dre" fra, er ikke godt 5 vite.
Konge-eikene er navnet!

Men alderen? Eik vokser langsomt, og jeg har ikke hatt
kontakt med ekspertise. Men hvis vi ser pa det st¢rste av
trarne med en diameter pa ca. 80 cm og radius pa ca. 40 cm
og sé antar at eik har érringer pa ca. 1 mm, kommer vi til

42



en mulig alder p5 400 ér. Men hvilken konge skulle vere
gravlagt der pé den tid? Det holder ikke! Vi er dessuten
omkring 1500-tallet med svert liten bOsetning i dalen etter
Svartedauen. Jeg har vart inne pé tanken om at de 4 trarne
er et tilfeldig antall rotskudd rundt stammen av et enda
eldre eiketre som m¢tte sin skjebne for disse hundreérene
siden. For meg virker det lite trolig at akkurat disse 4

er plantet. Men tregruppen er flott, vakker og gammel, og
med konge—stemplet pé seg opplever vi dem med respekt. Q5
er ogsé et bumerke for dalen.

Vi rusler ned resten av bakken og er nesten i nivé med
Maridalsvannet. En liten bekk kommer nordfra gjennom l¢v—
skogen og finner vei mellom mange r¢tter ut i vannet. Rett
etter bekken, i veidelet hvor det er postkasser som viser at
gér en opp bakken til venstre kommer en til folk, gér en ube—
tydelig sti mellom st¢rre graner ut mot vannet. Den stien
f¢lger vi, og etter bare ca. 20 m ligger en haug pi ca. 1% m

h¢yde og noen meter diameter der foran oss. Og s5 er det
altsé ingen gravhaug, som vi kanskje hadde likt 5 treffe pi
etter 5 ha studert Konge—eikene like ved, men noe 55 prosaisk
som
NES TEGLVERK, men likevel med historiens sus over seg.

I boken "Teglindustriens historie" av Hans Zakariassen,
utgitt av Dreyer 1980, stér det pé s. 125:
"---—Et av de f¢rste stedene i Oslo og omegn hvor det ble
laget teglstein, var sannsynligvis Maridalen. Tegl— og kalk—
ovnene der er nevnt i brev fra l335.—--". Brevet det refer-
eres til er et dokument i kong Magnus Erikssons navn hvor han
stadfester de gaver hans morfar, Kong Hékon Magnusson, hadde
gitt til sitt kapell Mariakirken i Oslo. Sarskilt nevnes
syslene i Maridalen, Vestre Berum og Lommedalen. Maridalen
sies 5 omfatte hele almenningen mellom Grefsenmarka og Sogns-
marka, mot nord til Sandungsvannene "og vannene med", mot
s¢r til Dynjande, som sannsynligvis er fossen ved Brekke eller
en av de andre ¢verste fossene i Akerselva, "og alle de andre
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vann som ligger i f¢rnevnte almenning og der er bade kalk—
ovner og teglovner." Men kunne det V&I€ mulig at det her
nord for Maridalsvannet var behov for et teglverk pa den tid?
Tegl var jo et ganske nytt materiale her nord og ble vel
bare benyttet til bygninger av offentlig karakter pa mer sen-
trale og bymessige steder. Selv om det var i alt l8 gérder
i Maridalen f¢r Svartedauen i 1349-50, og dermed en bosetning
pa ca. 200 mennesker, var dette en jordbruksbygd. Eksporttil sentrale deler av Oslo kunne ikke vare aktuelt. Det var
for langt og tungvint. Det var nok leire nede i Oslo—dalen.
Behovet for et teglverk i Maridalen la i dalens nye kirke
som ble oppf¢rt muligens omkring l25O. Den vitenskapelige
forskning har klart pévist at det har vert brukt en del tegl
i bygningen, og pa samme vis som det har vart lite fornuft
i 5 frakte tegl fra Maridalen til byen pa den tid, var det
enda mer tungvint 5 frakte tegl 922 fra byen og til byggingen
av kirken. Derfor har en brukt bygdas egen leire og laget
teglsteinene pa et passende sted. Hvor var sé det passende
stedet? Det er ikke godt 5 si, men her ved vannet og bekken
kunne det ha vart et passende sted. Leiren fantes oppover
langs bekken pa nordsiden av veien. Her var stor nok slettetil 5 sette opp bygninger. Leiren skulle eltes med vann,
formes og t¢rkes f¢r brenning. Transport bort til kirken
kunne lett skje pa flate. Det var passe grunt bade for opp-
lasting pa fléten og lett 5 laste av og bare den korte bak-
ken til kirken.

I alle fall er haugen her pa sletta restene av den
siste brennovnen for teglstein og takstein. Gar vi ut til
vannkanten ser vi at strandbunnen bestar av rqzde teglbiter.
Det gj¢r vel ogsé mye av sletta ved stranden som né er dekket
av vegetasjon.

Hvor gammelt teglverket pa dette stedet er, vet vi
altsa ikke, men det har hittil ikke kommet fram opplysninger
om teglverk andre steder i dalen. Litt vet vi likevel om
dette Nes teglverk. Pi Brauns kart fra september og oktober
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Restene av brygga i Nes-bukta.
(Foto: S. Reinhold! okt. -85).

Plassen Brenners fra SH.
(Fora: S. Reinhold! okt. -85).



1769, kalt Continuations Carte over Frue Justitz Raadinee
Anchers og Sr Jens Hiortes eiendomme, finner vi 2 smé kvad—
rater pé dette sted p5 kartet og med teksten Verket. Bort—
sett fra noen sagbruk er det ikke avmerket noe som kunne
vare andre teglverk i dalen. Ogsé pi Norges geografiske
oppmélings kartblad VI fra 1887 stér teglverket avmerket.

Da Busch som tidligere nevnt, solgte Nes gérd i 1839
stir det nevnt at teglverket, g.nr. 70, b.nr. 6, fulgte med
i handelen. Ellers oppgir Kvande at 2 mann arbeidet der
sommeren 1879 og at det ble nedlagt i l88O. En annen kilde
oppgir nedleggelsen til 1873.

Men sporene er ellers mange etter produksjonen. Flere
fj¢s i Neskroken og det pé Sanderberget er bygd av murstein,
ganske sikkert fra Nes. Og verkets firmamerke, en N, finnes
pi det meste av gammel takstein i bygda. Det sies ogsé at
mursteinen i den store hovedbygningen p5 Brekke gird ble
bygd av murstein herfra. Steinen ble fraktet over Maridals—
vannet. Restene av en solid brygge finner vi som granitt—
steiner som en forlengelse ut fra en fjellodde et par hundre
meter lenger SV. Tore Brodin p5 wdegérden og andre kan for-
telle at i forrige érhundre gikk 2 béter i livlig trafikk
mellom her og Brekkestranda. MARI I og MARI II het bétene.

Vi rusler tilbake til bilveien og opp Verkensbakkentil venstre i veidelet. Bédet det navnet og en havnehage
like ved som heter Verkenshagen er navn fra teglverkets tid.
Vi er fortsatt pi Greveveien.

I det vi kommer ut av skogen ligger plassen
BRENNERStil venstre for veien med et par gamle frukttrar og barbus—
ker som minne om en liten hage. Huset fikk nytt tak som-
meren 1985 0g virker, som alle de 6 plassene i Neskroken,
ganske velstelt. Brenners het opprinnelig Teglbrennerstua.
Her bodde han som hadde ansvaret for brenningen av produkt—
ene pi teglverket. Den siste teglbrenneren var bestefarentil han som var oppsitter pi Brenners i l97O—5rene og som
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ble omkring 90 ér.
5 av plassene i Neskroken har samme grunnplan i

hovedbygningen, stue i den ene enden og kj¢kken og kammersi den andre, og sé felles pipe for ovnene i midten. Men
Sittpé har rommene etter hverandre med kj¢kkenet i nord.

Hele Neskroken h¢rte til Nes, men i forrige érhundre
da béde Nes og Sander h¢rte til Nordmarksgodset, fikk
Brenners, etter nedleggelsen av teglverket, slétteplikt pi
Sandet.

Plassen Bakken fra SQ.
(Foto: S. Reinhold! okt. -85).

BAKKEN
heter plassen lengst syd pé bakkekanten ut mot vannet.

Tidligere ble den ogsi kalt Nesbakken og ble antagelig
bygd midt p5 l800—tallet. T¢mmeret i veggene er héndteljet
og spikerne er héndsmidd. Paneling fikk stua f¢rst i
1919 og peisen p5 kj¢kkenet ble revet ut s5 sent som i
1950. Kristian Magnus Bakken, f. 19/3-00 er er 3. generaSjOn
som bor pi stedet. Han er f¢dt i Bergensgt. 7 p5 Bj¢lsen
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med etternavnet Martinsen. Men i 1906 flyttet han sammen
foreldrene og 2 brzdre til Bakken for i overta stedet et-
ter bestefaren som var blitt syk. Og bestefaren hadde bodd
der siden 1874,

Familien overtok snart stedsnavnet Bakken fordi ske-
len brukte dette navnet pi guttene da de begynte pi Mari-
dalen skole.

Plassen disponerte ca. 50 mil jord, men det ga ikke
levebrwd for en familie, selv om de levde svmrt enkelt.
Det gikk mye i poteter, havrevelling og melk. Og moren syd-
de klarne. Mens H,Lzvenskio1d eide stedet,hadde man bide
jakt-og fiskerett, men siden det ikke var dyr i jakte pi,
ble det bare fisking. Det var mye ibor rett ute i elve-
osen, si det var lett i skaffe fisk. Litt gjedde ble det
ogsi, men aldri 0rret,selv om det fantes litt i Dausjm-
elva. Jo, en gang fanget han i sin ungdom en pi ca. 2,5 kg
som hadde gitt seg fast ved bredden litt oppe i elva.

Pi plassen hadde de som regel 2 hester, 5 kuer, 2
kalver, gris og hens. Eggene ble brukt som byttemiddel for
andre varer. Og pi jordene dyrket man hey, opptil lo tonn
pr. ir, og korn ( Havre, bygg og hvete ).

I hele sommerhalviret gikk kretterne fra hele Nes-
kroken pi beite i skogen est for Dausjzelva. Det faste
overgangsstedet var Sagstubrua.

Siden plassen ikke ga helt levebmd, arbeidet karene
med tzmmerhogst cg kjzring av tzmmer i vinterhalviret.
Utenom onnene var det tmmmerflmting pi elver og vann. Pi
Maridalsvannet kunne de vare opptil 5 i biten som kunne ha
primitive seil. Som regel kunne ingen svomme, men det gikk
likevel heist godt.

I den tiden Nes og Sander tilherte Nordmarksgodset
hadde oppsitterne pi Bakken, Brenners og Vestby plikt tili vmre med i slitten pi Sander, si man var sannelig ikke
arbeidsledig.

Likevel synes Bakken det ble dirligere og vanske—

48



ligere tider da kommunen overtok eiendommene her langs van-
net omkring 1922. Han ville heller fortsatt vert under
Lzvenskiold.

I tiden fram til omkring 1950 matte man selv bekoste
omtrent alt vedlikehold av bygningene. Men da gjorde kam-
munen en solid oppussing.

Forrige aret ble det gravd ned 2 store plasttanker
ute i terrenget for a fa vannet fra utslagsvasken inn pa
lukket system. Men gammeldass er det fortsatt i fjzset.
"Jeg holder meg til det gamle. Det er det beste," sier
Bakken.

Forresten har dyrelivet etter hvert tatt seg opp.
Far i tiden var det ikke en elg 5 se, men etter krigen har
det blitt mye elg. Han har sett flokker pa opptil 12 dyr
ute pa isen og for ikke lenge siden sto en flokk pa 9 styk-
ker like oppe pa bakken ovenfor husene. Rev og radyr er det
ogsé mye av og haren har han like innpé dzra.

Men fuglelivet er det blitt stadig dérligere med,
sarlig smafugl. I stedet opptrer canada—gjess cg ender i
zkende antall. En tid var det ogsé en god del fasan, men
den er blitt helt borte igjen.

I gammel tid var det ulv i Maridalen, som ellers i
landet. Omkring fzrste verdenskrig var det tre store ulve—
graver i en trekant et stykke syd for Sandermosen st. pa
zstsiden av jernbanelinjen. Na mener Bakken de er helt bor-
te pa grunn av tmlehiv. Hadde han visst det skulle blitt
sé stor interesse for dem, skulle han sannelig merket dem.

Mens gardsveien na kommer bratt opp fra bilveien ved
vannkanten, kom den tidligere noksa flatt inn fra Verkens—
bakken i NV.

Bakken har ingen tro pé at plassen hans vil komme i
drift med dyr igjen. Slik er fremtiden mark. "Den er for-
dzmt." Han er nok den siste av familien, Omkring 1970 var
det meningen Q rive 5 av de 6 plassene i Neskroken, blant
annet Bakken. Men etter at det ble stoppet i siste liten,
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mener Bakken at selv om husene er de som ligger nmrmest
vannet av all bebyggelse rundt sjzen, sé vil ikke Riks—
antikvaren tillate riving.

Og ute i den lille hagen pé sydsiden fér vi hépe,
tro og om nzdvendig kjempe for at frukt, bar, grmnnsaker
og blomster fortsatt fér gro og at interesserte kanskje
vil fortsette med summende bier i kuber, slik en av sznne—
ne til gamle Bakken har som hobby i dag.
VESTBY
ligger NV for Brenners, og vi ser denne plassen straks vi
har gétt tilbake og forbi husene pé Brenners. Det gér en
egen stikkvei dit bort. Selv om de 4 sydligste plassene i
Neskroken er omtrent like store, ser denne pé avstand litt
mer beskjeden ut. Men kommer du narmere eller ser den fra
vest, er den like stor og trivelig innbydende som de andre.
Mens teglverket ble drevet var en av pliktene til oppsit-
teren her 5 kjere leire til verket. I fzlge Bakken ble det
gravd ut leire flere steder i omrédet, hull som siden er
fylt igjen . Vestby har ogsé et gammelt stabbur som gir
tunet karakter og miljn.
§iREVE.V.E.IEN r__!é¥_%PEY_EIEN

Men far vi tar veien rett nordover fra Brenners, lar
vi blikket gli over jordene mot mst hvor vi ser en mindre
bygning i skogkanten. Det er sommerfjzset til Brenners.
Rett over jordet og forbi sydsiden av sommerfjzset gikk
Greveveien. Vi kan enné fzlge den gamle veien fra som-
merfjzset ned gjennom skogen til Dausjwelva eller Sagstu-
elva,som den kalles av bygdefo1k,i en idyllisk bro over og
opp forbi Berntsberg eller Sagstua til Sanderberget.

I 196o—érene ble veistykket over jordet til som-
merfjzset plzyd opp bide fordi det knapt var i bruk lenger
og fordi det lettet driften av jordene som né ikke lenger
drives av den enkelte plass, men drives som stzrre enheter
under Neg. Pi kartet s, 32 stir veien inntegnet,

Og sé rusler vi rett nordover til plassen
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Plassen Vestbyfra SQ. Uthuset skjules av stua.
(Foto: S. Reinholdt aug. -84).

Plassen Siltpdfra S.
(Foto: S. Reinholdt 0/<2‘. -85).



SITTPA
I husmannsregisteret fra 1771 kalles den "Sitpaa"

under Nes. Oppmerksomheten tiltrekkes av et stort og vak-
kert lznnetre med svmrt jevn og rund krone. Det er tuntreettil Sittpé selv om det stér utenfor tunet.

Hele 5 bygninger stér her langs veien og er dermed
det storste tunet i Neskroken. Etter beliggenheten skulle
en tro at dette ogsé er det eldste tunet. Svwrt gammelt eri alle fall tzmmeret i stuebygningen. Her finner vi ogsé
det andre stabburet_hvor mzneretningen gér pé tvers av deb
vanlige.

Det originale navnet pé plassen mener man bestemt
kommer fra at en gammel vintervei mellom Christiania og
Hadeland gikk forbi her. Enten karene med lass kom opp bak-
ken fra Dausjzen pé vei til byen eller opp bakken sydfra pé
vei fra byen, kunne de her sette seg pé lasset igjen.

Lengst nord pé tunet ligger trykkvannsreservoiret for
Neskroken. For man gikk over til grunnvannsboring og egen
punmpe for hver enkelt plass, var det en diesel-pumpe ved
sydenden av Dausjzen mellom Vérnhus cg Norby som pumpet van-
net opp til bassenget ved Sittpé, Derfra gikk ledninger til
hver av plassene.

Like nedenfor Sittpé og pé vestsiden av veien sto et
eget brygger- og bakstehus for den lille grenda. Men for en
del ér siden ble dens funksjoner overflzdig, og i stedet for
riving ble det gjenstand for en brannslukningszvelse. Oscar
Krogh,som forpakter Sittpé,ville gjerne ha materialene til
ved. Men den gang ei 1

Krogh er i dag den nest eldste i Neskroken, er
fzdt 22/12 1905 og dermed 3% ér yngre enn Kristian Bakken.
Krogh er fzdt i Holand av gérdbrukerslekt, men familien flyi-
tet til Oslo da han var liten og bodde i Ratkesgt. 5. Faren
drev som snekker, men lengtet ut av byen. I 1913 flyttet detil Snippen, deretter til Bergerud NV for Vaggestein og sétil Szrbréten i 1925 hvor faren overtok gérdsdriften. Siden
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den flotte hovedbygningen var opptatt av familien Kvande,
fikk familien Krdgh bryggerhuset eller drengestua hvor dettil 5 begynne med bare var 2 rom. Siden ble det pébygg. I
1936 flyttet man videre til Sittpé hvor Oscar Krogh overtok
driften, mens faren igjen satset mer pé snekkeryrket.

Krogh er fortsatt sprek for alderen med godt humzr -
som Bakken. Krogh hadde litt stzrre jordvei til disposisjon,i alt 44 mél, men en del av jorda var grunn — det var korttil fjell - og derfor hadde han ikke flere dyr enn pé Bak-
ken. De dyrket omtrent det samme alle oppsitterne og dyra
gikk pi beite i Lzvenskiold—skogen est for elva,

Siden gérdsdriften ikke strakk til, ble det ogs for
ham skogsarbeid, sarlig i vinterhalvéret.

Krogh var en av de fwrste som sluttet med kuer, pé
frivillig basis, men tror ikke at dyreholdet kan
ha vart noen forurensningsfare for drikkevannet.

Det vakre lznnetreet var han ikke alltid like begeist-
ret for. Det tok sé mye kraft fra hagen pé sydsiden av huset.
Men det nyttet ikke 5 ienke pé 5 hogge det. Det var elsket
av alle i Neskroken, og hadde han tatt treet, kunne han like
godt ha reist. "Lznnetreet er liksom fredet," sier Krogh.
"Ja, sé fint er det i fasongen at mange tror vi har drevet
og klipt det. "

Vi rusler videre nordover, ut av tunet, hvor veien
forsvinner inn i skog. Far vi ogsé lar oss oppsluke pé vér
nysgjerrige vandring, snur vi oss cg skuer sydover. For et
vakkert syn. Hele landskapet er i fred og harmoni med seg
selv og gir ogsé oss den samme fzlelse.

Selv om det pé kartet fra 1887 er avmerket vei, var
det knapt en kjerrevei, Vért kart fra dette érhundre viser
bare en sti og det stemmer bedre med eldre folks beretning.

Etter fé hundre meter i slyng gjennom skogen, épner
det 59% foran 03$, 08 der ligger noen épne grznne sletter
noksé likelig fordelt pé hver sin side av veien, Vi har
kommet til veis ende, til
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Plassen Vzirnhusfra SV.
(Foto: S. Reinhold! aug. -84).

Plassen Nordby fra SQ.
(F010: S. Reinhold! aug. -84)



viimmus oe NORBY.._._.-__..__....._._.._,..._.__;_..__
Vérnhus ligger est for veien ( til heyre ) og béde

stue og uthusbygning barer preg av 5 vare nylig godt ved-
likeholdt. A komme hit er som é komme til en annen verden.
Vakkert og avsondret pé alle méter. Her bor yngre mennesker
som ogsé med pietet har fétt modernisert cg mzblert inne.

Et fjzs i tegl forteller at leverandzren ikke lé
langt vekk.

Hva kommer navnet Vérnhus av ? En popular forklaring
er at véren kommer sé tidlig her oppe. Neppe riktig, men
en blir i alle fall varm om hjertet av skjznnheten - hele
éret. Har det noen virkning ?

Bede Vérnhus og Nordby,s0m ligwer bare ca. 50 m mot
vest,hadde mindre jordvei enn de 4 plassene vi har beszkt
fer pi turen, og det medfzrte at det bare ble f6r til 2
kyr.

Leveméten ble ellers som pé de andre plassene. Man
arbeidet i skogen.

Nordby har nok navnet sitt fordi den ligger lengst
nord. Men fordi den ligger levere i terrenget og har mindre
takhzyde, virker den litt "nedtrykt" i forhold til Vérnhus.
Her er mer av gammel hage og bygningene er ikke sé nylig
reparert, swrlig uthuset trenger en skikkelig restaurering,

Stua har samme planlzsning som de fleste andre smi-
hus pé den tiden ; pipe i midten med en vegg pé tvers av
huset. I den ene enden stue og den andre enden delt i kam-
mers og kjzkken. Det er som vanlig ogsé synlige takbjelkeri rommene, men takhzyden er ekstra lav. Oppsitteren fortal-
te i begynnelsen av l97o—érene at da stua ble oppfzrt som
den siste i Neskroken, slapp man muligens opp for tzmmer¢

Pé den tid sto det ogsé en utstoppet hensehauk pé
buffeten i stua. De den var pé visitt i hznsehuset, klarte
oppsitteren 5 slé den ihjel med et kosteskaft. En haleles
rev var ogsé et trekk i naturbildet en sommer.

For folk pé disse to plassene var det oftest slik fer
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at skulle en til byen var det greiest é gé ca. 5/4 km over
skogen vestover til bussholdeplassen ved Vellet. Vinterstid
kunne det vare litt kronglete blant annet pa grunn av ter-
renget. Man trékket en sti med truger eller ski, og sé kun-
ne en gé til fots nar trékket ble fast nok.

Som lovet har jeg tatt leseren med pa en liten rus-
letur i et unikt kulturlandskap, og vi har altsa kommet til
veis ende. Jeg vet ikke hvor man har spist nistepakken, kan-
skje var det i skogkanten nord for Sittpé ?

N5 har vi 2 muligheter for hjemturen. Den ene er 5
gé samme vei tilbake og oppleve alt fra motsatt kant, eller
gé over skogen vestover,som folk altsé gjorde for i tiden.

Da gar det en sti ned over bekken og myrdraget rett
vest for Nordby og opp ésen i vest, Litt i nordlig retning
er det noen épnere steder i skogen hvor det er utsikt over
Dausjaen og muligheter for en fin rast. Fzlg sé sti vest-
over til bilveien ved Vellet. Se kartet l Takk for fzlget 1

De omréder vi har vandret gjennom viser et kultur—
landskap av unik verdi. Det er mye av samme slag nordenfor
Brekke. De fleste ser det bare ikke, fordi det ikke har
forandret seg og fordi det oftest er blitt en dagligdags
opplevelse.

Takket vmre drikkevannsrestriksjoner har tiden stétt
stille lenge, og det znsker vi den fortsatt skal.

Maridalen mé vernes 2

Vi vil ikke akseptere at forskjellige interessegrupper
skal hale og dra i hver sin retning lenger; det vwre seg de
som vil rive flere eller fmrre hus eller de som vil utbygge
dalen i stzrre eller mindre utstrekning.------
Kilder : "Kom til den fagre Maridal" M. Venners bok fra 1972.

Kontorsjef Jacob Kvandes etterlatte papirer.
Intervjuer med Kristian Magnus Bakken, Tore Brodin
og Oscar Krogh i februar 1986-+ Ivar Bakke (Skjerven)
Diverse gamle kart samt Oslo Bymuseum.
"Kjelsés". Kjelsés Vels 75—érs jubileumsbok fra 1985.
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Vedtekter for Maridalens Venner
Vedtatt p5 konstituerende generalforsamling 9. juni 1970 med
endringer pi generalforsamlingene 3O.mai 1972, 28. mai 1975,
30. november 1977 og 29. november 1979.

§ l. Navn
Foreningens navn er Maridalens Venner.

§ 2. Formél
Foreningens formél er 5 bevare Maridalens névarende bebyggelse
og milj¢. Den vil arbeide for 5 bevare dalens saregne karakter
og forhindre rivning av néverende bebyggelse. Den vil videre
arbeide for 5 ¢ke interessen for dalen som frilufts— og rekrea—
sjonssted for innbyggerne i Oslo og omegn. Forendingen vil arb-
eide for 5 hindre forurensning og tils¢pling av dalen, og Verne
om ting av historisk og kulturell verdi. Foreningen vil s¢ke 5
samarbeide med myndigheter, grunneiere, dalens velforeninger,
organisasjoner og skoler. Foreningen er politisk n¢ytral.

§ 3. Medlemskap
Foreningen er épen for enkeltpersoner, familiar og organiserte
grupper. Hvert medlemskap representerer en stemme og en valg—
bar person. Det er anledning til 5 tegne st¢ttemedlemskap.

§ 4. Foreningens ledelse
Foreningens styre bestér av 5 medlemmer, valgt for 2 ér. AV

disse velges det 3 det ene 5ret og 2 det neste. 2 medlemmer
velqes blant Maridalens beboere.X)
Hvert 5r velges to varmenn og to revisorer. Formann velges sar-
skilt pé generalforsamlingen. Styret konstituerer seg selv med
nestformann, sekretar og kasserer. Styret kan opprette serutvalg.

§ 5. Styrets plikter
Styret har den daglige ledelse av foreningen. Formannen inn-
kaller til styrem¢ter. Styret innkaller til medlemsmwter og
generalforsamlinger. Medlemsm¢ter avholdes nir dette anses n¢d—
vendig. Styret er beslutningsdyktig nér minst 3 medlemmer (vara—
menn) er tilstede og samtlige har fétt innkalling. Sekretaren
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f¢rer foreningens protokoller. Kassereren har ansvaret for regn—
skapet, medlemskartoteket og kontingentinnbetalingen. Styret
forvalter foreningens midler, men st¢rre saker m5 f¢rst godkjen—
nes av medlemsmwte eller generalforsamling.

§ 6. Kontingent
Kontingenten gjelder kalenderéret. Kontingenten mé vere inn-
betalt innen l. Oktober eller etter 2 péminnelser. Hvis kont—
ingenten ikke betales i tide, regnes medlemskapet som 0pph¢rt.
Kontingentens st¢rrelse fastsettes av generalforsamlingen.

§ 7. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens ¢verste myndighet. Den holdes
hvert ér innen utgangen av november og innkalles med minst 2 ukers
varsel. Forslag som ¢nskes behandlet, mé vare innsendt til styret
innen l. oktober. Generalforsamlingen skal behandle:
l. Valg av dirigent
2. Arsberetning
3. Regnskap
4. Innkomne forslag
5. Fastsettelse av kontingent
6 . Valg

§ 8. Ekstraordinar generalforsamling
Ekstraordinar generalforsamling kan avholdes nér styret finner det
n¢dvendig eller nér minst l/5 av medlemmene krever det. En slik
generalforsamling innkalles med minst 2 ukers varsel, og dags—
orden settes opp av styret.

§ 9. Vedtektsendringer
Forslag om vedtektsendringer mé behandles pé ordinar generalfor—
samling og vedtas med 2/3 flertall.

§ 10. Oppl¢sning
Forslag til oppl¢sning av foreningen behandles av den ordinare
generalforsamling hvor det kreves 2/3 flertall for 5 bli vedtatt.
Beslutter generalforsamlingen oppl¢sning med det n¢dvendige flex-
tall, innkalles det til ekstraordinar generalforsamling, hvor det
ogsé kreves 2/3 flertall for 5 bli vedtatt. I tilfelle opplwsning
kan generalforsamlingen bestemme hvordan foreningens midler skal
anvendes, under hensyntagen til at midlene benyttes til Maridalens
beste.
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Vedtekter for Maridalsspillet
Vedtatt pa Maridalens Venners ekstraordinare generalforsamling
1. februar 1978.

§ l. Navn
Navnet skal Vere Maridalsspillet.

§ 2. Formal
Maridalsspillet vil gjennom sin virksomhet generelt arbeide for
5 spre informasjon om og ¢ke interessen og forstéelsen for Mari-
dalen i historisk og kulturell sammenhenq.
Dette vil Maridalsspillet spesielt s¢ke 5 oppné ved at det hver
sommer gjennomf¢res spill ved Kirkeruinen. I den utstrekning man
finner det kunstnerisk forsvarlig, b¢r man gj¢re bruk av lokale
krefter ved gjennomf¢ringen av spillet.

§ 3. Styrets sammensetning
Maridalsspillets styre skal besté av 5 medlemmer oppnevnt for 2

5r. Maridalens Venners styre oppnevner 3 medlemmer og Bydelsut—
valg 40 — Marka — oppnevner 2 medlemmer. Det oppnevnes ogsé l
varamann fra Maridalens Venner og l varamann fra Bydelsutvalg 40 —

Marka. Fra Maridalens Venner oppnevnes 1 styremedlem det ene éret
og 2 det neste. Fra Bydelsutvalg 40 - Marka — oppnevnes 1 styre-
medlem hvert r. Varamann oppnevnes hvert 5:.
Styret konstituerer seg selv med formann, nestformann, kasserer,
sekretar og et styremedlem.

§ 4. Styrets plikter
Styret har den daglige ledelse av Maridalsspillet. Formannen inn-
kaller til styrem¢ter. Styret er beslutningsdyktig nér minst 3 med-
lemmer er tilstede. Sekretaren f¢rer spillets protokoll som det
sendes kopi av til Maridalens Venners formann, Bydelsutvalg 40 —

Markas formann — samt til de bevilgende statlige og kommunale mynd—
igheter. Styret er ansvarlig for at en forsvarlig ¢konomisk ramme
holdes.
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§ 5. Regnskap og érsberetning
Maridalsspillets styre skal ved sesongens avslutning framlegge
érsberetning og revidert regnskap for Maridalens Venners general—
forsamlinq 0g Bydelsutvalg 40 — Marka — hvoretter Srsberetning og
revidert regnskap oversendes de bevilgende statlige 0g kommunale
myndigheter.
Regnskapet skal Vere revidert av 2 revisorer, l oppnevnt av Mari-
dalens Venner og 1 oppnevnt av Bydelsutvalg 40 — Marka.

§ 6. Oppnevning av representanter
Representanter til Maridalsspillets styre oppnevnes i desember
hvert r.

§ 7. Vedtektsendringer
Forslag til endringer av disse vedtekter mé behandles pi Maridalens
Venners ordinere generalforsamling og vedtas med 2/3 flertall.

§ 8. Oppl¢sning
Ved et eventuelt opph¢r av Maridalsspillet tilbakef¢res gjenvarende
bevilgede penger til de beviligende myndigheter. Aktiva for¢vrig
tilfaller Maridalens Venner.

x) I denne forbindelse lokaliseres Maridalen 5 ligge innenfor
disse grenser:
Maridalsoset, Langsettl¢kka, lysl¢ypa til veidele nordover
langs Maridalsvannet, Grytebekken, Store Gryta, Nittedals
grense til L¢rensk0g, Gaupekollen, ¢yungsdammen, Fagervann,
Skjersj¢dammen, Ullevélseterveien, Ankerveien til Sognsvann,
¢stover over Grinda, nord for bebyggelsen, Peder Ankers vei
¢stover, Brekke, anleggsveien, Maridalsoset.
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Stgret,
Styret har i 1985 hatt fzlgende sammensetning :
Formann - Sheldon Reinholdt
Nestformann - Tore Furuberg
Sekretwr - Marit Engh
Kasserer - Egil Kvande
Styremedlem - Aud Bruun
Varamedlemmer: Per Pederaen og Ulf Thorshaug

Andre tillitsverv,
Revisorer: Tore Brodin cg Inger Johanne Knudsen
Valgkomitez Jargen Sundby, Inger Thaugland,Olaf Lzrenskogen

Stvremeter,
Styret har hatt 7 styremzter, herav har 2 hovedsakeligvart arbeidsmmter med utsendelse av érsskriftet 84/85 oginnkalling til érsmztet 1985.Styret har ellers hatt telefonisk kontakt med hverandrei forbindelse med en rekke saker-

Medlemstalleqg kontingentinngangl
Oversiktene viser en positiv utviklingzPr. l/ll-83 : 474 medlemmer
II ll : ll
II II g 67° Itv

Fremgangen er en nettoutvikling fordi det érlig er littfrafall p.g.a. dzdsfall, flytting til ukjent adresse, noen
strykninger p.g.a. manglende kontingentinnbetaling og enkelte
utmeldinger.

Ved hjelp av érsakriftene synes det 5 vere lett A verve
nye medlemmer, men styret har dessverre ikke hatt kapasitettil stzrre verveaksjoner.

Kontingentinnbetalingen er noe forsinket 1 forhold til
1 1984 fordi érsskriftet 1 ér ble sendt ut ca. 1% méned senere
enn forrige ér. Se forzvrig regnskapet.
Maridalssgillet l28§,

Som kjent oppnevner Maridalens Venners styre cg Bydels—utvalg 40-Marka hver halvparten av et selvstendig arbeidendespillstyre. Fzlgende har vart oppnevnt av Maridalens Venner:
Lise Kvalshaugen (1984-85), Qivind iestad (1984-85), RagnhildStoraker (1985-86), varamedlem Matte Nordal Froyn (1985) ogrevisor Tore Brodin (1985).Spillstyret hadde planlagt at éretsspill skulle vwre
"Gutten i steinen", et bestillingsverk av forfatteren Tor Edvin
Dahl, men under forprovene ble dette etter znske fra skuespil-
lerne byttet ut med "Sancthansnatten" av Henrik Ibsen.

Spilleplanen forutsatte 8 forestillinger fordelt pé 6 dagerfra 17/8 til 25/8, De midtre forestillinger ble zdelagt av regn,
Forzvrig henvises ti1.egen érsmelding og regnskap fraspillstyret som fremlegges pé generalforsamlingen.
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6. Rrsskriftet 84185.
Da styret ikke kjente noen andre som hadde forutsetninger,

kapasitet og interesse for é utgi érsskriftet, pétok formannen
seg é vmre redaktzr og teknisk ansvarlig.

Som i érsskriftet 83/84 ble det lagt vekt pé é lage etérsskrift med dagsaktuelt stoff blandet med kultur- og natur-historiske artikler og bilder.Styret mener at denne formen skaper stzrst engasjement hosalle som i stigende grad er interessert i Maridalens fortid,nutid og fremtid.
Samarbeidet med de siste érs trykkeri er fortsatt meget

godt og gir oss et érsskrift av hay teknisk standard til en
svmrt lav pris.

7, Kontakten med gublikum,
a) Arsskriftet er vér viktigste kontakt utad, Det sendesgratis til alle medlemmene og til ca. 115 utvalgte enkelt-
personer, crganisasjoner, institusjoner og etater m.m.
Dessuten sendes det til alle aviser i Oslo og publikasjoner
som ken tenkes é vere interessert i Maridalen og vér forening.

Vi opplever érlig at dette er nyttig for vért arbeid.
b) Formannen hadde en kort orientering om foreningens virk-
somhet igg premieren pé érets Maridalsspill, hvilket fzrte til
at en del tegnet seg som medlemmer etter forestillingen. Det
var planlagt at andre styremedlemmer skulle foretatt liknende
medlemsvervinger 1 forbindelse med de andre forestillingene,
men dette falt bort fordi skuespillerne visstnok opplevde
foreningens initiativ som generende. En del postgiroblanketter
ble delt ut ved noen forestillinger.
e) Ved velvillig imztekommenhet pé Grefsen, Kjelsés, Korsvoll
qg Maridalen_poetkontor samt Grefsen og Tésen bokhandel er detgitt tillatelse til é henge opp verveplakat med przveeksempla—rer pé vére 2 siste érsskrift og en kasett med postgiro med-lemsblanketter. Dette her ogsé i ér fart til ange nye med1em-
mer.Nestformannes verveaksjon v Halvorsrud 29?9 ga nye medlemmer.
6.) Formannen skrev en to—siders artikkel om foreningens virk—
somhet som ble trykt 1 érets program for Maridalsspillet. I
programmet ble ogsé gjengitt nestformannens innsamlede eventyrfra Maridalen.
e) Nestformannen har ogsé skrevet flere innlegg i dagspressen.

8, Diverse saker.
a) Gang-[sykkelvei (Brekke-Kapellet). Da styret ble kjent med
at myndighetenes nyeste alternativ er en 2,5 — 4 m bred vei
pé zstsiden av Maridalsveien, ny bro over elven ved Hammeren
cg veifyllinger derfra forbi kirkeruinene og over det verna-
verdige omréde ved Lautabekkens utlep, ble det sendt en grundigprotest til Oslo bygningsréd med kopi til en rekke instanser.
Som alternative lzsninger foreslo vi et tidligere alternativ,hvilket var en vei fra Brekke ug/eller fra Grinda langs kraft-
ledningen med sammenknyting ved Lékeberget parkeringsplass med
den eksisterende grusvei derfra til Hammeren. Som nytt alter-nativ foreslo vi et vanlig fortau pé ca. 1,5 m bredde mellom
Brekke og Hammeren hvor den stzrste trafikken er, Det er ikke
kommet reaksjoner fra myndighetene pé dette.
Vért brev til myndighetene er gjengitt i érsskrift 84/85.
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b) Vernenlan eller disnosisjonsnleng
Miljaverndepartementet ba i skriv av 15/4 d.é. til Stadsfysikusi Oslo og Fylkesmannen i Oslo og Akershus om at det métte bliutarbeidet forslag til landskapsvernomréde i Maridalen.

22/5 ble det etter initiativ fra foreningens styre avholdtet informasjonsmzte for 5 fé klarlagt forskjeller og likheter
mellom en verneplan og en disposisjonsplan. Innledere var kon~sulent K. Sandaas fra Helserédet cg avd.arkitekt G. Hoel fraByplankontoret. Innbudt var vért styre, styret i Maridalen Vel
og Distriktsutvalget (Medlemmer av Bydelsutvalg 40). 16 + de 2innlederne var til stede.

Mztet var nyttig ved at deltagerne fikk en mengde saklig
informas}on.

20 6 fikk styret vite at Planutvalget i Oslo dagen etterskulle behandle et forslag om é sette i gang arbeidet med endisposisjonsplan for Maridalen. Styret fikk innlevert en protestfer mztet hvor det ble bedt om at " - - Planutvalget utsettersitt standpunkt til forslaget til en disposisjonsplan for Mari-
dalen inntil det er nermere utredet hva slags plan loka1befo1k-
ningen cg verneinteressene er best tjent med."

Men vi ble ikke hart. Protesten og Planutvalgets vedtak
samt kommentarer til dette er gjengitt i érsskrift 84/85.Pr, idag vet vi lite om sakens videre utvikling. Men deter av de politiske myndigheter nedsatt en hurtigarbeidende komite
som skal finne fram til ca. lo ooo mél villatomter i Oslo.'S1ike
omréder antas é métte ligge innenfor Markagrensen, og da gér
HBPPQ Maridalen fri. En verneplan antas é ville hindre slikt.
c) Skar militwrforlegning,Styret har henvendt Beg til forskjellige myndigheter for é
hindre riving av bolighus og verneverdige bygninger pé omrédet.
Byantikvaren har svart at de mener kommandantboligen burde
bevares. Andre har ikke svart.
d) Nedre Vaggestein gérd,Styret har henvendt Beg til byantikvaren fordi man var reddefor at bruksendringen til pedagogiske formél ville zdelegge
stedets karakter av gérdsbruk. Byantikvaren har svart at den
nye bruk ikke ville endre stedets karakter og at de " - -znsker é fzlge opp rehabiliteringen av bebyggelsen pé gérden."
e) Golfbanen.
Det foreligger ikke noe nytt siden forrige érsmmte.
f) Kontakt med Maridalen VelaEtter fellesmatet med styret i Maridalen Vel og Distriktsutvalget
22/5, som vért styre hadde tatt initiativ til, foreslo styret iVellet et nytt mete i hast. Vért styre har satt pris pé dette,
men uforutsette omstendigheter for begge styrer har hindret mztet.Ellers har vi sendt hverandre kopier av brev og dokumenter for é
vare orientert om hverandres standpunkter. Vért styre mener at
der hvor det synes A vmre uenighet, mer er snakk om en skinn-
uenighet enn en saklig uenighet. Mélet skulle i hovedsak vmre den
samme for begge foreninger, men "veiene" kan man tidvis vmre
uenige om.
Regnskag - akonomi,

Det vises til revidert regnskap etter at érsmztet l984
hevet medlemskontingentene fra enkeltmedlem kr. 15,- til kr. 25,-,familie kr.2o,- til kr. 55,-, institusjon/forening kr. 50,- tilkr. p"o

For st ret
Y
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MARIDALENS VENNER

Regnskapséret 1/11 1984 - 15/ll 1985.

654 kontingenter
Renter Kreditkassen

" Postsparebanken
Solgt érsskrifter
" baker

Ipntekter _Utgifter
18165,-
780,69
567,-
585,-
100,-

rsskrift 84/85 inkl. utsendelse 1o5l9,9o
Arsmzter " " " " 2934,70
Styremzter"
Div. kontorrekvisita

Overskudd

722,-
2188,60

19997,s9 1e165,2@
5852,49

19997,69 19997,69

Dekket underskudd ved Maridalsspillet 1984 : kr. 8487,-

gpesifikasjon av beholdningi
Kassebeholdning 1574,97
Postgirokonto 2 08 46 97 5520,05
Postsparebankkonto 517825 (2) 8575,-
Kreditkassen 6o80.65.29951 25571,54

|____.~__.-___.__-
Sum beholdning pr. 15/ll-85 57o4l,54

Medlemmer som skylder kontingent for 1984: 9 stk.
Nye medlemmer i lopet av siste regnskapsér: 114 "
Registrerte medlemmer pr. 15/11-85: 670 "

Oslo, 15/11 1985

\. g 3 at

1 vande
Kasserer



STYRET 1986.
Tlf.gr, T1f.arb,

Formann:
Sheldon Reinholdt Grefsenveien 62, 226171 281400

0487 Oslo 4.
Nestformann:

Tore Furuberg Skarseter, Maridalen,4254l6
0890 Oslo 8.

Sekretar:
Solveig Holm Kjelsésveien 188, 255168

0885 Oslo 8.
Kasserer:

Egil Kvande Arne Garborgs vei 2o,26o775
0671 Oslo 6.

PR—sjef:
Olaf Gulbrandsen Snrbrétveien 78, 422728

0891 Oslo 8.
Varamedlem:

Per Pedersen Haugerberget,Maridalen,
0890 Oslo 8, 424505

Varamedlem:
Ulf Thorshaug Krvollia 25, (221761)

0591 OS1O 5, 654481

Revisorer: Tore Brodin, degérden, Maridalen.
Inger Johanne Knudsen, Kasa, Maridalen.

Valgkomite: Olaf Lorenskogen, Lorenskog, Movatn.
Qivind Qiestad, Stabburvn. 6B, 0875 Oslo 8.
Eilev Granum, Kudalsvn. 5, 0891 Oslo 8.

NOEN PRAKTISKE OPPLYSNINGER,
Postadresse: Maridalens Venner, Maridalen, 0809 Oslo 8,
Postgiro: 2 o8 46 97.
Bankgiro: 6o8o.65,29951 - Kreditkassen.
Medlemsskap: Enkeltpersoner kr, 25,-, Familier kr. 55,-,Institusjon/forening kr, 75,-.
rsskrift: Arsskriftet er inkludert i kontingenten.

Fzlgende tidligere érsskrift kan skaffes :
'72, '75, '75- 77, '80, 81/82, 83/84, 84/85.
Disse koster kr.15,- pr. stk. I tilleggkr. 10,- pr. sending uansett antall hefter.Bestill og send penger forskuddsvis pr.
postgiro.

"Kom til den fagre Maridal", boken fra 1972, er utsolgt.
"Jubileumsskrift 1982-85" (84 s.) koster Kr. 25,-.
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