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Omslagsbilde: Rolf Utgård koser seg på hytta så ofte han kan og sørger for at store og 
små begivenheter bevares for ettertida i hytteboka. Han synes det er perfekt å ha hytte 
innafor bomringen. Foto: Privat
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Et hyttefolk  
i et hytteland

Han skulle visst hva han satte i gang, 
konsul og bankier Thomas Heftye. 

I 1867, året før han stifta Den 
norske turistforening (DNT), fikk han 
bygd en villa oppe på Frognersete-
ren. Villaen har fått navn etter ham, 
men den var ment for alle. For selv 
om Heftye hadde mange fornemme 
besøkende i villaen sin, var den bygd 
for at hvermannsen skulle ha noe å gå 
etter – og til. 

Heftye-villaen skulle være et 
turmål som skulle lokke Christianias 
befolkning ut i skog og mark. Han var 
opptatt av å få folket ut i skogen og 
naturen, konsulen. 

Og det har han fått til i stor grad. 
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Hytter i Marka
Kartet viser hvor mange av de konkret omtalte hyttene i Marka ligger. Nummerne på kartet finner 
du igjen i teksten. Kartet er et utsnitt av Lillomarka O-lags turkart over Lillomarka. 
Vi takker Lillomarka O-lag og Nydalens Skiklub for hjelp med kart.

  1  Jegersly, side 6.   2  Martinhytta, side 25.   3  Nydalshytta, side 46.  4  Grefsenhytta, side 46.  
  5  Kjelsåshytta, side 48.   6  Chateau de Baden, side 53.   7  Grensehytta, side 59.  
  8  Skøyensetra, Side 61.   9  Årvollhytta, side 63.   10  Hordahytta, side 66.    
11  Sørlandshytta, side 72.   12  Feriehjemmet Skogheimen, side 76.   13  Ullevålseter, side 82.    
14  Lilloseter, side 87.   15  Sørskogen, side 90.   16  Sinober, side 93.   17  Milorgkoia, side 99.    
18  Haralds Hytte, side 103.   19  Johnsenes Hvile, side 111.  20  Solemskogen, side 115.  
21  Sørbråten, side 121. 

Bildet fra den siste krigsvinteren, 1945, er ikke 
av fremragende kvalitet, men det godt nok til at 
det er mulig å forstå at gamle Borrebæk var godt 
fornøyd med hytta. Foto: Ukjent/Historielaget 
Grefsen Kjelsås Nydalen. 
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Etter sterk vekst de siste åra, har DNT passert 300.000 medlemmer. Og villaen 
til grunnleggeren, Heftye-villaen, regnes som Norges første hytte. Selv om den 
kanskje var litt voldsom til å kalles hytte.

1.  JEGERSLY (Kart side 4)

Derfor har ei annen hytte, ei som ligger i vårt nabolag, ord på seg for å være 
Markas første privathytte. Nord i Aurevann bare noen hundre meter fra Lillo-
seter i luftlinje, men 70 bratte meter lavere, står restene av en grunnmur. Noen 
har tynnet litt i skogen rundt, men naturen er i ferd med å gjenerobre menneske-
verket. Oppå den grunnmuren, som fortsatt er ganske intakt, fikk Johan Henrik 
Borrebæk i 1880 bygd ei hytte som han kalte Jegersly. Den lå ved en av Markas 
korteste bekker, den som renner fra Søndre Aurevannsputten til Aurevann, og 
hadde enkel tilgang til rennende vann.

Borrebæk var overrettssakfører og glad i å gå på tur i skogen. Han var en av 

Deler av grunnmuren er det som er igjen av av det som omtales som Markas aller første pivathytte. 
Skogen har vokst seg stor, og Aurevann kan i dag bare så vidt skimtes.
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foregangsmennene for turgåing og bruk av Marka. Han skrev om sine turer, og 
fortellingene ble samla i den lille boka «Paa uvante stier» som kom ut i 1903 og 
som bidro til å sette ytterligere fart i «markaturismen».

Hytta hans ved Aurevann ble påbygd i 1890, og må i sin tid ha vært en relativt 
komfortabel base for turentusiasten og hans familie og venner. Den lå vakkert til 
med praktfull utsikt over Aurevann og åsene rundt. 

Under krigen benytta Milorg Jegersly litt i sitt motstandsarbeid. Hytta brant 
ned i 1950, og ble aldri bygd opp igjen.

Allerede i 1902 ble det bygd ei ny hytte lenger ned mot vannet, men denne 
måtte rives på slutten av 1950-tallet fordi Breisjøen ble drikkevannskilde og hyt-
ta lå i vernesonen som skulle være ubebygd for å unngå forurensning av drikke-
vannet. Nå er drikkevannsrestriksjonene oppheva i vakre Aurevann, og det er 
fritt fram for både bading og fisking. Men noe mer hyttebygging blir det neppe. 

Borrebæk bygde og ei hytte – som fortsatt står – ved nordenden av Nordre 
Langvann. 

Overrettssakfører Johan Henrik Borrebæk falt 
for utsikten og omgivelsene ved Aurevann, og 
fikk her reist Markas første privathytte. 

Advokat Borrebæk nøyde seg ikke med ei 
hytte. Han fikk også satt opp denne hytta ved 
Nordre Langvann, lenger nord i Lillomarka. 
Foto: Rolf Utgård
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De tidligste tider
Det var både hus og hytter i Marka før Heftye-villaen og Jegersly, men det var 
nyttebygg, hus for de som hadde sitt levebrød i skogen. Det var småbruk og hus-
mannsplasser, det var setre og det var fiske- og jaktbuer, og så var det kullbren-
nere, gjetere og kanskje andre som hadde gammer eller enkle hytter. 

Det nye var at Heftye-villaen og Jegersly ble bygd utelukkende med tanke på å 
gjøre det enklere og mer attraktivt å bedrive friluftsliv. De ble bygd av folk som 
ville være i skogen bare for å være i skogen. Omsider var menneskeheten – i hvert 
fall de best stilte deler av den – kommet så langt at folk hadde overskudd til, og 
muligheten for, å nyte naturen og dyrke friluftslivet. De begynte å dra til skogs 
selv om de egentlig ikke hadde noe der å gjøre, det ikke var nødvendig for å over-
leve. De dro ikke til skogs for å skaffe salt til maten, men for å nyte naturen.   

Hver mann sin hytte
Heftye og Borrebæk har fått følge av mange. Norsk utmark er «full» av hytter, 
 stadig flere mener den er for full. Den diskusjonen skal vi ikke ta her, bare slå 
fast at den første hytta i landet ifølge Statistisk sentralbyrå har fått følge av 
434.808 andre hytter (pr. 1. januar 2019) på fjellet, ved sjøen og i skogen.

Verdensmestre i hytte. Sannsynligvis er det ingen land i verden som ha så mange hytter i forhold 
til innbyggertall som Norge. Det er de som mener det kan være for mye av det gode. Bildet er fra 
Hafjell. Foto: Jan Tomas Espedal

2020_Hyttene_ombr3_prod.indd   8 19.02.2020   17.07

9

Sannsynligvis er tallet helt unikt i global sammenheng. Sverige har dobbelt 
så mange innbyggere som oss, men bare litt flere hytter, 650.000. Danskene 
som er litt flere enn oss, har drøyt halvparten så mange hytter som vi. I Øster-
rike er det bare 25.000 hytter, men til gjengjeld veldig mange rom i overnat-
tingsbedrifter av alle slag, fra de enkleste enkle gasthäuser til de mest jålete 
luksushoteller. 

Der stiller vi dårligere. Nordmenn er et hyttefolk. I den norske fjellheimen 
er det bygd en håndfull hoteller siden OL på Lillehammer i 1994, mens den er 
berika (?) med en haug med hytter. Bare i Øyer kommue er bygd over 2000. 

Vi har mange hytter og vi har en rik hyttekultur. Men hva er det med nord-
menn og hytter, og hvorfor er det sånn? 

Skyldes det noe som ligger i oss fra gamle dager? Tradisjonelt har Norge vært 
en nasjon hvor frie bønder har vært herrer på hver sin teig. De har sluppet å bli 
knuga av adel og øvrighet på samme måte som sine kolleger i Sverge, Østerrike 
og alle andre land. Er det den arven som gjør at vi helst vil ha vårt eget også når 
vi ferierer? Eller handler det rett og slett om penger? Vi liker å kalle oss verdens 
rikeste land. Har vi så mange hytter rett og slett fordi vi har råd til å ha et lite hus 
stående tomt 316 dager i året – for det gjør ei gjennomsnittshytte?

Hytter i randsonen
3131 av hyttene – omtrent – ligger innafor markagrensen. De er markahytter. 

HYTTE-HISTORIEN
I boka Cabin Fever (2012) har professor Ellen Rees ved Universitetet i 
Oslo følgende kortversjon av norsk hyttehistorie: «Først var hytta en 
liten fattigmannsbolig, ofte knytta til jordbruk og matauk. Etter hvert 
fikk den besøk av eliten fra byen, stort sett menn, som ville drive jakt 
og friluftsliv i fritida.
 1960-tallet: Bilen blir allemannseie og hyttefeltene begynner å 
komme.
 1990-tallet: Hyttene blir større. Og større. Vi får eksempler på 
giganthytter med massevis av soverom og bad og underjordiske garas-
jeanlegg.
 2000-tallet: Hytteutbygginga tar helt av. Antall hytter stiger for 
hvert år.»
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Stort sett ligger de i randsonen, i øst, nord og vest. Ringerike er den største hytte-
kommunen i Marka, Lunner er nummer to. 

Sentralt i Marka er det få hytter. Der eier og regjerer Løvenskiold, som bare 
unntaksvis har hatt behov for å selge unna hyttetomter, og Oslo kommune, som 
aldri har hatt behov for å selge unna hyttetomter. Dermed er de store eiendomme-
ne bevart samla og ubebygde. Det er fordelen med store, rike eiere som har råd til 
å la skogen ligge ganske uberørt. 

I randsonen ligger de områdene av Marka som opp gjennom åra har vært eid 
av mange, mindre grunneiere. Der er skogen i mye større grad blitt stykka opp og 
bebygd. Mindre grunneiere har innimellom sett sitt snitt til å tjene noen kroner 
på å selge ei hyttetomt eller 12. Det har vært en grei måte å finansiere en uventa 
skattesmell eller et barns utdannelse på.

Hyttebusser
Hyttetomter i Marka er blitt solgt siden tidlig på 1900-tallet og kanskje enda litt 
før, men det store rushet kom på 1950-tallet. Da ble det blant annet solgt 53 tomter 
på Dalbekk-feltet øst for Lilloseter hvor det tilsammen er 59 hytter. Helge Haak-
enstad skriver i boka Lillomarka (2016) at det på 50-tallet kunne være så mye 
som 5000 som i helga overnatta på over tusen hytter totalt i Nittedal kommune. 
Hyttetrafikken var så stor at det i helgene ble satt opp «hyttebusser» til både 
Holterkollen i Nittedal og Solemskogen i tillegg til hytteområder langs fjorden. 

Mange av de mest «sentrumsnære» hyttene i Nittedal, blant annet rundt 
jernbanestasjonen, er med tida gått over til å bli bolighus med fast bosetting. 
Bolignøden i åra etter krigen var med på å presse fram ei slik utvikling. 

Veldig få av hyttene ligger i Maridalen, men godt over hundre hytter – kan-
skje enda flere? – ligger i tilliggende herligheter. Det er noen av disse hyttene vi 
skal se på i dette skriftet. 

Men først skal vi se litt mer på det store bildet. 

GOD BUTIKK
Noen grunneiere klarte å gjøre ekstra god butikk på tomtesalget. På 
Dalbekk begynte utbygginga med at det på 1950-tallet ble satt opp et 
sagbruk midt i skauen. Så ble skauen felt og sagd opp til planker. De 
ble solgte til de som kjøpte tomter og skulle bygge seg hytter. Hytte-
byggerne kjøpte sitt eget tømmer!
Kilde: Helge Haakenstad: Lillomarka
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Den industrielle revolusjon
Ifølge ekspertene kom den industrielle revolusjon til Norge og Akerselva i 1846. 
Da begynte industrireisinga langs elvene. I 1829 var det 24 sagbruk langs Akers-
elva. 27 år seinere var det seks, og i 1962 var det igjen ett. De små sagbrukene, 
og møllene, var fortrengt fra de attraktive tomtene av nye, store industribygg. 
De var mye mer lønnsomme for eierne. Siden makta og pengene rår, måtte sag-
brukene vike. Det var utviklinga. De store fabrikkene, den nye tid, ble bygd på 
de verdifulle eiendommene som lå på elvebredden og som eide fallrettigheter. De 
eide energien, kraftkilden. Før elektrisiteten ble funnet opp, kunne ikke energi 
fraktes i ledninger, den måtte utnyttes der den var, i elva. Virksomheter som var 
avhengige av kraft, måtte ligge ved kraftkilden, elva.

Befolkningseksplosjon
«Det store hamskiftet» kaller historikerne det som skjedde i Norge på 1800-tal-
let. Det ble rett og slett for mye folk på landsbygda. Det var ikke arbeid og 
livsgrunnlag for dem. Bønda trakk inn til byene. Og det passa fint, for der ble det 

Hjula Veveri på Sagene var en av de første storbedriftene langs Akerselva. Bondeungdommen som 
flytta fra bygda og inn til byen hvor industrialiseringa som nettopp hadde begynt slukte arbeids-
kraft, begynte utover på slutten av 1800-tallet å lengte etter skog og frisk luft. 
Foto:Andreas Wilse/Oslo Museum
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bygd ut en industri som trengte akkurat det befolkningsoverskuddet på lands-
bygda representerte; arbeidskraft. 

Innbyggertallet i det som i dag utgjør Oslo, Christiania og Aker, eksploder-
te på 1800-tallet. Mens det i 1800 bodde rundt 15.000 der, ble tallet mer enn 
dobla fram til 1845. Da bodde det 35.000 i byen. Den kraftige økningen var 
bare blåbær mot den eksplosjonen byen opplevde på siste halvdel av 1800-tal-
let. I år 1900 bodde det 250.000 i byen. Folketallet økte med 1500 prosent på 
hundre år!

Bondeungdom strømma til byen på jakt etter arbeid, og ble stappa inn i små, 
mørke leiligheter i digre bygårder som ble oppført i en fart.

De jobba i støv og skitt og vond lukt og dårlig luft, og de bodde i støv og skitt 
og vond lukt og dårlig luft. Men i byen var det en form for ordna forhold, livet ble 
delt opp i arbeid, veldig mye arbeid, og fritid, ganske lite fritid. 

Draget mot naturen
Men de hadde fri på søndag, og, etter hvert, lørdag ettermiddag. Da søkte noen 
av dem ut på tur, ut i Marka. Ut i den frie natur, ut i den klare og rene luft som 
mange av dem var vant med hjemmefra og som de savna i byens støv og larm. 

Slekt skal følge slekters gang. Den norske turtradisjonen har lange røtter, og stadig nye generasjo-
ner vokser inn i den.
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For å slippe å gå hjem med en gang, for å kunne være lenger i skogen, plukke 
mer bær, gå lenger på ski, måtte de overnatte. 

De kunne ligge ute, eller de kunne leie seg husly på en av markaplassene. 
Eller de kunne bygge seg hytte. Så kunne de gå etter jobben på lørdag ettermid-
dag, overnatte på hytta og nyte hele dagen i skogen før de satte kursen tilbake til 
byens larm og støv søndag kveld. 

Ferie er et fremmedord
For mange høres det kanskje pussig ut, men vi har ikke alltid hatt ferie. Ordet er 
et fremmedord som først kom inn i det norske språket på slutten av 1800-tallet. 
Det er henta fra latin. Opprinnelige var feriae religiøse festdager da en ikke drev 
handel og forretninger.

Det var typografene i Oslo som kjempa fram den første avtalen om ferie her i 
landet. Like før år 1900 fikk de avtalefesta tre feriedager med full lønn i året. Det 
var den spede begynnelsen. 

Omtrent samtidig åpna de det aller første i det som skulle bli ei lang, lang 
rekke feriehjem eid av bedrifter og/eller fagforeninger og klubber. 

Typografene kjøpte tomt i 1897 for 1800 kroner, og bygde feriehjemmet 
Sæterbraaten nord for Brovoll i Lunner. Primært skulle det være et tilbud med 
frisk luft til foreningens tuberkuløse medlemmer. Ettersom de ble færre og døde 
ut og sykdommen ble bekjempa, ble det et alminnelig feriehjem. Der kunne 
foreningens medlemmer og deres familier lade batteriene og puste frisk luft i 
noen dager. 

Mange andre gjorde som Kristianias typografer. Feriehjemmene var populære 
og ble mye brukt.

Men fra 1960-tallet økte velstanden. Charterturer til Mallorca og egne hytter 
med høyere standard i mer attraktive feriestrøk danka ut et slitent feriehjem på 
Hadeland. Feriehjemmet ble mindre og mindre brukt, og etter hundre år, i 1998, 
ble stedet hvor arbeiderne opprinnelig skulle nyte skogens ro fjernt fra tuberku-
losens farer, solgt. Til skipsreder Morten Bergesen. 

Det sier kanskje ett eller annet om samfunnsutviklinga?
Uansett, i 2011 kunne organet for Oslo Grafiske Fagforening slå fast at 

forfallet på Sæterbraaten ikke hadde stoppa opp selv om stedet var solgt til en 
framstående representant for kapitalen.

Men eksemplet Sæterbraaten er typisk; interessen for å tilbringe verdifulle 
feriedager i enkle hytter i skogen – som opprinnelig var stor – dalte med økende 
velstand. Mange, kanskje de fleste, feriehjem som en gang var eid av bedrifter 
eller fagforeninger, har i dag et annet liv. I beste fall. Mange er blitt seksjonert og 
privatisert. Noen står nok og detter ned fordi de ikke blir brukt og ingen lenger 
tar ansvar og bruker verdifull fritid til å vedlikeholde dem på dugnad.
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Nye ferieformer, unik hyttekultur
Det er mulig å anta at det å ta ferie i flokk og følge – den kollektivitiske feriefor-
men – gikk av moten og ble utdatert. Men så enkelt er det ikke. Det er bare å titte 
på innsjekkingskøene på Gardermoen, så ser en fort at vi fortsatt liker å feriere i 
flokk og følge.

Men i stedet for å reise til enkle hytter i skogen, på fjellet eller ved sjøen og 
feriere sammen med arbeidskolleger eller fagforeningskamerater, stappes vi inn i 
fly og forflyttes til solvarme sandstrender i ferielandet Syden. Vi reiser i flokk, og 
blir mer eller mindre rysta sammen med folk vi aldri tidligere har møtt – og som 
vi sannsynligvis aldri møter igjen etter at vi har tatt farvel på Gardermoen etter 
ei uke eller to i felles lag.

Sånn er det blitt.
Samtidig har vi holdt på en hyttekultur som er helt unik. Joda, det finnes pri-

vathytter og feriehus i andre land også. Men veldig få steder, om noen, er det et 
allment fenomen på samme måte som i Norge. Om ikke alle, så har veldig mange 
nordmenn tilgang på en – eller flere! – hytter. Og de blir brukt, selv om veldig 
mange står tomme veldig mange dager i året.

Lenge var hytteidealet det enkle og naturnære. I takt med at oljeformuen har 
vokst, har mange forlatt det idealet. Spesielt i fjellheimen, men også i skogen og 
langs kysten troner gedigne hyttepalasser som viser for all verden at eieren har til 
mer enn salt til maten. Mange har hytter som er flottere og dyrere enn boligen.

Rundt hyttene og hyttebruken er det bygd en egen kultur, hyttekulturen. Den 
handler om avslapping, yatzy, kos og sosialt og kameratslig samvær rundt peisen. 

FERIEUTVIKLING
1916: Lovfesta rett til fire dagers ferie med lønn i noen bransjer.
1919: Åtte timers arbeidsdag, 48 timers arbeidsuke og rett til en ukes ferie lovfestes.
1936: Arbeidervernloven sikrer ni feriedager med full lønn.
1947: Den første ferieloven ga rett til tre ukers ferie, minst to skulle være sammenhen-
gende.
1965: Ferien utvides til fire uker
1968: Ukentlig arbeidstid reduseres fra 45 til 42,5 timer.
1976: 40 timers uke innføres.
1981: Gro-dagen, én ekstra feriedag
1986: 37,5 timers uke innføres
2000: Gro-dagen blir til den femte ferieuka for alle med tariffavtale.
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Gjerne med rødvin. Selv om hytta har 
fått bad, varmekabler, en gedigen peis 
og nettforbindelse, og rødvinen er blitt 
dyrere og mer fornem, er hytteidealet 
som det var da de første hyttene ble 
bygd i våre skoger.

Skihyttene
Den første «skihytta» i Oslomarka 
var hytta til Christiania Skiklub, stifta 
i 1877, oppe på Frønsvollen. Hytta 
ble oppført i 1885. Og så kom de på rekke og rad, ei rekke «skihytter». Noen ble 
bygd av skiklubber. Noen av kameratgjenger, og noen få av privatpersoner.

Her møttes herrene til skitur på lørdag, hyggelig samvær, gjerne med bridge og 
pjolter, på kvelden, og skitur hjem igjen på søndag. Veldig ofte hadde de hopp-
bakke i tilknytning til hytta.

Etter hvert, utover på 1900-tallet, var det mange slags organisasjoner som 
bygde seg et tilfluktssted ute i det grønne og fri. Idrettslagene bygde hytter på 

Vi har ikke slutta å reise på ferie i flokk og 
følge. Forskjellen bare at vi dag ikke går til 
hytta i skogen med arbeidskamerater, vi flyr til 
Ferielandet Syden med folk vi ikke kjenner, i 
regi av kommersielle operatører.

DE FØRSTE SKIHYTTENE
1885: Christiania Skiklub, Frønsvollen
1892: Ullhytta, Voksenkollen
1894: Skuldhytta, Ullevålseter
1895: Verandehytta, Skjennungen
1895: Oddhytta, Slaktern  

Skiklubben Skuld var en av de aller første 
skiklubbene i Oslomarka, og den var også 
tidlig ute med å få seg hytte. Den ligger høyt 
og fritt vis a vis Ullevålseter.
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dugnad. Kjelsås og Nydalen var blant dem. Speiderne fikk seg hytter. Bygde-
ungdomslag, lag som organiserte innflytterungdom, fikk seg hytter. Bedrifter og 
fagforeninger bygde hytter til sine ansatte. Privatpersoner bygde seg også hytte i 
Marka.

Fra det enkle liv til varmekabler i oppkjørselen 
Stort sett var det enkle hytter. Hytter som var bygd langt fra sivilisasjonens goder 
av materialer som enten var hogd på stedet eller bært inn. De var uten innlagt 
vann og strøm og andre bekvemmeligheter. Det var greit. Det var sånn folk had-
de det hjemme også, og lenge var det et ideal at det skulle være det enkle liv som 
skulle dyrkes på hytta. Til og med statsministeren, Einar Gerhardsen, bar ved og 
vann i hus for egen maskin da han var på hytta. Det var sånn det var. 

Det er ikke lenger sånn. 
Nå er det ikke uvanlig å ha det enda flottere på hytta enn hjemme. Sjarmen 

ved det enkle hyttelivet er ikke like stor, de fleste moderne hytter er små – noen 
er ganske store – slott med alle fasiliteter fra innlagt bredbånd til varme i opp-
kjørselen.

I dagens Norge kan nesten alle som ønsker det, skaffe seg ei hytte. Kanskje 
ikke en av de største med åtte toaletter og vinkjeller på de mest populære desti-
nasjonene, de koster titalls millioner, men ei hytte. Ei litt beskjeden hytte. Men 
likevel ei hytte med mange flere fasiliteter enn de landets statsminister hadde 
tilgang til på 1960-tallet. 

Vi skal som sagt se nærmere på noen av hyttene i Maridalen og de nærmeste 
omgivelser. Vi skal se at det finnes ei rekke forskjellige kategorier hytter og vi 
skal innom noen av dem. 

Men først:

Hyttene som ikke finnes
Jeg skrev at det er omtrent 3131 hytter i Marka. Det riktige er at det er omtrent 
3131 kjente hytter i Marka. I tillegg kommer de ukjente, de hemmelige, 
hyttene. Det ligger i sakens natur at ingen vet hvor mange de er. Ikke en gang 
Marius Nergård Pettersen vet det. Og han har skrevet bok om Hemmelige 
hytter. 

Det er hytter som ligger godt skjult i terrenget, som bare noen få kjenner til og 
som ikke finnes på noe kart. Han kjenner til 150 slike hemmelige hytter i Norge, 
og han vet at det er toppen av et isfjell. Hvor stort isfjellet er, det vet han ikke. 
Men han er sikker på at det er et firesifra antall hemmelige hytter i Norge. Minst. 
Noen av dem ligger i våre skoger.

Nergård Pettersen deler de hemmelige hyttene i tre kategorier:
– uteliggerhyttene hvor en mann (som regel) bor eller (som regel) har bodd 
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i ensomhet i skogen, på fjellet eller ved sjøen. Dette var et vanlig fenomen for 
noen tiår siden. I dag er det sjeldent, om det i det hele tatt lenger finnes.   

– krigshyttene. Motstandsbevegelsen bygde en rekker koier og skjul. Stort sett 
små, enkle byggverk som er godt skjult. Noen står av seg selv ennå, noen er over-
tatt av andre brukere som holder dem vedlike og mange er ruiner som naturen 
mer eller mindre har tatt tilbake.

– turhytter. Det er små hytter eller koier som er bygd av fiskere, jegere eller 
rett og slett friluftsfolk som ønsker et sted å søke ly eller overnatte og som tar seg 
bryet med å bygge ei hytte med eller uten grunneierens kjennskap og godkjen-
nelse. 

Vi skal innom et par slike hytter, men det er også i vår lille del av landet bare 
toppen av et isfjell som ingen aner hvor stort er. Hvor mange hytter er det egent-
lig i Marka?

Hytter i Marka er et omfattende tema som vi i dette skriftet bare får en liten 
titt inn i. Her er fortsatt mange spennende historier å utforske for dem som måtte 
være interessert.

Hytta til Harald Grande var hemmelig ganske lenge, men det siste året er den restaurerte uteligger-
hytta blitt svært så berømt og mye besøkt.
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Hytter i Maridalen
Hytter er minst to forskjellige ting. Det kan være små, enkle hus, eller det kan 
være fritidsboliger. Ofte var det sammenfallende; ei hytte var et lite, enkelt hus 
som ble brukt som fritidsbolig. Mens Norge ennå var et fattig land med stor 
boligmangel, var det mange små, enkle hus som ble brukt som helårsbolig. Også 
i Maridalen.

Men her skal vi se på hytte i betydningen fritidsbolig, hvordan var det med det 
i Maridalen, og hvordan er det?

– Det er ikke – og det har aldri vært – noe hyttefelt i Maridalen. Men noen 

Det er ett og annet hus, men Maridalen, som burde vært et drømmested for en hytteeier både som-
mer og vinter, er nesten tom for hytter.
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gårder har av og til skilt ut ei tomt eller to for å gi barna en sjanse til å bygge 
hytte, sier Jan Edvard Monsrud, som i mange år var leder av Maridalen Vel.

Ni hytter? 16 hytter? 26 hytter?
Det har vært ei rekke tellinger og registreringer av boligenheter, hus og hytter, 
i Maridalen. Men de kan virke litt som tenk-på-et-tall-leker. Blant annet skal 
listene til kommunens dobøttetømmere ha blitt brukt til å definere hva som var 
hus og hva som var hytte.

I 1972 ble det registrert ni hytter, tre bortleide, alle ble forslått revet, og seks 
hytter på festa grunn, fire av dem ble foreslått revet. Sju av ni skulle rives.

To å seinere, i 1974, var det ei ny telling. Da var det fortsatt tre bortleide 
hytter, men da forelo man at ingen skulle rives. På festa grunn var det fortsatt 6 
hytter, nå foreslo man at tre skulle rives. Tre av ni skulle rives.

I 1985 er det en ny boligregistrering i Maridalen. Der er ble det registrert 16 
hytter. Flere enn før, men fortsatt ikke veldig mange. Kanskje fikk noen regis-
trert små hus som hytter for å slippe å betale tømmeavgift for søppel. Samtidig 
ønska andre å gå andre veien, status som helårsbolig ga helt andre muligheter for 
å byggge på enn hvis du hadde hytte. 

Siden det var stor forskjell på å ha boligstatus i forhold til å ha ei hytte, og det 
ofte så ut til å være vilkårlig hva som ble hva, ble det interesse for å gjøre hytter 
om til hus på Solemskogen og Sørbråten, som vi ser på helt til slutt i denne boka, 
og i Maridalen. Alle områdene lå i nedslagsfeltet til drikkevannet. 

I 1999 ville Maridalen Vel prøve å få en oversikt over størrelsen på «proble-
met». Det talte hytter. 

– Det var en enkelt kartlegging som ikke er kvalitetssikra, så jeg skal ikke 
uttale meg for bastant på grunnlag av den. Men da kom vi til at det var 26 hytter i 
dalen. Det inkluderte blant annet de to oppe ved Fagervann, sier Monsrud. 

Hvor mange hytter det er i dalen i dag, vet han ikke. En annen maridøl antyder 
et dusin, Monsrud trur kanskje det er i minste laget. Uansett, mange er de ikke, 
hyttene i Maridalen

– Og det er blitt litt færre enn det var, to, tre hytter, kanskje fire, er i løpet av 
åra gjort om til helårsboliger. De øvrige er fortsatt fritidsboliger som brukes mer 
eller mindre.

Hensynet til drikkevannet 
Hovedgrunnn til at den fagre og bynære Maridal ikke er blitt en populær hyt-
tedestinasjon, er juvelen i dalens midte, Maridalsvannet. 

Livet i Maridalen har siden 1880-tallet vært regluert av ett overordna hensyn, 
hensynet til byens drikkevann. I 1888 fikk en illustrert hvor viktig det er å holde 
byens drikkevannsforsyning ren og smittefri. 
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Siden den gang har restriksjoner av hensyn til drikkevannet liggi som et lokk 
over dalen. En rekke begrensninger er lagt på liv og virksomhet i Maridalen. 
Restriksjonene ble gradvis strengere utover på 1900-tallet. Kristiania kommune 
kjøpte alt den kunne av eiendommer i Maridalen for å sikre drikkevannet. Bare 
fem av gårdene i dalen forble i privat eie. 11 ble kommunale gårder som drives av 
private forpaktere, som ikke har solgt hyttetomter.  

På 1950-tallet inngikk kommunen en avtale med Løvenskiold som, mot en 
betydelig erstatning, forplikta seg til å avstå fra utbygging i vannets nedslagsfelt.

Dermed ble det lite rom for hyttetomter i Maridalen.
Ett kvantesprang i sikringen av vannet – og av utarminga av bygda – ble tatt i 

1967. Da ble husdyrhold forbudt på kommunale gårder. Da dyra forsvant, begynte 
beitemarker å gro igjen, noen ble også tilplanta med skog. Kulturlandskapet var i 
faresonen, bygda begynte å gro igjen.

Det meste skulle rives
Fire år seinere, i 1971, kom et nytt kvantesprang. Da lanserte kommunen en 
rivningsplan. Totalt skulle rundt 40 boliger rives. I en slik situasjon er det ikke så 
mange som prøver seg på hyttemarkedet. 

Men folk i Maridalen nekta å godta en slik dødsdom over bygda og virksom-
heten der. Bygdefolket og støttespillere utafor gikk til krig mot dødsdommen. 
Maridalens Venner ble født som et våpen i denne krigen.

En slags seier
Og krigen ble langt på vei vunnet. I årboka for 1977 oppsummeres situasjonen 
med at kommunen bare har revet 9,5 prosent av det som den opprinnelig la 
opp til. Ifølge planene fra tidlig på 1970-tallet, skulle 12.253 m2 rives. I 1977 

«MARIDALSSYKEN»
I 1888 ramma en alvorlig epidemi Christiania. Seks personer døde 
og over 30.000 ble sjuke. Sannsynligvis skyldtes epedemien at Mari-
dalsvannet ble infisert av innsig fra slakteavfall fra 250 sauer som ble 
gravd ned ved Oset gård. Hendelsen satte en støkk i alle ansvarlige 
i kommunen som siden har hatt sterkt fokus på å sikre byens drik-
kevann. Byen ble også ramma av en rekke epidemier (kopper, kolera, 
skarlagensfeber mm) på 1800-tallet.
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konkluderer Maridalens Venner med at «bare» 1161 m2 ble revet. På den annen 
side er det litt igjen  til man er tilbake på 1975-nivået når det gjelder boligenheter 
i dalen. Det viser denne oversikten over antall boenheter:

1950-75:  217 boenheter
1/1 1975: 146 boenheter
1/1 1985: 136 boenheter

Fra 1955 til 1986 sank inbyggertallet i Maridalen fra 672 til 256.
Siden har det kanskje gått litt opp. Ingen våger å si noe sikkert, men de vi har 

snakka med, mener at det i dag bor rundt 300 mennesker og at antall boenheter 
er omtrent som det var i 1985.

– Jeg skulle ønske vi var flere, sier Monsrud. Han har stor forståelse for at myn-
dighetene er opptatt av å verne byens drikkevann, men han synes de er for rigide.

– Ja, når de fremdeles skremmer med det som skjedde i 1888, synes jeg det. 
Det ser ut som om de ikke er klare over at det er kommet mange gode, effektive  
løsninger for rensing av avløpsvann og at de selv har et av verdens mest moderne 
renseanlegg. Om det kom 40 boenheter til her i dalen så ville det ikke represente-
re noen forurensningsfare, sier Monsrud som også reagerer på forskjellsbehand-
ling. Blant annet på Skar leir. Da Forsvaret var der, hadde området 15 boligenhe-
ter. Nå har det én.

– Forurenser sivile mer enn forsvarsfolk?

RIVNINGSPLANEN
Årboka for Maridalens Venner for 1972 pre-
sentere planen som «bestemmer Maridalens 
utvikling (skjebne)». Den het «Rivningsplan 
for kommunal i bebyggelse i Maridalen, 
Lillomarka og Østmarkas nedslagsfelter», var 
basert på en betenkning fra skogsjefen og sikta 
mot å sikre byens drikkevann. Kort oppsum-
mert la den opp til at mye skulle rives. Den 
omfatta både boliger, hytter, driftsbygninger 
og annet. I Maridalen møtte den (selvfølgelig) 
kraftig motstand.

 To år seinere, i årboka for 1974, kommen-
teres en revidert utgave av den kommunale 
planen. Da er det mye mindre som foreslås 
revet, og i årboka konkluderes det slik: «Tiden 
som har gått, har så absolutt gått i favør av 
Maridalens Venner».
 Og det fortsatte den å gjøre. I 1996 ble 
rivningsplanen erstatta av en verneplan. Da 
Maridalen ble verna som landskapsvernom-
råde i 2001, het det i fylkesmannens følgebrev 
at vernet ikke hindrer «en økning i antall 
husstander i dalen tilsvarende nivået 1.1.1975»
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Forskjellsbehandling
Neppe, men det er grovere eksempler på forskjellsbehandling. Etter at Solemsko-
gen og Sørbråten i 2013, etter hundre års kamp, omsider fikk en reguleringplan, 
er Maridalen et helt spesielt stykke Oslo.

– Ikke bare mangler vi en reguleringsplan, som resten av byen har og som 
kunne åpna for noe boligbyging, vi er i tillegg underlagt verneforskriftene for 
Maridalsvannet, landskapsvernet og markaloven, et ugjennomtrengelig nett av 
lover og forskrfter for en som ønsker å bygge.

– Når ble det sist bygd nytt hus eller hytte i Maridalen?
– De siste 30 åra er det vel bygd tre, fire hus i dalen. Det har blant annet skjedd 

når søker har fått lov til å bygge et nytt hus etter å ha gjort en tomannsbolig om 
til enebolig. Da har et nytt hus ikke økt antal boenheter på tomta. Men det sitter 
langt inne. Når det sist ble bygd et hus som førte til at antall boligenheter økte i 
Maridalen, det aner jeg ikke. Kanskje tidlig på 70-tallet? I dag tror jeg det er klin 
umulig å få til, sier Monsrud.

PREMIEHYTTA
Inn en liten stikkvei, på et lite høydedrag med flott utsikt over dalen ligger ett 
hus og to hytter – nesten det nærmeste du kommer et hyttefelt i Maridalen. En 
av hyttene er noe helt for seg sjøl. Gjestihytta (kart side 4) er ikke bare kjent fra 
film, TV og reklame, den er også  ei ekte premiehytte.

– Ja, hytta sto utstilt foran Nationaltheateret og var førstepremien i noe som 
het Nationallotteriet i 1941, forteller Else Gjesti som i dag eier hytta.

– En kollega av min far vant den, men han hadde ikke noe sted å sette den. 
Farfar drev en furasjeforretning – leverte høy og fôr – og kjente mange av bønde-
ne i byen. Han hadde tomt i Maridalen og fikk kjøpt hytta av fars kollega. Det var 
krevende å få satt den opp, men de fikk det til, sier Gjesti.

Utfordrende
Som vi allerede har vært inne på, det kan være utfordrende å være eiendomsbe-
sitter i Maridalen. Gjesti hadde en garasje som var gammel og sliten. Hun var så 
sikker på at hun ikke ville få tillatelse til å sette opp en ny om hun rev den gamle, 
at hun ikke en gang søkte. Hun engasjerte i stedet en snekker til å renovere 
garasjen. Han fjerna den gamle kledningen, heiste opp det gamle, opprinnelige 
og fortsatt solide reisverket, støpte en såle og satte reisverket tilbake på sin gamle 
plass før han kledde det med nytt panel. Det ble en dyr garasje!

– Det ble visst tre ganger så dyrt som å rive og bygge ny garasje – som jeg 
neppe ville fått lov til. Sånn er det i Maridalen, sier Gjesti.
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Hus og hytte
Hennes hytte har som så mange andre bygg i dalen, ført en omskiftende tilværelse.

– De første ti åra var den en helårsbolig, da bodde mine foreldre der. Jeg 
bodde der i mine tre første leveår. Så flyttet vi til Grorud. Siden har hytta vært en 
fritidsbolig som flere generasjoner har hatt og har et nært forhold til. Vi var her  i 
vinterferien og i helger.

Da besteforeldrene gikk bort, overtok Elses far og hans tre brødre hytta i 
Maridalen. I 1985 kjøpte Elses far ut de tre andre og etter at foreldrene hadde gått 
bort. Else kjøpte ut sine to søsken 2006.

– Og det har jeg aldri angret på. Jeg elsker å være her, og noen av de største 
dagene i livet har jeg tilbragt her.

Hytta er nemlig et mye brukt selskaps- og møtelokale. Det er ikke bare fordi 
den er en vakker og idyllysk ramme rundt alle samlinger. Det har også med 
beliggenheten å gjøre.

– Det ligger i skogen midt ute på landet 20 minutter fra Oslo sentrum, sier 

Langt utpå bygda, midt i skauen, 20 minutter fra Kongens slott. Der ligger Gjestihytta.
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Gjesti som har hatt barnebursdager, skolesamlinger, 50 årsselskap og massevis 
av møter på hytta.

– Og hvert år har jeg 20 kolleger her på julemiddag. Det blir litt trangt, men 
det mye koseligere enn å gå på en overfylt førjulsrestaurant. Og selv om stua er 
så liten at jeg ønsker meg en større en – som jeg vet at jeg aldri får – så er det 
faktisk mulig å få inn så mange her. Bestikk og servise har jeg, og naboen og jeg 
deler et bord som vi bruker ved behov.

Kjendishytte
Gjestihytta er en liten kjendis i TV– og filmverdenen. Ei idyllisk hytte, som er 
akkurat så lafta og fin som ei norsk drømmehytte skal være, tilsynelatende i tjukke 
skauen, men likevel bare noen minutter fra Oslo sentrum og med kjørevei til døra. 
Perfekt for filmprosjekter. Og det har noen fått med seg.

NRK har «skutt» deler av en sommerserie med Robert Soltenberg der, og en 
scene i krimserien basert på Unni Lindells bok Drømmefangeren. TV2 brukte 
hytta i komiserien Hæshtæg og har filma en scene i Hotel Cesar der.

Hytteboka til Else Gjesti er proppfull av minner fra nesten 80 begivenhetsrike hytteår i Maridalen. 

2020_Hyttene_ombr3_prod.indd   24 19.02.2020   17.07

25

Martinhytta
2.  MARTINHYTTA 
(Kart side 4)

– Jøss, sier Rune Gerhardsen umid-
delbart. – Her er det mye mindre enn 
jeg husker det.

Det oppleves ofte sånn når du etter 
flere tiår kommer tilbake til et sted 
som du har gode minner fra. Stedet er 
ikke så stort og flott som det var da du 
var mye mindre, eller som det er blitt 
i ditt minne gjennom mange år. Rune 
Gerhardsen er på besøk i Martinhytta 
(kart side 4) . Sannsynligvis er det 32 
år siden forrige besøk.

– Ja, jeg tror ikke jeg har vært i 
denne hytta siden vi klatra i det store 
lønnetreet. 

Vi kommer tilbake til lønnetreet, 
men først litt historie: 

Martin Tranmæl
Tre og et halvt år på overtid, i januar 
1953, fikk Martin Tranmæl omsider 
70 årspresangen fra Arbeiderpartiet, LO og Arbeiderbladet.

Før vi avslører hva den var, må vi se litt nærmere på bursdagsbarnet. Tranmæl 
var aldri valgt partileder i Arbeiderpartiet, men de fleste mener han var partiets 
reelle leder i den dramatiske mellomkrigstida. Han tok det som da var et revolu-
sjonært, kommunistisk parti inn i den sovjetisk dominerte Komintern. Og han 
tok partiet som i mellomtida var blitt sosialdemokratisk, ut igjen. Den revolusjo-
nære Tranmæl ble reformist, og tok partiet med seg. Tøffe kamper og vanskelige 

Praten gikk lett da Rune Gerhardsen og Tor 
Øystein Olsen møttes ved peisen i Martinhytta. 
Rune hadde mange gode ungdomsminner fra 
hytta. Men da politikerne slutta å reise til skogs, 
overførte de bruksretten - og vedlikeholdet –  
til Maridalens Venner og Tor Øystein. 
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avgjørelser lå bak de dramatiske 
endringene.

Trønderen var stortingsmann i én 
periode, han var redaktør i partiorga-
net Arbeiderbladet i 28 år og han var 
mye annet. Men først og sist var han 
en gudbenådet og knallhard agitator. 

Og så var han en ivrig frilufts-
mann som søkte til skogs eller fjells 
så ofte han hadde mulighet. Og han 
var ikke aleine, det er en lang og solid 
tradisjon i arbeiderbevegelsen for å 
dyrke tur- og friluftsliv. Allerede på 
slutten av 1800-tallet ble det danna 
friluftsorganisasjoner for arbeidere. 
Det handla om å komme seg ut i sko-
gen og opp på fjellet, og det handla 
om å være ute i naturen og det handla 
om å dyrke kameratskapet. Den mest 
kjente av disse organisasjonene er 
visstnok Turistklubben Gutenberg. 
Den ble danna av sentrale tillitsvalgte 
i Den Typografiske Forening i Kristi-
ania i 1891.

Denne tradisjonen fulgte både 
Einar Gerhardsen og Martin Tranmæl, 
og flere med dem, opp. På turene sine 
kunne de kombinere det hyggelige 
med det nyttige. Tranmæl hadde ofte 

viktige samtaler med sentrale partikammerater på den gamle tømmerhytta, Go-
las, som han hadde på Skollerud skogen i Bærumsmarka.

Men tida tæret også på den gamle kriger. Det ble tyngre og tyngre å komme 
seg opp på Golas for den aldrende mannen.

Bursdagspresang
Derfor vedtok Abeiderpartiet, LO og Arbederbladet å gi Tranmæl ei ny hytte til 
70-årsdagen, 27. juni 1949. Ei hytte som var lettere tilgjengelig for en gammel 
mann.

De begynte å leite etter ei passende tomt.
Det lå kjelker i veien. I første omgang naboene til det første tomtealternativet de 

Martin Tranmæl var en ivrig friluftsmann, men 
det var slik folk flest kjente ham gjennom et langt 
liv; intenst agiterende på talerstolen. Her er han 
i aksjon på Youngstorget i 1937. 
Foto: Ukjent/ArbArk
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kom opp med, ved Lillevann i Holmenkollåsen. Der ville de ikke ha den tidligere 
kommunisten i nabolaget. Komiteen måtte leite videre. Den leita blant annet i 
Sørkedalen, på Voksenåsen og ved Hammeren. Napp fikk den omsider på Øvre 
Vaggestein langt inne i Maridalen. Der fikk de bygsla tre mål tomt, og der ble 
hytta, som var tegna av arkitekt Knut Knutsen, reist.

Etter dagens målestokk er den enkel med to soverom med totalt fire senger i 
tillegg til benker i stua og annekset. Tranmæl, som var en nøysom ungkar, mente 
hytta var altfor stor og altfor flott for ham. Dessuten hadde han allerede ei hytte, 
hvorfor skulle han eie to? 

Men fortvilelsen ga seg fort, problemet ble løst. Den gamle hytta overførte 
han til søsterens datter, som han bodde hos. Den andre overførte han til stiftelsen 
«Martinhytta i Kroken i Maridalen».

Slik så Martinhytta ut i svart/hvitt da den bare var et drøyt år gammel. Legg merke til lønnetreet i 
forgunnen, det var ganske voksent allerede i 1954. Foto: Ukjent/ArbArk.
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DEN STORE KLATREDUELLEN

Ved kommunevalget i 1987 var Thorvald 
Stoltenberg Aps kandidat som byrådsleder 
i Oslo. Men da Knut Frydenlund døde på 
ettervinteren i valgåret, ble Stoltenberg hans 
etterfølger som utenriksminister. Siden han 
ikke kunne bestyre både verden og Oslo, 

måtte partiet finne en ny byrådslederkandi-
dat. Det ble Rune Gerhardsen. 
 – Men det var bare så vidt partiet slapp 
å måtte komme opp med en tredje kandi-
dat, humrer Ivar Christiansen. I ettertid er 
minnet muntert, men i noen sekunder var 
det uhyre dramatisk.

     – Det kunne gått galt, og da hadde 
det gått skikkelig galt, sier Chris-
tiansen.
     Det var i slutten av mai – eller 
kanskje tidlig i juni – i 1987. Det 
var tid for et lite avbrekk i valg-
kampen, som hadde starta tidlig. 
Toppene i Oslo Arbeiderparti var 
samla til sommeravslutning på 
Martinhytta.
    – Ivar og jeg begynte å diskutere 
hvem som kunne klatre høyest opp 
i det digre lønnetreet utafor hytta. 
Det ene ordet tok det andre, og 
som de konkurransemenneskene vi 
begge er, endte det selvfølgelig med 
at vi begynte å klatre, minnes Rune 
Gerhardsen. 
    De dreiv hverandre fram. For 
begge var det like uaktuelt å gi seg. 
Begge nærma se toppen av treet som 
var 15, kanskje 20, meter høyt. Da 
skjedde det! 
 – Greina jeg satt på knakk. Jeg 
raste et par greiner ned, men klarte

Den gamle mannen og treet. Rune Ger-
hardsen skjønner ikke helt hva de tenkte 
på da de i 1987 konkurrerte om hvem 
som klarte å klatre høyest opp i det gamle 
lønnetreet.  

28
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heldigvis å holde meg fast. Jeg 
deisa ikke ned i bakken, minnes 
Gerhardsen. 
 – Hadde han gjort det, hadde 
vi nok vært nødt til å finne en ny 
kandidat som byrådsleder, sier 
Christiansen.
 – Jeg fikk en støkk, men det var 
alt, det gikk bra, sier Gerhardsen. 
Han var fortsatt partiets kandidat 
som byrådsleder.
Men hvem vant klatreduellen?
 – Jeg var høyest, sier Chris-
tiansen som mista lysten på å kla-
tre høyere da Gerhardsen nesten 
datt ned.
 – Det var jeg som var høyest 
oppe i treet, sier Gerhardsen som 
heller ikke følte noen trang til  
klatre mer.
 Svein Larsen er det nærmeste 
vi har kommet en nøytral obser-
vatør av den dramatiske duellen: – 
Begge var skremmende høyt oppe. 
Umuulig å si hvem som var høyest, 
duellen endte uavgjort.

PS
Høyre vant valget og fikk byråds-
lederen i 1987. 
 Gerhardsen var byrådsleder fra 
1992 til 997.

Det kunne gått riktig ille da Rune 
Gerhardsen «kappklatra» med Ivar 
Christiansen i den store Martin-lønna, 
og greina Gerhardsen satt på brakk. 
Om det ble en vinner i klatrekampen, er 
stadig uavklart.

29
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– I går hadde jeg to hytter, nå har jeg ingen, skal han lykkelig ha utbrutt 
ifølge Einar Linderuds beretning på nettsida til Maridalens Venner. 

Men om han ikke eide noen hytter, så skulle han disponere Martinhytta 
så lenge han levde. Tranmæl var et seigt skinn, han døde 88 år gammel i 
1968. Like til det siste brukte han Martinhytta aktivt. Han hadde gjerne med 
seg venner i mange aldre på tur i helger og ferier og han hadde ofte besøk av 
sentrale personer og organisasjonsledd i arbeiderbevegelsen.

Snakka politikk på hytta
– Dette var jo folk som levde politikk. Også når de var på hyttetur. Noen vik-
tige vedtak ble ikke fatta her på hytta, det var andre fora for det, men det ble 
diskutert, problemstillinger ble behandla og synspunkter ble meisla ut rundt 
peisen her. Sånn sett er det riktig å si at denne hytta har spilt en rolle i norges-
historien, det var jo landets øverste ledere som møttes her, sier Rune Gerhard-
sen som var med faren sin, statsministeren, på hytta for å besøke Tranmæl.

Stua i Martinhytta har vært ei koselig ramme rundt mange, viktige samtaler. Her møttes toppene i 
de dager da toppene i Arbeiderpartiet styrte Norge.
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– Ofte var det ikke, men det hendte. Far og Martin Tranmæl sto hverandre 
veldig nær hele tida i partiet, og jeg kjenner ikke til at det var noen konflikter 
mellom dem, sier Gerhardsen.

Etter at Tranmæl døde, i 1967, ble ikke hytta det samlingsstedet den hadde 
vært, og den ble mindre brukt.

– Ja, men i AUF brukte vi den til møter og turer og den ble også litt brukt 
av Oslo Arbeiderparti som overtok disposisjonsretten til hytta i 1985, sier Rune 
Gerhardsen.

Interessen døde hen
Men det ble mindre og mindre. Til slutt var det så lite at hytta i 1998 ble leid bort 
til Maridalens Venner. De holder hytta ved like og bruker den som møtelokale. 

– I leieavtalen heter det at Arbeiderpartiet kan benytte hytta, som de fortsatt 
eier, seks ganger i året. Men jeg tror ikke det har vært et eneste Ap-møte eller 
arrangement her siden 2010. Det har vært noen følere, men ingen konkrete fore-
spørsler, sier styreleder Tor Øystein Olsen i Maridalens Venner.

– Jeg tror ikke jeg har vært på Martinhytta siden 1980-tallet, sier leder i Oslo 
Ap, Frode Jacobsen. Han ser heller ikke for seg at hytta gjør comeback som 
sentralt møtested for Ap-toppene. 

– Den tilfredsstiller ikke lenger dagens krav til møtelokaler og er rett og 
slett upraktisk å bruke. Det gjelder på mange områder, blant annet beliggen-
het og adkomst og toalettforhold. Vi har ingen planer om å bruke hytta mer, 
men det kunne sikkert vært hyggelig med sosiale arrangementer der oppe, sier 
Jacobsen.  
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Private hytter
Gjestihytta er ei privathytte. Om de er sjeldne nedi dalen, er de litt vanligere 
oppi skogen. Vi begynner på Fagervann.

Småbarnsforeldrene Ingrid og Sjur Helseth hadde på 80-tallet ingen hytte. 
Men de likte å gå på tur. Spesielt likte de å gå i Turtermarka, «Veståsen», i Ma-
ridalen. Aller best likte de seg rundt Fagervann. Dit vendte de stadig tilbake. 

Da de så ei annonse i Aftenposten som fortalte at ei hytte ved Fagervann var 
lagt ut for salg, så var de ikke seine. 

– Men da vi kom opp, så vi til vår overraskelse at det ikke var den hytta vi 
hadde sett, som var til salgs. Det var ei annen som vi fant inni skog og kratt. 
Den var så ned- og gjengrodd at en ikke kunne se den fra verken vannet eller 
stia selv om det er den som ligger nærmest vannet, humrer Sjur Helseth.

Famiien Helseths første hytte ved Fagervann viser at det også i Marka er mulig å gjøre en enkel og 
sliten hytte om til ei moderne og populær hytte. 
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Tegner Kaito Fujita har løfta på taket og fjerna noen vegger. Slik ser hytta ved Fagervann ut bak 
fasaden.  

Det var tre interessenter, men ekteparet Helseth vant dragkampen om hytta 
som er blitt deres paradis. I 1989 ble de hytteeiere ved Fagervann.

Mye på hytta
– Ja, og her er vi mye. Jeg vil anta at det er folk her på hytta 100-150 dager i året, 
sier Helseth.

Og det er mye. Det er to, tre ganger så mye som ei gjennomsnittshytte. En 
undersøkelse i 2015 viste at norske hytter i gjennomsnitt benyttes 49 døgn i året. 
Gjennomsnittshytta står tom 316 dager i året.

Det var ikke noe slott Helseth sikra seg etter budkampen på slutten av 
1980-tallet: – Nei, det var ei enkel hytte som sto ferdig i 1951. Den var bygd av 
materialer som delvis var hogd på stedet og delvis kjørt med hest og slede fra 
Blåsås på Hammeren, sier Helseth. – Og, sannsynligvis fordi det var viktig å gjø-
re lasset lettest mulig for hesten, var det veldig tynne panelbord som ble benytta.

Hytta ble bygd av Rolf Gløtta som var sjef på Løvenskiolds sagbruk på Brekke. 
Han fikk kjøpt tomt av sin øverste sjef, godseieren. Sannsynligvis hadde han også 
fått hjelp av ham til å få tillatelse til å sette opp hytta. Det var ikke enkelt, kommu-
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Sommeren 2018 hadde Sjur Helseth vunnet kampen mot markaloven, og var i full gang med å 
modernisere sin hytte nummer to ved Fagervann 

Nordøst i Fagervann ligger to av Markas mange hytteruiner. Denne brant vsst ned, mens den andre 
måtte rives rundt 1960 av hensyn til byens drikkevann.
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nen har alltid, naturlig nok, vært skeptisk til å tillate noe som helst i det den regner 
som nedslagsfeltet til byens drikkevann. Helseth har også fått merke at det ikke er 
enkelt når de har søkt om å få bygge på eller bygge om hyttene ved Fagervann. 

– Ja, men til slutt fikk vi forståelse og aksept for at Fagervann ikke kan sies å 
ligge i nedslagsfeltet til drikkevannet siden det er to vann mellom oss og Mari-
dalsvannet. Fagervann har avrenning til Øyungen og derfra renner vannet ned i 
Dausjøen før det renner ut i drikkevannskilden, Maridalsvannet, sier Helseth.

To hytter
Hvordan det nå enn hang sammen, Gløtta fikk i sin tid bygge hytta. Den fikk stå. 
Helseth fikk kjøpt den og rusta den opp. Rundt år 2000 ble den bygd på en halv 
etasje og kledd på nytt utvendig.

Like ved, men på den andre sida av grensen mellom Kirkeby og Abbedskog, lå 
den hytta Helseth hadde sett når de var på tur. Den ble satt opp av en H. Sørum i 
1910. Det var ei enkel laftehytte på en tørrsteinmur. Den var sikkert fin en gang, 
men etter at den ble stående tom og ubrukt gjennom krigen og mange år etter, ble 
den kraftig angrepet av tidens tann, råte og generelt forfall. I mange år ble den 
lånt ut til noen ivrige turgjengere mot at de vedlikeholdt den, men vedlikeholdet 
var bare sånn passe. 

– Vi kjøpte hytta i 2005 etter at vi hadde fått en telefon fra sønnen til H. 
Sørum. Han lurte på om vi var interessert i å overta den. Siden vi hadde tre barn 
som er like glade i å være ved Fagervann som deres foreldre, så var vi det, sier 
Helseth, som dermed ble innehaver av to hytter ved Fagervann. Og ett problem. 

For nå er vi kommet så langt fram i tid at arbeidene med markaloven var inne i 
sin siste fase. Og da var det ikke så enkelt å få gjort noe med ei gammel, fallefer-
dig hytte som ville bli omfatta av loven.

– Men den grunnleggende tanken bak markaloven er å sikre friluftslivets 
interesser, og vi mente at det å få revet det ubrukelige vraket av ei gammel hytte 
og få bygd ei ny, ville styrke både miljøet og friluftslivet i området. Men det ble 
en lang og seig kamp, sier Helseth som etter fem år kunne dra i land en seier i 
den tøffe maratonkampen.

Økt trafikk ved Fagervann
I 2016 ble den gamle hytta revet, og to år seinere sto ei ny klar. Etter det har fam-
iliens besøk på Fagervann blitt enda flere. Og de er ikke aleine.

– Nei. De første åra hadde vi knapt besøk av andre enn en og annen bærpluk-

Bilder på neste side: Fagervann i solnedgang er riktig vakkert fra oven. Det er ikke så verst nede på 
bakken heller. Det er i hvert fall yrende liv på tunet. Foto: Ask Helseth 
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ker utpå ettersommeren, men det har endra seg. Nå er det telt ved vannet stort 
sett hver eneste helg helt til etter at frosten har kommet. Og så er det joggere, det 
fantes ikke i skauen for 30 år siden, og syklister som det i hvert fall ikke var inni 
her på 1980-tallet. Moderne terrengsykler har gjort at de ikke lenger er avhengige 
av veier. De kommer på stier og noen kommer til og med i terrenget. Den første 
syklisten vi møtte på Fagervann, var en franskmann som på en eller annen måte 
fant veien opp hit med en helt vanlig tursykkel i 1990, forteller Helseth.

Måtte rives
Det var ytterligere to hytter lenger nord ved Fagervann, men de ble revet rundt 
1960. Kommunen kjøpte dem og rev begge av hensyn til drikkevannet – hvis 
ikke en av dem rett og slett brant ned og aldri ble gjenoppbygd. Hvorfor de to 
hyttene som Helseth nå har overtatt, fikk stå, er uvisst.

– Det kan være så enkelt som at de var i privat eie, og at kommunen ikke ville 
ta den økonomiske belastningen ved å rive dem, sier  Jan Edvard Monsrud.

BRATTLIA
På den andre sida av Maridalen, på «Øståsen», sitter Olav Njaastad og skuer 
utover. Og fra tunet til hytta «Brattlia», som ligger i Holåsen, skuer han både 

Utsikten, som vi bare aner når tåka ligger tjukk over Oslogryta, var en av grunnene til at Olav Njaa-
stad og familien falt for hytta høyt oppe på Holåsen.  

2020_Hyttene_ombr3_prod.indd   38 19.02.2020   17.07

39

langt og vidt. Når tåka letter, ser han Nesodden og Askerlandet og nesten til 
Slemmestad.

– For noen år siden, da vegetasjonen var lavere og tynnere, så vi også Oslo 
sentrum godt. Nettopp utsikten var en viktig grunn til at vi kjøpte denne hytta 
midt på 90-tallet, forteller han.

Den lille familien, de hadde ett barn og nummer to var underveis, ønska seg ei 
hytte som lå nært og var lett å nå.

– Vi begynte på øyene, men fant fort ut at prisnivået der gjorde drømmen om 

FLYTTA HYTTA TIL TRIKKEN 
En av de mer spesielle hyttene i Marka var den Aftenposteneier og 
-redaktør Amandus Schibsted i 1890 fkk satt opp på toppen ved 
Trollvann, omtrent der skiheisen ender i dag. Etter 25 år flytta han 
hytta til Lillevann i Nordmarka. En av grunnene skal ha vært at Hol-
menkollbanen, som i 1905 sto ferdig til Besserud, gjorde det lettere å 
komme seg på hytta der.

Den lave takhøyden gjør den hyggelige hytta lett å varme opp. Olav Njaastad koser på «Oslos tak» 
når han tar seg tid til å stikke av fra byen og inn i Marka. 
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fjordhytte uoppnåelig for oss. Da begynte vi å søke i Marka. De fleste hyttene 
som var aktuelle, lå midt i svarte skauen, hva skal du se på der? Men så kom vi 
hit, og det var som å komme fram. Og sånn føler jeg det fortsatt når jeg kommer 
hit og kan skue utover, sier Njaastad som vant budkampen mot to, tre andre i 
1995. Og begynte med å skifte et råttent gulv.

Det enkle liv på hytta
Men hvorfor ei hytte uten vann og strøm en liten times gang fra sivilisasjonen for 
en familie med to bittesmå barn?

– Vi har vann i brønnen, solcellepanel og til og med et lite aggregat – som 
vi bruker lite. Men det er riktig at det er ei enkel hytte. Men det er også et sted 
hvor vi voksne kan finne fred og ro og hvor barna fikk gjennomgå en form for  
dannelsesprosess; de opplevde et ekte og opprinnelig liv og lærte å ta seg fram 
på sti i skogen, at vi måtte hogge ved for å få varme og gå i brønnen for å få 
vann. 

Om det var storesøster Thea, da fem år, eller pappa som lærte mest da de skul-
le realisere en romantisk drøm om å hente juletre på egen tomt, er uvisst.

– Det var nok meg, smiler Njaastad. – Jeg lærte at det er tungt og vanskelig 
å bakse et tre med greiner på akebrett tre kilometer gjennom skogen, og – mye 
viktigere – jeg lærte at hyttelivet blir mye triveligere for alle når det leves mer 
på barns premisser. Thea syntes ikke det var stas å bakse ute i ti minusgrader for 

Hytteboka er fulstappa av gode minner.
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så komme til ei hytte som var like kald. Det hjalp da vi fikk fyrt opp og fikk litt 
varme, men akkurat det var en lang og seig tur hjem.

Mindre brukt  
Hytteboka forteller at den hyggelige laftehytta, som er bygd i kanadisk stil – det 
betyr at den er lav under taket og lett å varme opp – ble mye brukt i mange år. 
Men det er flere hytter i familien og da barna ble større og engasjert i mange 
aktiviteter, ble det lenger mellom turene til «Brattlia». Den ble mer og mer kun 
ei høst- og vinterhytte. Nå er hyttas framtid uavklart. Kanskje en av døtrene 
overtar ansvaret. Kanskje blir den lagt ut for salg.

– Den skal i hvert fall ikke stå og forfalle, forsikrer Njaastad.

De siste åra er hytta blitt så lite brukt, at den kanskje – men det sitter langt inne – blir solgt til noen 
som vil benytte den enda mer. Den skal i hvert fall ikke stå ubrukt og forfalle!
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Et velholdt unntak 
Det er det heller ingen akutt fare for. Hytta er velholdt og i god stand. Seinest 
for tre år siden fikk den nytt tak, det kosta mer enn hele hytta med uthus og 
anneks gjorde for 25 år siden – kronene ruller fort når materialer må fraktes med 
helikopter og håndverkere skal langt til skogs. 

At det fort blir dyrt med vedlikehold, synes på mange av hyttene på Holåsen. 
De står og faller ned.

– Veldig mange av dem brukes lite eller ingenting. Altfor mange står nå og 
faller ned. Jeg synes det er trist å se hvordan de blir mer og mer forfalne for hvert 
år, sukker Njaastad. 

Forfall er smittsomt. Du kan se det i sentrum av mange amerikanske storbyer som 
råtner på rot etter at alle som har råd, har flytta ut og forfallet har fått herje fritt. Vi 
skal ikke trekke sammeligningen mellom byer som Detroit og hyttene på Holåsen for 
langt(!), men litt av den samme utviklinga kan sees langt inni skauen, på Holåsen, og 
mange andre steder hvor «hytteskammen» rår og miljøet utarmes.

Forfall! Om det er markaloven, hytteskammen eller noe helt annet som har hovedskyda skal være 
usagt, men mange av markahyttene står dessvere og faller ned. Mens de velholdte plassene er et 
sjarmerende og hyggelig innslag i Marka, er det trist med alle de hyttene som står og forfaller. Kan-
skje er det spesielt mange av dem på Holåsen hvor det er ganske langt til nærmeste vei.
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Skam driver forfall
– Hytteskam er et ord jeg har satt på fenomenet, sier Njaastad.

– Hvilket fenomen?
– Det at skogshytter som ligger fredelig og idyllisk i skogen – en liten time fra 

byen og innafor alle bomringer – står ubrukte og forfaller. Selv om de er enkle, 
så burde hytter så nær være attraktive for mange. Her burde det vært folk og liv 
og røre. I stedet står altfor mange av hyttene her tomme og faller ned.

– Hva har det med skam å gjøre?
– Mye, tror jeg. Skammen driver forfallet. Det er eiere som er blitt for gamle 

eller for travle eller av andre grunner ikke klarer å vedlikeholde sin eiendom. 
De føler skam og vil verken se eller vise fram hytta. Og når forfallet har nådd 

Etter noen år uten vedlikhold fester naturen grepet og sikrer seg et overtak. Her går det bare en vei.
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et visst nivå, blir det for tungt og dyrt å stoppe det. Da er hytta over toppen og 
på vei tilbake til naturen. For mange er det et nederlag at de ikke klarer å holde 
hytta i stand, og de føler så mye skam at de verken vil gi bort hytta eller forsøke å 
selge den. De vil ikke vise fram sin fiasko, og lar heller hytta stå i skogen og dø i 
all stillhet. Det er mindre skamfullt. Men mye tristere, synes Njaastad og tar oss 
med på en liten rusletur i nærmiljøet hvor vi ser eksempler på hva «hytteskam-
men» har etterlatt i skogen.

– Ja, det preger nærmiljøet. Her burde det vært et yrende liv, det er jo akkurat 
dette mange sier at de drømmer om, i hvert fall i helgene. Det er ikke så mange 
av hyttene her jeg i det hele tatt har sett folk på de siste åra.

Mens vi sitter inne og prater, setter noen krefter inn som driver tåka tilbake. 
Utsikten trer fram, og den er det ikke noe å si på der skogen er rydda. Nesodden 
dukker igjen ut av det grå havet.

– Vi burde kanskje hogd noen flere trær, så hadde vi fått utsikt til Tryvann, 
sier Njaastad litt tankefullt. – På den annen side er det tross alt ei skogshytte.

Ikke bare skam 
Hytteskammen er sikkert reell nok, men det ligger også andre faktorer bak 
det omfattende forfallet. En av dem er markaloven, som skulle bidra til å sikre 
Marka for friluftslivet. Den hyttebaserte delen av friluftslivet har fått det vanske-
ligere etter at loven kom. Hyttene passer ikke inn i det markasynet som kanskje 
er dominerende i Oslo, og som loven bygger på, nemlig at Marka skal være en 
uberørt villmark, mest mulig uberørt av menneskelig aktivitet. De som står for 
dette synet ser bort fra at Marka har vært utsatt for menneskelig aktivitet i hun-
drevis, kanskje tusenvis av år. Her har mennesker jakta, fiska, utvunnet jern og 
brent køl, de har hogd skog og planta trær, de har gått opp stier og de har dyrka 
jord, de har sendt dyr på beite og de har bygd veier og demninger. Våre forfedre 
har kort og godt satt spor og et stykke på vei bygd Marka i sitt bilde i århundrer. 
De mest dramatiske inngrepene skjedde i begynnelse av forrige århundre da det 
ble bygd tunneller som gjorde at vannveiene ble lagt om. Det var naturinngrep, 
det! 

I dag er mange av dem verneverdige. Men nye inngrep skal vi ha oss frabedt. 
Et annet problem er at hyttene ikke lenger er tidsmessige, de tilfredsstiller 

ikke moderne nordmenns krav til komfort og fasiliteter. Veldig mange av dem 
ligger slik til at det ikke er mulig med strøm og innlagt vann og bilvei til døra, 
slik moderne mennesker krever. Og de som drømmer om det enkle hyttelivet i 
skogens ro, er kanskje ikke mange nok til å befolke hyttene. Eller er problemet 
rett og slett at det ikke er noen arena hvor tilbud og etterspørsel kan møtes? Sitter 
det i all stillhet mange som drømmer om og ønsker seg de hyttene som noen 
andre ikke lenger ønsker – eller orker – å ha?
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Idrettslagets drøm

Rundt år 1900 ble den norske turkulturen født. Folk flest begynte å gå på tur. 
Også idrettsfolk. Mange av dem søkte et sted å gå til, og, enda bedre, et sted å 
overnatte slik at de kunne bli lenger i skogen og slapp å gå hjem når kvelden 
kom. Mange lag av mange slag leide rom  eller egne hus på markaplassene som 
på den måten fikk en kjærkommen inntekt. Det var mange idrettslag blant dem. 
Skeid leide seg inn  på Tømte, håndballklubben Arild på Lørenseter, Grefsen IL 
leide lenge et rom i annen etasje på Sørskogen. Der lå Norges multitalent Laila 
Schou Nilsen og forberedte seg til OL i St. Moritz i 1948 i løyper som hun fikk 
hjelp til å tråkke opp i lia bak gården. Sånn var det den gangen.

4.  GREFSENHYTTA,   3.  NYDALSHYTTA ... (Kart side 4)

Etter krigen, nærmere bestemt i 1948 slutta Grefsen seg til de heldge, de 
idrettslagene som hadde egen hytte. Da sto Grefsen-hytta klar på Holåsen, den 
ble seinere overtatt av Schou Nilsen som midt på 80-tallet solgte den videre til 
Geir Marring. Han arrangerte i flere år kurs for hundeeiere på hytta som ble bygd 
som en litt forminska kopi av hytta til Nydalens Skiklub på Sinober. Skiklubben 
var blant de aller første idrettslagene 
som etablerte seg med egen hytte. 
Allerede i 1910 kjøpte den tomt på 
Sinober av Hans Skøyen i Nittedal. 

Der ble det oppført ei hytte som 
ble mye brukt helt til den gikk opp i 
røyk i 1938. 

Men nydalingene nekta å gi slipp 
på hyttedrømmen, og fikk tegna ei ny 
hytte. Da krigen var slutt i 1945, ble 

Året er 1947, Grefsenhytta er helt ny og popu-
lær, og aktiviteten rundt den er tydeligvis stor.  
Foto: Ukjent/Historielaget 
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Privatisert og litt sliten, slik ser den flotte Grefsenhytta, med en storslagne utsikten langt utover 
fjorden, ut i dag.  De siste åra har den vært lite brukt.

Nydalshytta er blitt ei DNT-hytte med 16 sengeplasser som leies ut til grupper, som for eksempel 
skoleklasser
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den hytta vi kjenner i dag – den Grefsen kopierte – fullført. Det ble nydalingenes 
nye base. Lenge var det en populær base.

Men hytta ble stadig mindre brukt, og det ble stadig vanskeligere å samle folk 
til dugnad ettersom de gamle gutta med legenden Terten (Gunnar Andersen) i 
spissen, ikke orka mer. I 2009 solgte Nydalens Skiklub hytta den hadde hatt ved 
Sinober i hundre år, til DNT.

En lang rekke andre idrettslag hadde også hytter i bynære skogsstrøk.

5.  ... OG KJELSÅSHYTTA (Kart side 4)

På 1930-tallet hadde Kjelsås IL årlige pokalkonkurranser på ski mot Korsvoll 
Skiklubb. De ble alltid arrangert fra Korsvolls hytte ved Ørretfiske, vannet som 
har fått forenkla navnet sitt til Ørfiske. Kjelsås hadde ingen base i Marka hvor de 
kunne invitere rivaler til konkurranser og festligheter.

Det er midtsommerfest på den første Nydalshytta. Den ble bygd i 1910/-11. Alle materialer ble bært 
opp fra Movatn. Alt sammen gikk opp i røyk da hytta brant vinteren 1938 . Allerede året etter hadde 
Nydalens Skiklub fått reist ei ny hytte på ruinene av den førse.Bildet er tatt i første halvpart av 
1920-tallet. Foto: Ukjent/Historielaget.
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Prioriterte stadion
Helt siden 1920, da den årlige høstbasaren ble en stor suksess som ga klingende 
mynt i kassa, hadde mange i laget drømt om å investere lagets midler i ei hytte 
i Marka. Men på vårens generalforsamling ville et stort flertall heller investere 
pengene i en ny og standsmessig idrettsplass. Og da ble det sånn. Grefsen stadion 
ble til etter hvert. Det tok bare en ti års tid. 

Men hyttedrømmen levde videre. Flere lovende prosjekter dukka opp, men de 
nødvendige pengene mangla. 

I 1934 tok formann Thv. Haug grep. Et par aftenunderholdninger på Kjelsås 
skole av Grefsen Korforenings Dramatiske Klubb ga startkapital. En komité ble 
satt ned for å jakte på en passende tomt. 

Fant tomt
Den endte opp på Holåsen, sør for Sinober. Der skulle Sigurd Sinober ha 300 kro-

Kjelsåshytta i 1949, den gang vinter var vinter og det var mengder av snø. Hytta lå midt i vinterpara-
diset. Foto: Ukjent/Historielaget
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ner for hvert av de tre målene. Det endte med 
at Kjelsås fikk drøyt tre mål for 600 kroner.

Den sommeren brukte mange unge menn 
fra Kjelsås mye tid på å grave seg ned til fjell 
dypt inne i Lillomarka. Hytta skulle bli seks 
ganger ti meter og av Sinober fikk de et tilbud 
på ringmur til hytta for 2100 kroner. Som de 
ikke var i nærheten av å ha.

Kjelsås skole nekta til overmål laget å ha 
inntektsgivende arrangementer. Hyttedrøm-
men var igjen i ferd med å forsvinne på en 
rosa sky. Men noen nekta å gi seg. De forsøkte 
å få medlemmene til å tegne andeler på fem 
kroner. Målet var å få inn 1450 kroner, men i de harde 30-åra ble det bare 400. 
For de kronene satte Sinober opp muren våren 1937.

Penger ble skrapt sammen, og i januar 1938 begynte hytta å reise seg. Den ble 
innvia akkurat i tide til 25 års jubileet, i april 1938. Damegruppa starta kronerul-
ling, og skaffa sengetøy og kjøkkenutstyr. Oldermannsligaen kom med en diger 
kaffekjele og 150 glass.

Populær hytte
Alt var klart, og hytta ble umiddelbart så populær at lånet som ble tatt opp, var 
nedbetalt da krigen kom et par år seinere.

Da stoppa idrettsaktiviteten, men «som et flittig brukt treningssted for 
Milorg hadde hytta sin store misjon i frihetsbevegelsen» står det i en beret-
ning.

Etter krigen ble hytta så mye brukt at utvidelse ble vurdert. De planene torpe-
derte Nittedal Vannverk i 1950 som sa nei av hensyn til drikkevannet. 

Og det gjorde ikke så mye. Bruken dabba av utover 60- og 70-tallet. Hytta 
forfalt, og utpå 70-tallet hadde det gått så langt at man hadde valg mellom å gjøre 
noe, eller å la den falle ned.

Man gjorde noe.
På’n igjen med dugnad. I to år var det frammøte på Myrerjordet klokka åtte 

hver lørdag og hver søndag fra snøen gikk til den kom igjen. Så var det å kjøre 
bil så langt veien gikk og bære materialer og utstyr de siste to kilometrene. 

Da Kjelsåshytta ble bygd på 1930-tallet ble medlemmene 
oppfordra til å bære opp en murstein eller to når de var 
på tur. På 70-tallet tok helikopteret de tyngste børene. 
Foto: Historielaget 
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– Selv om et helikopter tok de tyngste løftene, var det som regel nok å bære 
på, sier byggmester Rune Lea Gulbrandsen som var en drivende kraft i en 
sekserbande som dro det tyngste lasset og gjorde det meste av jobben. Den besto  
forøvrig av Florin og Leif Olsen, Alf Berg, Arne Granseth og Leif Jonassen.

– I realiteten bygde vi ei ny hytte, sier Gulbrandsen.

Populariteten gikk over
I 1978 sto den og skinte. Men tida for enkle foreningshytter i Marka var på hell. 
Gerhardsen-epoken var over. Det vokste opp en ny generasjon som var vant til 
varmekabler i badegulvet også på hytta. Tida hadde løpt fra ei enkel hytte i sko-
gen. Selv om den var nybeisa.

Fra 1984 til -87 sank antall årlige overnattinger fra 657 til 237. Interessen i 
laget var liten, og det var umulig å få gruppene til å fortsette med servering i 
helgene i skisesongen.

I 1947 var det ikke noe problem å få medlemmer til å stille opp på dugnad på Kjelsåshytta. Jobben 
ble gjort med brede smil. Foto: Historielaget 
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Tanken på salg meldte seg stadig sterkere. Spe-
sielt da hytta utover 90-tallet ble så lite brukt at den 
gikk med underskudd. En leieavtale med Bjølsen 
skole holdt den flytende ut 2004. Så var det slutt. 
Etter å ha blitt nedstemt på første forsøk, fikk ho-
vedstyret i idrettslaget tinget med på at hytta kunne 
selges hvis man fikk 450.000 kroner.

Bernt Rotnes og Svein Olav Bø styrte proses-
sen. De hadde ti interessenter på første visning og 
avslo kjapt et bud på 380.000. 

Så tok det av. Flere meldte seg interessert og 
budene ble høyere og høyere. 

16. juni 2005 sendte Rotnes en fornøyd e-post 
til Bø: 

«Budrunden er over. Det gikk som vi håpet og 
vel så det».

To interessenter pressa prisen opp i 680.000 kroner.
En familie fikk sitt eget lille paradis i skogen og idrettslaget fikk penger, ble 

kvitt ett problem – og fikk et annet.

Kjelsås’ svar på oljefondet.
For hva skulle idrettslaget hvor alle grupper alltid trenger mer penger, gjøre med 
pengene? Hvordan skulle de fordeles? 

– Jeg var redd for at pengene skulle forsvinne ned i det store, svarte hullet som 
heter drift, sa Bø som også frykta en opprivende arvestrid.

– Vi har grupper som har lagt ned mye arbeid der oppe. Vi har grupper som ikke 
har lagt ned så mye arbeid og vi har grupper som er kommet til etter at hytta sto ferdig.

Her var det duka for mange og lange pengekrangler. Men slik gikk det ikke. 
Det ble fort enighet om at pengene skulle settes i et fond. Der skulle de, akku-
rat som oljefondet, stå urørt. Helt til prosjektet som var så stort og viktig at det 
fortjente hyttekronene, dukka opp. 

I 2010 kom det: en egen idrettshall på Grefsen stadion. De første åra skulle 
den på dagtid leies ut til skolene. Et par lokale skoler skulle bygges om, og mang-
la gymsal. Hallen ble raskt nedbetalt og overskuddet fra halldriften skal bidra til 
å bygge opp igjen hyttefondet.

Så fikk det eventyret en lykkelig slutt.

En epoke er slutt og strek er satt ffor diskusjonene om hva 
som skal skje med Kjelsåshytta. Her er salgsannonsen.
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Speiderhytter

Speiderne har i hundre år vært aktive markabrukere, og mange speidergrupper 
har etablert seg med egne hytter. Speiderbevegelsen står ikke like sterkt som den 
gjorde for 50 år siden, mange grupper sliter med rekrutteringen og flere er lagt 
ned. Det synes på en del av hyttene som gjennomgående nok brukes mindre enn 
før. Men mange grupper er stadig aktive, og mange hytter brukes jevnlig. Vi ser 
nærmere på noen av dem.

6.  CHATEAU DE BADEN (Kart side 4)

På Ullevål holder ei speidergruppe med et langt og spesielt navn til. Dens fulle 
navn er i all enkelhet Longship Group 41. Oslo Ullevål. Bakgrunnen for navnet 

Litt tilbaketrukket, men veldig sentralt ligger Chateau de Baden noen få meter fra veien og noen få 
hundremetere fra parkeringsplassen, men samtidig ganske usjenert.
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er at gruppa i 1973 slo seg sammen med en speidergruppe i utkanten av London 
som het 9th Wallington, men det er en annen historie som vi skal la ligge her. 
Her skal det handle om hytter.

Byen sneik seg innpå
Lenge før de møtte sine engelske venner hadde Ullevål-speiderne fått seg hytte. 
I 1937 fikk de på en eller annen måte hytta Titten. Den lå fjernt fra byens larm 
langt utpå landet, i Lommedalen. Men langsomt spiste byen, eller i hvert fall be-
byggelsen, seg innpå. Utover 1970- og 80-tallet begynte det å bli riktig plagsomt. 
Titten var utsatt for både hærverk og innbrudd en rekke ganger og unge byspei-
dere på tur ble skremt av lokalbefolkningen. Ullevål-speiderne begynte å leite 
etter ei ny hytte i fredligere omgivelser.

Det fant de, i Maridalen, nærmere bestemt i Kudalen. Dalen starter i bånn, 
rett på nedsida av Snippen – der det for noen få år siden ble anlagt parkerings-
plass og ei skiløype som på store utfartsdager skal avlaste Movann som utgangs-
punkt for bilkjørende skiløpere – og går oppover mot Tømte. Noen få hundre 
meter innafor bommen, på høyre side av veien, ligger ei hytte. Den er eid av Oslo 
kommune, men disponeres av Longship-speiderne som har gitt hytta det flatte-

Sola har ennå ikke kommet så høyt at den har klart å tine årets første rim i gresset rundt Chateau de 
Baden og en typisk speiderkonstruksjon.

2020_Hyttene_ombr3_prod.indd   54 19.02.2020   17.07

55

rende navnet Chateau de Baden. De har kalt den opp etter speiderbevegelsens 
engelske grunnlegger, Sir Baden Powell.

«Skogshusvære»
– Det rette navnet på den er Lauvlundhytta. Den ble bygd som det vi kaller et 
skogshusvær, forteller seksjonssjef Trond Enkerud i Oslo kommune, Bymiljøetat-
en. 

– Vi har mange slike rundt omkring, totalt har Oslo kommune rundt 40 hytter 
i Marka. Skogshusværene var små hytter som gjorde det mulig for tømmerhogge-
re og hestekjørere å bo nær hogsten i arbeidsuka.

Når hytta ble bygd vet han ikke, men tidlig på 60-tallet ble den om- og på-
bygd. Da økte arealet fra 40 til drøyt 50 kvadratmeter og – enda viktigere – den 
fikk innlagt vann og dusj.

– Men utover på 60-tallet ble dette og de andre skogshusværene mindre 
viktige. Ettersom velstanden økte og det ble slutt på bilrasjoneringa, ble det mer 
og mer vanlig at folk hadde bil. Da ble det mulig å kjøre hjem etter arbeidstid i 
stedet for å ligge på skogen hele arbeidsuka, sier Enkerud.

Hytta ble brukt mindre og mindre og forfallet satte inn. Da kom speiderne.
– Kommunen ønsker at hyttene skal brukes og holdes i hevd, og bystyret har 

vedtatt at «Oslo kommunes hytter i Marka skal leies ut til frivillige organsiasjo-
ner, skoler, bydeler m.fl. til almennyttige formål». I tråd med dette er Lauvlund-
hytta leid ut til  Longship Group 41 Oslo. To andre hytter ved Skar, Steinbråten 
og Støpern, er leid ut til henholdsvis Utdanningsetaten og Bydel Nordre Aker, 
sier Enkerud.

Opprustning
Lauvlundhyttaytta var prega av mange års manglende vedlikehold da Long-
ship-speider Jon Kragerud på en eller annen måte kom over den. Det vil si, han 
ringte det som den gang het Skogvesenet og spurte om de hadde ei ledig hytte. 
Og det hadde de. Lauvlundhytta.

– Vi var oppe og så, og var enige om at selv om det var tydelig at det var noen 
år siden hytta var brukt – og vedlikeholdt, hadde den det en eiendomsmegler 
kanskje ville kalt potensiale. Det vil si at den var i ganske sjaber stand, men at det 
var mulig å gjøre noe med den. Jeg er ikke sikker på om vi har betalt en liten leie, 
men i prinsippet så låner vi den mot å stå for vedlikholdet. Vi er en gjeng tidlige-
re speidere som fortsatt er oppe på dugnad hvert år, sier Bjørn Haraldsen. 

Da de overtok, var det en større sjau: – Vi måtte bygge om. Opprinnelig var 
det et lite kjøkken og to soverom. Vi gjorde soverommene om til stue, og lagde 
soveplasser i låve og fjøs som opprinnelig var uten innredning. Totalt er det 10 -15 
soveplasser i uthuset og fem inne i hytta, sier Haraldsen. 
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Stall blir hus. I 1992 rusta Tom Tannæs og andre Longship-speidere opp stallen slik at den kunne 
brukes til overnatting. Foto: Longship 

Slik er det som en gang var en stall, i da. En effektivt utnytta sovesal med plass til rundt 15 sovende 
speidere. Foto: Erik Korme/Longships
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Mista vannet etter over 50 år
I den sjauen forsvant dusjen, men innlagt vann har Chateau de Baden hatt helt til 
i september 2019.

– Da fant kommunen ut at det ikke er noe rensing av avløpsvannet, og da kan 
vi ikke ha innlagt vann. Dermed måtte det vannet som kommunen la inn i hytta 
på 60-tallet tas ut nå. Nå har vi vann på utsiden, sier hyttefut Erik Korme. 

Hytta ble populær, og var mye brukt fra første stund. – Her mener jeg det var 
folk stort sett hver eneste helg hele sommerhalvåret, unntatt i ferien. Om vinteren 
var det mindre bruk, sier Haraldsen.

– Vi bruker den fortsatt mye. De forskjellige enhetene i speidergruppa bruker 
den og vi har i tillegg litt utleie. Jeg vil anta at den nå brukes annenhver helg hele 
året, unntatt feriene, sier Korme.

– Navnet er fornemt, Chateau er kanskje å overdrive, det er ikke akkurat noe 
preg av slott over den gamle hytta?

– Det kan man nok si, men navnet kom etter en navnekonkurranse som ble 
avholdt da vi overtok hytta. Da het den Chateau de Baden. de forsvant ganske 
fort, og Chateau er vel også i ferd med å forsvinne, i dagligtale omtales den mer 
og mer som Baden.

Det aller stolteste øyeblikk i hyttas omskiftelige liv var sannsynligvis da 
finalen i den nasjonale roverfemkampen, det er et NM i speiderferdigheter for 
overårige speidere, for noen år siden ble arrangert med Baden som base.

 
KJELSÅSSPEIDERNE
Kjelsåsspeiderne er en annen dynamisk speidergruppe som legger stor vekt på 
friluftsliv. I ei tid hvor mange speidergrupper er under hardt press og flere er 
blitt lagt ned på grunn av sviktende rekruttering, er det ventelister for å bli med i 
Kjelsåsspeiderne. De er en stor «hytteoperatør» i vårt område.

– Vi har så mange hytter at vi faktisk måtte si opp en leieavtale vi hadde med 
Oslo kommune på Larsbu, ei lita hytte på Dalbekk i nærheten av Lilloseter, det 
ble for mye, forteller gruppeleder Åsmunds Vikenes.

Kjelsåsspeiderne disponerer i dag fem hytter:
• To på Skøyensetra ved Abbortjern i nærheten av Sinober.
• Grensehytta ved Tømte.
• Årvollhytta, ei stor troppshytte og ei lita patruljehytte, på Dalbekk ved Lilloseter.

Viktig å ha hytte
– En av grunnene til at vi er så godt forspent med hytter, er at vi har overtatt 

hytter etter speidergrupper som er lagt ned, sier Vikenes, som mener det er viktig 
for speidergruppa å ha hytte.
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– De øker muligheten for å drive et aktivt friluftsliv, noe som alltid har vært 
sentralt for Kjelsåsspeiderne. Jeg har fortsatt inntrykk av at patruljene er flinke 
til å bruke hyttene og stadig drar på tur til dem.

– I stedet for å ha egne hytter kunne dere lånt eller leid hytter?
– Ja, for en del år siden var vi avhengige av det. Da disponerte vi kun to små 

patruljehytter. Når hele troppen skulle på tur, måtte vi ut på markedet og finne 
en. Det fine med det var at vi stadig kom til nye hytter i nye områder. Men det 
er mye mer praktisk å ha sin egen hytte hvor vi blant annet kan oppbevare utstyr 
og redskaper, det er en veldig god følelse å komme til ei hytte som er vår og ikke 
bare til låns og til slutt trur jeg det er en viktig form for læring at speiderne er 
med på å drive vedlikehold og å ta ansvar for vår egen hytte.   

– Klarer dere på frivillig basis og med lite budsjett å holde alt vedlike?
– Ja, sier hyttesjef Steinar Nyløkken. – Nesten. Vi har nok et lite etterslep, 

SPEIDERHYTTER I MARKA
– 17. Oslo Kampianerne (fra Kampen) har hytta Vennvassbu nordøst i  
   Vennervann. 
– Kalbakkenspeiderne har hytte i sørenden av Vennervann.
– Sellanrå Turisthytte vest for Tømtehyttene (tidligere kalt Tidemanns-
   hytta) ble tidligere mye brukt av KFUK-speiderne i Grefsenveien 
   (Hiet).
– 7.Oslos Vinkelhytta ligger nord for Tømtehyttene
– Romsåsspeiderne har hytte høyt oppe på Holåsen.
– Metodistspeiderne fra Grünerløkka har hytte litt lavere på Holåsen.
– Grefsen KFUM har hytta Åsly ved Kringler.
– Kjelsåsspeiderne har hytte ved Tømte, Skøyensetra ved Abbortjern og 
   Årvollhytta på Dalbekk. 
– 1. Slattum speidergruppe har hytte ved Vennervann (Jaktslottet).  
– Vestheim idrettsforening på Frogner eide en periode en av Tømtehyt-
tene.
– 1. Grefsen, seinere 2. Grefsen, disponerte Tømtehyttene fram til DNT  
   overtok dem i 1997. 

Lista er neppe fullstendig, det finnes nok speiderhytter i området som vi 
ikke har registrert.
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men i hovedsak så er de godt vedlikeholdt. Den som står for tur, er den store 
Årvollhytta, der må vi få gjort noe utvendig vedlikehold, sier hyttesjefen som er 
godt fornøyd med at en kyndig speiderfar høsten 2019 meldte seg frivillig til å ta 
i et tak på akkurat den hytta. – Sånne tilbud setter vi virkelig pris på. 

Vi skal se nærmere på de enkelte hyttene.

7.  GRENSEHYTTA (Kart side 4)

Midt på 50-tallet hadde Kjelsåsspeiderne ingen hytte, men Beverpatruljen an-
nekterte et vedskjul som sto igjen etter ei hytte som hadde brent ved Fagervann, 
der har vi kanskje forklaringa på den ene av de to hyttene som forsvant derfra 
omtrent på den tida? De fikk til og med eierens tillatelse til å bruke skjulet som 
base for sine aktivteter i Marka.

Kort tid etterpå gikk de ørlite opp i standard.
– Da hadde vi en jobb, vi planta trær for Løvenskiold på Brekketoppen, der 

Høsten 1961 er ivrige Kjelsåsspeidere i full sving med å ruste opp den gamle Grensehytta som 
Løvenskiold hadde gitt dem lov til å disponere. De hadde nok å pusle med. Foto: Ukjent/Kjelsåsspei-
derne
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En gjeng med barske rovere som 
en sein høsthelg er blitt overraska 
av tidlig vinter på Grensehytta. 
Men litt snø skremte ikke Tore 
Våge, Stein Dag Jensen, Morten 
H. Magnus eller Sven Dørstad. 
Foto: Ukjent/Kjelsåsspeiderne

Koselig med peis – på Grenshytta. 
Gutta boys har samling rundt 
ege nmurt peis på Grensehytta 
med og uten pipe. Foto: Ukjent/
Kjelsåsspeiderne
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Kjelsåsveien kommer opp i Maridalsveien. I den forbindelse ordna troppsleder 
Kjell Tveit det på en eller annen måte slik at vi fikk brukstillatelse til ei hytte, 
eller kanskje heller brakke, som Løvenskiold hadde oppe på Rauløkkollen ved 
Tømte. Hytta hadde vært brukt av tømmerhoggere og besto av ett rom og et 
ganske stort forrom eller gang. Siden den lå på grensa mellom Løvenskiold og 
kommunens skoger, fikk den navnet Grensehytta, minnes Tore Waage som var 
ivrig speider på den tida.

– Vi fant gamle aviser og innskrifter som tyda på at hytta var fra rundt 1915.
Speiderne gjøv løs på sitt nye slott, fikk køyesenger inn i det store 

rommet og bygde gangen ut og om til et kjøkken hvor det også ble senge-
plasser. 

– Det var stor aktivtet på hytta som vi brukte til konkurranser og turer. Treng-
te vi mer plass, lånte vi hytta til en speidergruppe fra Tonsen som het 7. Oslo, og 
som holdt til på en kolle litt nord for Tømtehyttene.

Etter hvert overtok roverne hytta. Roverne var så gamle at de hadde vokst fra 
speideren men fortsatte i roverlaget Over Ævne. Men bruken av hytta ble ikke 
mindre.

– Nei, tvert imot. Jeg husker at vi en vinter var der 80 netter i løpet av tre 
måneder, sier Waage som innimellom tok toget til Movann etter jobben og gikk 
derfra på ski inn til hytta. Etter ei natt på hytta var det å få på seg skiene igjen og 
komme seg ned til Movann og på jobb.

Og sånn gikk åra. Da det hadde gått 20, 25 av dem, fant noen hos Løven-
skiold ut at Kjelsåsspeiderne brukte en av konsernets hytter helt gratis. Leie 
ble pålagt. Men roverlaget Over Ævne på Kjelsås har fortsatt Grensehytta som 
base.

– Aktiviteten er ikke som den var da jeg kom til gruppa, tidlig på 90-tallet. Da 
var den fortsatt veldg stor, sier hyttesjef Nyløkken. Nå anslår han at roverlaget 
og enkelte leietakere til sammen bruker hytta 10-12 ganger i året. Når de betaler 
en årlig leie på rundt 17.000, så kunne de nesten like gjerne bodd på et enkelt 
hotell...

– Ja, det er ikke butikk, det er nostalgi. Til gjengjeld er det mye nostalgi og 
mange minner i veggene som et hotell aldri vil kunne matche. Det betyr så mye 
at vi ikke har vurdert å si opp leieavtalen.

8.  SKØYENSÆTRA ... (Kart side 4)

... ligger ved Abbortjern, noen hundre meter sør for Sinober. Den har, til tross for 
navnet, aldri vært noen seter. 

– Derimot hadde en av Skøyengårdene i Nittedal en seter ved Sinober. Den ble 
lagt ned for mange, mange år siden. Dermed ble navnet ledig, og vi tok det da vi 

2020_Hyttene_ombr3_prod.indd   61 19.02.2020   17.07



62

kjøpte hytta av en privatperson som hadde fått bygget den en gang på 1920-tallet. 
Vi overtok den i 1958 eller -59, forteller Gunnar Isachsen.

«Vi» var en speidergruppe på Sofienberg som het 38. Oslo. Den har ikke tålt 
tidens tann like godt som Kjelsåsspeiderne som leide hytta av døende 38. Oslo  
mot at de sto for drift og vedlikehold i bortimot 20 år.

– På slutten av 1990-tallet var det så lite igjen av 38. Oslo at vi vedtok å 
slå oss sammen med Kjelsåsspeiderne. På den måten sikra vi at hytta ble i 
ei aktiv gruppe, og ikke falt tilbake til Speiderforbundet, sier Isachsen som 

Skøyensætra og Abbortjern byr på strålende 
muligheter for spennende friluftsliv både som-
mer og vinter.  Vannet kan brukes på mange 
måter. Her er det kanskje en nær slektning 
av Tarzan i underbuksa som svinger seg fra 
tre til halv fire. i Foto: Rune Drotninghug/
Kjelsåsspeiderne 

Bading og båtliv. Blir livet bedre enn på 
Skøyensætra en fin sommerdag? Foto: Rune 
Drotninghaug  
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sammen med to andre speidere og hytta ble med på lasset da det hele ble 
formalisert.

Siden har hytta vært Kjelsåsspeidernes hovedhytte.
– Helt klart, det er der det er størst aktivitet, sier hyttesjef Nyløkken som 

anslår at den brukes én helg i måneden i gjennomsnitt av ulveflokk, speidertropp 
og leietakere. 

– Siden den har soveplass til 30, så blir det ganske mange overnattinger i løpet 
av et år.

Noe av speiderns konsept er at speiderne skal lære å klare seg selv. Og det 
holdes i hevd på Kjelsås, patruljene reiser på hyttetur uten følge av voksne ledere.

– Jada, det gjør de. Men det var mer av det før. Jeg har ingen statistikk, men 
jeg har inntrykk av at det er blitt litt lenger mellom hytteturene. Det er kanskje 
ikke så kult å reise til skogs som det var ..., undres hyttesjefen.

9.  ÅRVOLLHYTTA ... (Kart side 4)
... tilhørte ei speidergruppe som het 62. Oslo og hadde tilhold på Årvoll. Hytta 
ligger i den sørøstre enden av «hyttefeltet» på Dalbekk og består av to hytter. Ei 
stor troppshytte med overnattingsplass til rundt 30 og ei lita patruljehytte med 
seks sengeplasser. 

I tidligere tider hendte det at patruljene når de var på tur, var så få at de brukte det som i dag er et 
skur, som patruljehytte. En fordel var at det var mindre å vaske, en annen at det bare var halvparten 
så langt på do.
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– Den har strøm, sier hyttesjefen. Og det har ingen av de andre hyttene til 
Kjelsåsspeiderne.

– I tillegg til strøm har den bilvei nesten helt fram. Rein luksus. Hvor mye det 
betyr veit jeg egentlig ikke, men det gjør det jo litt enklere å bruke hytta. Kan-
skje er det også lettere å leie den ut. Sjøl om etterspørselen ikke er veldig stor, 
så er det litt pågang fra speidergrupper og skoleklasser som ønsker å leie hytte 
innimellom. 

Egentlig hadde ikke Kjelsåsspeiderne behov for enda ei hytte, de klarte seg med 
de de allerede hadde. Men hyttene gjorde som nissen, de fulgte med på lasset.

– 62. Oslo var også i ferd med å dø ut, da de i stedet for å dø vedtok å slå seg 
sammen med oss rundt 2005. 10, 12 speidere kom over til oss, og de tok med 

Årvollhytta er to hytter, en liten i forkant til høyre og den store oppe på toppen,  på en liten kolle 
sørøst i hyttefeltete på Dalbekk. 
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seg hytta inn i den sammenslåtte 
gruppa. Da hadde vi i hvert fall ikke 
lenger behov for Larsbu i samme 
område som vi leide av Oslo kom-
mune, sier Vikenes.

Alle Kjelsåsspeidernes hytter 
blir brukt, men det er litt varierende 
hvor mye de blir brukt. De blir også 
vedlikeholdt.

– Det er klart det er krevende 
når alt skal gjøres på dugnad og med 
begrensede midler. Men selv om en 
del gjenstår og vi aldri blir ferdige, 
så mener jeg at det blir gjort en god innsats og at hyttene er i god stand, sier 
Vikenes.

Han er like fornøyd som hyttesjefen med den speiderpappaen som helt frivil-
lig meldte seg til å bruke verdifulle fridager på å gi den slitne Årvollhytta en solid 
ansiktsløftning. 

– Det var et tilbud vi satte stor pris på.

DALBEKK
Allerede i 1909 ble Dalbekk Skog skilt ut fra Rudsetra som på sin side var skilt ut fra Rud 
gård i Nittedal. På 1920-tallet ble det skilt ut et ti-tall hyttetomter i skogen. Seinere er det 
blitt skilt ut ytterligere rundt 50 tomter i området. De fleste på 1950-tallet. Det betyr at 
en hel hytteby er vokst fram i skogen mellom Skredderudtjern og Lilloseter. En liten by 
av enkle hytter, mange bygd av eierne, som i stor grad var abeidsfolk fra Groruddalen 
og Nittedal – folk som kunne gå til hytta, og bære med seg noen murstein eller en planke 
eller tre. De bygde seg små, enkle hytter uten vei, vann eller strøm. Små oaser i den friske 
grønne skogen.  
 Men etterhvert er krava blitt høyere, også på Dalbekk. I 1966 organiserte hytteeierne 
seg i Dalbekk Vel som har rundt 60 medlemmer. Og sammen har de jobba for at fram-
skrittet skal komme også til Dalbekk. Det har tatt tid og det har kosta krefter. Men det har 
gitt resultater. I 1969 fikk de første hyttene strøm, i 1978 fikk de sommervann til hytte-
veggen i ledning fra Øvre Aurevann og i 1984 kom det (bom)vei inn til det lille svaret på 
Bakkebygrenda.  

Årvollhytta har behov for utvendig vedlikehold. 
Arbeidet er i gang
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Bønder i byen 
og i Marka

Du ser spor av dem mange steder i 
Lillomarka og nedover mot Maridalen 
i form av værbitte skilt som henger 
mer eller mindre fast på trær og viser 
veien til Valdreshytta, Sørlandshy-
tta og flere andre bygdungdomslags 
hytter.

Helt på toppen av Holåsen, like 
inntil den store blåstia fra Solemsko-
gen til Sinober troner Hordahytta med 
vid utsikt over blånene som forsvinner 
i det fjerne.

10.  HORDAHYTTA 
(Kart side 4)

Petter J. Mohn trives i skogen, og da 
han bodde på Torshov var det naturlig 

at Lillomarka ble hans skog. På sine turer la bergenseren merke til skiltene som 
viste veien til noe som het Hordahytta.

– Som bergenser ble jeg selvfølgelig nysgjerrig på hytten med den flotte belig-
genheten. En dag på begynnelsen av 1990-tallet, da jeg gikk forbi og så det var 
folk der, stakk jeg innom, sier Mohn.

Han ble tatt imot med åpne armer av medlemmer av Hordalaget. Som alle de an-
dre bygdeungdomslagene i Oslo slet det med rekrutteringen og tok mer enn gjerne 
imot nye medlemmer. Det var slett ikke så nøye om de ikke hadde aner i Hordaland. 
Det hadde Mohn, men han var ikke veldig opptatt av virksomheten i laget.

– Det var hytten som interesserte meg. Så flott å ha en hytte i Marka. Med den slip-
per en å gå hjem. Jeg kan være der lenge – og våkne opp langt til skogs neste morgen!

Mohn gikk på et medlemsmøte, og meldte seg inn i laget.

Hvis du ikke klarer å finne fram til Sørlandshytta 
ved Vennervann, så kan du i hvert fall ikke skylde 
på dårlig merking! Her er det ikke spart på skilt. 
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– Da ble jeg blant de innvidde, de som fikk vite hvor hyttenøkkelen ligger 
skjult og kan benytte hytten. Og det har jeg gjort ganske hyppig.

Hyttedrømmen
Hordalaget er ett av de yngste bygdeungdomslagene i Oslo, grunnlagt i 1936. 
Etter krigen fikk det en egen komite som organiserte turer til lånte og leide 
hytter. Det var populært, innflytterne trivdes med å komme seg ut av byen og 
inn i skogen. Oppslutningen om turene var stor i laget som i 1950 hadde hundre 
medlemmer. Drømmen om egen hytte begynte å spire blant dem.

Marie Salbu hadde aldri vært i Oslomarka, men fra medlemmer i andre lag, 
som hadde hytte i Lillomarka, hadde hun hørte mange godord om hvor flott 
hyttelivet i Marka var. Dessuten var hun lei av mobbingen fra Hardinglaget som 

Hordahytta ligger i skogen, men den ligger både høyere og friere enn det ser ut til på dette bildet. 
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hadde hatt hytte lenge. Da hun i 1955 så en liten annonse i Aftenposten om «Hyt-
te til salgs i Lillomarka», tok hun umiddelbart kontakt med Walter Marienborg 
som skulle selge sin private hytte for å finansiere huskjøp.

Søndag var hun på befaring, og falt pladask for den lille hytta (42 m2) med to 
små rom, et lite kjøkken og to trange hemser. Derfra gikk det fort.

Søndagen etter var lagsstyret og hyttestyret på befaring. De falt også pladask. 
Her skulle det kjøpes hytte!

På rekordtid skrapte de sammen 15.000 kroner i gaver og lån, og ble hytteei-
ere. Uten at medlemmene var informert.

Det ble de på et ekstraordinært årsmøte noen måneder senere. Kjøpet ble 
godtatt, uten protester.

Danseplatting
Hytta – og ikke minst danseplattingen – ble en umiddebar suksess og hadde 
sikkert mye av æren for at medlemstallet utover 60-tallet dobla seg og passerte 
200. Hytta ble for liten.

Så fulgte en lang og kronglete historie som blant annet inkluderte mange 
runder med Nittedal kommune. Men for å gjøre den kort; første spadetak til på-

Mye folk, stort oppmøte og godt humør på dugnad på Hordahytta. Men det var før, med åra er 
oppømtet blitt dårligre. Foto: Hordalaget.
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bygget ble tatt 18. mai 1968. Etter 3000 dugnadstimer, hundre medlemmer la ned 
alt fra en halv til 300 timer, sto Nye Hordahytta på 78 m2  klar høsten 1969.

På ett område var hytta langt framme, «L/L Hordakraft» fikk ganske snart 
installert ei vindmølle om sørga for «høveleg med straum», ifølge jubileumsbe-
retningen fra 1986. Noen år seinere ble den erstatta av et solcellepanel.

I mer enn ti år var det mye liv og røre på hytta og på danseplattingen. I 1981 
nådde laget en topp, med 239 medlemmer. Så begynte nedturen.

– I dag er vi rundt 40, og gjennomsnittsalderen stiger nesten med ett år i året, 
sier Sigurd Gjerde, en rogalending som i 1990 ble «lurt» med på fest på Horda-
hytta, og siden har vært der og i laget mye.

– Bortsett fra dansegruppa er laget i dag ikke så mye mer enn hytta. Som også 
brukes mindre og mindre. De første årene var det folk der stort sett hver eneste 
helg, og vi kunne være både 30 og 40. Nå er det langt mellom overnattingene.

Er du hordalending, så slipper du selvfølgelig ikke unna å spise sauehode utpå høsten. På Horda-
hytta er smalahovelaget ett av årets aller høyeste høydepunkter.  Foto: Hordalaget. 
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– Hvorfor er det sånn?
– Det er nok mange grunner. Bygdeungdomslagene er blitt utkonkurrert av 

alle de andre (underholdnings)tilbudene som er kommet i byen. Det er blitt mye 
lettere å reise hjem, behovet for å ha kontakt med folk fra hjemstedet i byen er 
kanskje ikke like sterkt. Dugnadsånden er ikke hva den var og det er kanskje 
heller ikke sansen for det enkle hyttelivet, sier Gjerde.

Markedsføring og nytenkning
Hans amerikanske kone, Mary Seim, mener det handler om to ting; mangel på 
markedsføring og mangel på nytenkning.

– Hvor mange vet at de ved å melde seg inn i et bygdeungdomslag nesten fritt 
kan disponere ei hytte sentralt i Oslomarka en liten times gåtur fra togstasjonen? 

Jeg kan ikke skjønne annet enn at hyt-
ta vil være veldig attraktiv for mange 
til tross for – eller på grunn av! – at 
den er enkel. Mange drømmer i dag 
om naturen og det enkle liv. Det er et 
«marked» her. Det handler om at vi 
må tenke nytt for å treffe nye grupper, 
kanskje blant grønne, friluftsinteres-
serte ungdommer. Det må fornyelse 
til og det holder ikke med en eller to 
nye unge, de vil fort miste gnisten i 
et miljø hvor gjennomsnittsalderen 
er over 60 år. Men jeg tror det er håp, 
hvis vi klarer å tenke nytt. Vi kan 
begynne med å invitere til dagsturer 
med pølsefest. 

– Det blir ikke så mye miljø av det.
– Nei, sier fru Mary som nekter å 

gi opp ideen. – Men det kan være en 
måte å få kontakt med nye grupper og 
få nye medlemmr. Vi kan ha danse-

kvelder med de andre lagene som har hytte i nærheten....
Sigurd er enig med frua: – Men det krever jobb, mye jobb. Og vi mangler 

ungdommer som kan ta jobben.

Kvinnfolk var nøkkelen
De har klart det før. Midt på 60-tallet jobba ei gruppe ungdommer i Hordalaget 
med å øke medlemstallet for å dokumentere behovet for ei større hytte for de 

Mary Seim er ikke i tvil om at mange vil finne det 
attraktivt å disponere ei hytte innafor bomringen, 
det gjelder bare å nå de interessert! Sigurd Gjer-
de synes det har prøvd nok, og vet ikke hvordan 
de skal få fart i hyttelivet igjen. 
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gamle skeptikerne som helst så at ting ble som de hadde vært. I jubileumsbe-
retningen forteller Karstein Bjørge hvordan de gjorde det: «Konklusjonen vart: 
Får vi kvinnfolk til å reise på hytta, vil mannfolka strøyma til. Vi ofra kveldane 
ein vinter på å reise kringom på alle «kvinneinternat» i Oslo og Akershus. Det 
var vel knapt eit sjukehus, husstellskule, helsesøsterskule m.v. som ikkje vart 
oppsøkt med hytteinvitasjonar. Resultatet var over all forventning. Hytta vart 
sprengd».

Nedtur
Men det er lenge siden. Vi skal tilbake til Mohn. I mange år har han vært leder av 
det lille hyttestyret som står for driften av hytta. Og som med beklagelse merker 
seg at hytta blir mindre og mindre brukt.

I år 2000, da nedgangen allerede var godt i gang, ble det registrert 22 netter 
med totalt 174 overnattinger i tillegg til 43 dagsbesøk på hytta. I 2017 ble den 
bare brukt syv netter med totalt 42 overnattinger. Tallene er små og svinger kraf-
tig fra år til år, men det er ingen tvil om tendensen.

– Den er at hytten brukes mindre og mindre. Det gjenspeiler seg også på 
dugnadene hvor antall deltagere er blitt ganske få og gjennomsnittsalderen stiger 
med ett år i året, sier Mohn.

– Vi har måttet legge ned både komlefest og skifyking, som vi arrangerte 
tidlig i mars hvert år i bakker og løyper, på grunn av for liten interesse. Men vi 
holder fortsatt krabbelag i oktober og – selvfølgelig i et hordalag – smalahovefest 
i november. Stemningen er alltid god, men til tross for at vi frister med skikkeli-
ge hover fra Voss, har i vi de siste årene vært færre enn ti deltakere.

– Framtida for hytta?
– Jeg vet ikke. De siste årene har vi flere ganger gått med underskudd, så vi 

arbeider for å få inn leietakere og litt leieinntekter, men det er ikke så lett.
– Selge?
– Det har vi ikke vurdert seriøst. Det skyldes blant annet at vi er en del av 

Bygdelagssamskipnaden og det er mulig at hytten faller tilbake til den hvis Hor-
dalaget ikke lenger vil ha den, sier Mohn.

Innvandrere i skogen
Han er lærer, og jobber med undervisning av innvandrerungdom.

– Jeg har flere ganger hatt med meg elever fra mange land på tur til hytten. 
Dette er ungdommer som ikke er vant til å gå på tur i norske skoger, og stemnin-
gen er ikke alltid så høy i de bratte, ulendte kleivene opp fra Snippen. Men når vi  
først er framme og kan nyte skogen, roen og utsikten fra hytten, så stiger stem-
ningen  betraktelig. Det er mange fra både Somalia og Afghanistan og andre fjer-
ne  land som ønsker seg tilbake til de dype skoger rundt Hordahytta, sier Mohn. 
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Det er ikke bare på Hordahytta det er blitt stillere.
– Det er mange hytter i området, men veldig mange står tomme bestandig. 

Rundt her er det bare noen få som det ofte er folk og liv på, sier Mohn.

11. SØRLANDSHYTTA (Kart side 4)

En solrik torsdag formiddag midt i juli er det ekstra stille i Marka. Et par 
syklister kommer fresende på steder hvor det egentlig ikke går an å sykle. Etter 
at vinden omsider har løya og sola begynt å skinne, er det blitt så sommerlig at 
insektene har begynt å summe rundt i sin evige jakt på blod og nektar. Men ellers 
er det stille og tilsynelatende livløst.

Liv og røre ved Vennervann
Men ikke ved Vennervann. 

Der er det liv og røre. Og det har det vært lenge. Tidlig på 1930-tallet var suget 
etter å få sitt eget samlingspunkt i Marka så stort blant sørlendinger som hadde 
utvandra til Oslo, at en hyttekomité ble satt ned. Den skulle leite etter ei passende 

Helena (fra v.), Samuel, Tore, Nathan, Sofia og Dagmara dro til skogs noen dager i sommerferien, 
og fant nok freden i den flotte hytta omgitt av sommerstille skog. 
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hytte i Nordmarka. Mens den lette, leide laget forskjellige hytter ved Nordre 
Langvann i Lillomarka. Litt lenger sør fikk de napp. Der fikk de kjøpt fem mål 
vakkert beliggende hyttetomt ved Vennervann av Nittedal-bonden Per Johnsen. 
Påsken 1939 sto Sørlandshytta klar, og kunne tas i bruk. St. Hansaften ble den 
offisielt innvia. 

Nazistene tok over
Der koste sørlendinger på bortebane seg i et års tid. Da var krigen kommet og 
lagsaktiviteten lagt ned. Den ble tatt opp igjen, men lagt ned for godt våren 1942. 

Da tok de norske nazistene over hytta, og brukte den som rekreasjonssted for 

Sørlandshytta holder høy standard og er meget velholdt. Kjøkkenet er sannsynligvis et av de aller 
flotteste i Marka. 
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Hirden. Det betyr at okkupasjonsmaktens norske medløpere slappa av på hytta 
sentralt i et område hvor motstandsbevegelsen, som vokste seg stadig sterkere 
mot slutten av krigen, fikk mer omfattende virksomhet. Pikant, må vi vel kunne 
si.

Etter krigens slutt i mai 1945 rykka sørlendingene inn i hytta igjen. Det ble 
feira med en «frigjøringsfest» 9. juni. 

I 1946 var medlemstallet i laget oppe i over 700. Kampen om å få leie hytta 
var så tøff at alle interesserte måtte søke hyttenemnda om å få leie.

70 år seinere er ikke pågangen like stor for å få leie hytta. Det til tross for at 
den på slutten av 50-tallet ble bygd ut og blant annet fikk nytt kjøkken, spisestue, 
badstue i kjelleren og i dag framstår som meget velholdt på en av Lillomarkas 
flotteste tomter.

Sørlandshytta er bygd på og den er bygd ut. Den er flott med en flott beliggehet men lilkevel står 
denne perla i hjertet av Lillomarka overraskende ofte tom.
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– Det er så fint her!
Familien Pater/Myhre hører med blant dem som kjenner til «hemmeligheten», 
og benytter seg av den. Det er de som sørger for liv og røre midt i skauen midt på 
sommeren.

– Med fire egne og ett nabobarn har vi reist på noen dagers ferie, forteller 
mamma Dagmara Pater som er så heldig å være gift med en sørlending.

– Jeg oppdaga nærmest ved en tilfeldighet at det i Oslo var noe som het 
Sørlandslaget, og at det hadde ei hytte her inne – egentlig er vel laget ikke så mye 
mer enn hytta i dag, forteller Tore Myhre som ikke var sein om å melde seg inn. 
– Og siden har vi vært her inne mange ganger.

– Og det er så fint! sier Dagmara  før vi med selvsyn får se hvor stor, lys, fin 
og velholdt hytta er. Den har 22 sengeplasser, badstue og badebrygge med båt.

– Det er enkelt, vi må hente vann i brønnen og solcellepanelet gir ikke strøm 
til så mye mer enn leselamper og mobiltelefoner, men vi trives veldig godt her.

Det gjør åpenbart også barna, med et lite forbehold for Nathan. Han er ikke så 
glad i å bade i et vann som fortsatt er litt kjølig.

– Det er fint her, sier han og ser utover vannet og skogen. – Men det er jo ikke 
så mye å gjøre.

Han ser fram til å komme hjem til Refstad igjen etter noen dager på skauen.
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Arbeiderkollektivet

12.  FERIEHJEMMET 
SKOGHEIMEN (Kart side 4) 

Som vi var innom innledningsvis, var det 
i første halvdel av forrige århundre vanlig 
at bedrifter og/eller fagforeninger gjorde 
som Oslos typografer; bygde feriehjem 
for sine ansatte/medlemmer. Det var alt 
fra store anlegg med mange hytter til ei 
enkel hytte i skogen.  

Stor-Ko-Fa, «spesialforretning i finere 
herre- og guttekonfeksjon» holdt til i 
Storgata 7 fra 1929 til 1988, og var en 
institusjon i Oslo. Angivelig skal den lille 
hytta ved Grisputten i Lillomarka en pe-
riode ha vært forretningens bedriftshytte. 

Oslo stein-, jord- og sementarbeideres 
forenings feriehjem ved Lyseren i Ene-
bakk var ett av veldig mange slike ferie-
hjem som ble bygd i forskjellige marker 

og langs fjorden. Når det er det mest kjente, skyldes det forfatteren Roy Jacobsen. 
I deler av romanen Seierherrene, hans gjennombrudd som populær forfatter, står 
feriehjemmet ved Lyseren og livet der sentralt. På 1950 og -60-tallet loggførte det 
godt over 20.000 overnattingsdøgn i året, men så dalte interessen. 

Nå har kommersielle interesser kjøpt opp feriehjemmet og gjort det om til et 
attraktivt hyttefelt.

Det har med andre ord gått med det som med så mange andre slike feriehjem.
– Det er mange grunner til at det har gått sånn, sier Rolf Utgård. 

Verkstedklubbens ferieparadis
Den tidligere hovedtillitsmannen på Kværner fikk på 1990-tallet kjøpt ei av et 
halvt dusin feriehytter som Verkstedklubben ved Kværner hadde ved Nordre 

To generasjoner skilt med samme budskap 
forteller at vi er på rett vei
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Langvann i Lillomarka. De seks hyttene utgjorde Feriehjemmet Skogeheimen, 
men de ble etter hvert så lite brukt at klubben valgte å selge dem.

– Det var ikke så lett, på den tida var hyttene i Oslomarka lite attraktive. En av 
dem lå ute for salg i et par år før den ble solgt for en billig penge. Nå har jeg inn-
trykk av at det har endra seg. Jeg veit i hvert fall om ei hytte som er blitt solgt flere 
ganger og underveis har tidobla seg i verdi på omtrent like mange år, sier Utgård 

Han synes det er perfekt å ha ei hytte som han når etter en 20 minutters togtur 
og en halvtimes gange. 

– Men mange er opptatt av å kunne kjøre til døra, og synes det er greiere å 
kjøre bil i tre timer og komme til ei hytte i nærheten av et alpinanlegg enn å gå i 
en halv time for å nå hytta i skogen. Jeg er ikke der.

Tyngre flaskefór ...
Utgård ser flere grunner til at det er blitt sånn. En av de mer eksotiske, er endrin-
gen i drikkevaner: – Tidligere når familien skulle kose seg på hytta en kort helg, 
putta far en halvflaske brennevin i sekken. Den var lett å bære, og den redda 
lørdagskosen. Det ble bokstavelig talt tyngre når brennevinet ble erstatta av øl. 
Da ble det viktigere å kunne kjøre til døra. Men det er nok andre grunner og.

Hytta med samme navn som feriehjemmet, Skogheimen, var opprinnelig bygd som forsamlings-
lokale for sjokoladearbeiderne . I dag er den, som de fem andre hyttene som utgjorde Feriehjemmet 
Skogheimen, privat hytte.
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Selv om det var mange feriehjem i skog og fjell og ved sjøen, så var det ikke så 
mange i våre skoger. Hovedsakelig var det foreningshytter av forskjellige slag og 
noen private hytter. Men det fantes unntak, ett av dem var Kværner Brugs Verk-
stedsklubbs hytter ved Nordre Langvann. Det henger fortsatt skilt i skogen som 
minner om dem.

Feriehjemmet 
Her er historien om dem:

«For mange Kværner-arbeidere var feriehjemmet sjølve livet hvor man kunne 
drømme seg vekk og oppleve natur og mystikk ved parafinlampa, med fiskesnø-

Tømmervegger, levende lys, kaffe, lyst inne og mørkt ute. Mer idyllisk er det vanskelig å få hytteli-
vet. Foto: Rolf Utgård. 
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re på Langvann, sove ut etter lange 
arbeidsdager og skiftarbeid, ta seg en 
fest eller bare en knert til kvelds».

Utgård har skrevet historien om 
bedriftsklubbens feriehjem ved Nor-
dre Langvann i Lillomarkas Venners 
50 årsberetning som kom ut i 2019. 
Der skriver han blant annet om hva 
feriehjemmet høyt oppe i skogen 
betydde for Kværner-arbeiderne.

Forøvrig er det vanskelig å se at de 
seks helt forskjellige hyttene spredt ut 
langs østbredden av Nordre Langvann 
en gang for ikke så lenge siden var ett 
feriehjem hvor slitne arbeidere henta 
seg inn etter tøffe arbeidsuker. 

Det begynte med sjokoladearbei-
derne. Eller kanskje det begynte med enkefru Thora Pettersen som ikke var noen 
stor økonom. Hun eide flere eiendommer, men lite penger. Derfor måtte hun 
stadig ut på lånemarkedet. Når hun ikke kunne betjene lånet, røyk en eiendom 
eller to på tvangsauksjon. 

Men hun er heller ikke begynnelsen. Derimot finner vi en slags begynnelse på 
Skøyen gård i Nittedal i 1912. Da ble eiendommen Skogheimen ved Nordre Lang-
vann skilt ut fra gården og solgt til tannlege Holst.  

Han bygde ei hytte, og solgte i 1928 resten av eiendommen til enkefru Petter-
sen som i løpet av to år skilte ut tre eiendommer – en av dem ble i en periode kalt 
«Aftenpostenhytta», og var kanskje eid av en forening i den bedriften? 

Sjokoladearbeiderne
Og så kommer Chokolade- og Sukkervarearbeidernes Forening, som var en felles 
forening for arbeiderne ved Freia, Bergene og flere mindre sjokoladefabrikker, inn 
i bildet. Foreningen hadde allerede i 1917 kjøpt et feriehjem på Nesodden, men med 
kortere arbeidsdager og lenger ferie trengte den et feriehjem til. Alt i 1920 fikk 
sjokoladearbeiderne 14 dager ferie med lønn og 48 timers arbeidsuke, de hadde fått 
så mye fritid å slå ihjel at de trengte et feriehjem til. De viste også til at stadig flere 
bedrifter etablerte bedriftsidrettslag, og mente at de trengte et «sportssted».

De dro til Hakadal på leiting etter et egna sted, men endte opp i Lillomarka. 
Ved Nordre Langvann fant de det de drømte om, eiendommen Skogheimen på 
216 mål og med to hytter. Foreningen la 10.000 kroner på bordet, og kjøpte her-
ligheten av enkefrua. 

Når det er påskeferie, må det også væe skirenn. 
Sånn var det på Skogeimen, og entusiasmen var 
det ikke noe å si på. Foto: Rolf Utgård.
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Klubbmedlemmene fikk en ekstrakontingent på 5 øre i uka. 
Kjøpet var så populært at sjokoladearbeiderne allerede året etter vedtok å 

bygge to hytter til på tomta. Og siden dette var lenge før markaloven var påtenkt, 
gikk det både fort og greit. De fatta vedtak om bygging i mai og allerede i 
oktober sto ei hytte på toppen av åsen som «inneholder en stor forsamlingssal, et 
prektig kjøkken og en stor veranda med en finfin utsikt», ferdig. 

Det var stor entusiasme i begynnelsen, men lufta gikk ganske raskt ut av 
sjokoladeballongen. Rett etter krigen var entusiasmen for feriehjemmet så liten at 
de i 1946 vedtok å selge hele sulamitten med de fire hyttene. 

Kværner Brugs Verkstedklubb la 52.000 kroner på bordet og kjøpte. Ganske 
raskt bygde den ytterligere to hytter, og hadde følgelig seks hytter ved Nordre 
Langvann helt fram til 1998.

Dugnad, dugnad
Igjen fikk hyttene entusiastiske brukere og tusenvis av dugnadstimer ble lagt ned 
av arbeidsfok som reiste rett fra jobb og til skogs på fredag eller lørdag. De holdt 
hyttene i stand. Med seks hytter – og like mange vedskjul! – var det aldri mangel 
på arbeidsoppgaver. Likevel ble det som regel rom for en aldri så liten fest.  

Etter hvert ble det vedtatt at de som jobba dugnad skulle få dekka bensinpen-
ger og kaffe. Mat måtte de holde sjøl; de hadde jo måttet spise om de hadde holdt 
seg hjemme også. Det var nøkterne tider.

Kværnerklubben hadde tre feriehjem på forskjellige steder og det kunne gå 

Med seks hytter – og like mange vedskjul – ble det mye dugnadsjobbing på Skogheimen. Lenge gikk 
det med godt frammøte og lek og lyst, men etterhvert ble det vanskeligere å lokke folk til skogs for å 
jobbe dugnad. Foto: Rolf Utgård
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friskt for seg når penger skulle fordeles mellom gode formål på de forskjellige 
anleggene. Ifølge Utgård var «Feriehjemstyret ... et av de viktigste fora i klubben, 
og det sto tøffe kamper her».  

Pengene striden ofte sto om, kom fra brusautomatene. Hver fredag ble inntekte-
ne derfra frakta i en koffert til Landsbanken og satt inn på konto. Det var mer pen-
ger i kofferten jo varmere det var i været og jo flere innleide det var i verkstedet.

Men det var orden i sysakene både i regnskapet og i skogen. Søndag ettermiddag, 
når hyttegjestene hadde kommet seg etter lørdagskvelden, var feriehjemstyret ofte på 
plass og sjekka at hyttene var i forskriftsmessig stand før leietakerne fikk dra hjem. 

Storhetstida varte til langt utpå 80-tallet, men så begynte entusiasmen å dale 
også blant kværnerarbeiderne. Færre brukte hyttene og enda færre stilte opp på 
dugnadene. Og etter 52 år, i 1998, var det slutt. 

Feriehjemmet ble lagt ned og hyttene solgt, men Utgård skriver at fem av de 
seks hyttene fortsatt er i flittig bruk. Han eier selv en av dem og forsikrer at selv 
om feriehjemmet er dødt og borte, «lever (det) fremdeles i våre hjerter».

Det er visst ikke noe som heter dårlig vær. Det gjelder bare å kle seg. Rolf Utgård har kledd seg, i 
bølgeblikk. Han holder seg tørr, men veldig praktisk er det ikke. Foto: Skogheimen.
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oppholdsvær, nå virker det som om veldig mange ikke bestemmer seg for å gå på 
tur før de ser at det blir sol, sier Otto Ullevålseter. 

Seter ble husmannsplass
Første gang plassen figurerer i skriftlige kilder skal være i 1723. Da omtales den 
som seter under Ullevål gård. Gården lå der hvor sykehuset ligger i dag. Utover 
på 1700-tallet økte tømmerprisen så kraftig at det ble bedre butikk for skogeiere 
å ha en husmann boende til å drive og passe skogen, enn å bruke plassen som 
seter. Ullevålseter ble husmannsplass i 1737, og Jon Nielsen Ullevoldsæter flytta 
inn. Han gjorde som mange andre, tok navn etter plassen han bodde på.

Helt på slutten av 1800-tallet ble Ullevålseter kjøpt inn i Nordmarksgodset 

Ullevålseter er et staselig bygg, og det er så viselig konstruert at det nesten alltid er mulig å komme 
seg i le og slikke litt sol – hvis den finner det for godt å stike innom.
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Uten mat og drikke ...

Uten mat og drikke duger som kjent ikke helten. Det gjelder ikke minst i skogen. 
Men det er ikke bare fordi de sikrer næringsinntaket at markastuene er populære. 
Mange synes det er trivelig og hyggelig med et avbrekk med kaffe og bolle eller 
noe annet på ski-, fot-.eller sykkelturen. 

I selve Maridalen finnes ikke ett eneste sted hvor det er mulig å kjøpe næring 
eller forfriskniger – hadde det ikke vært marked for det? Vi ser i stedet på fire 
hytter i tilgrensende strøk hvor det bedrives servering og som folk flest ikke kan 
kjøre bil til. Vi begynner med det eneste som ligger vest for Maridalen og fortset-
ter med tre stuer som ligger som perler på ei snor i Lillomarka.

13.  ULLEVÅLSETER (Kart side 4)

Det finnes visst ingen tall, men Ullevålseter, med sin sentrale plassering, er 
kanskje den mest besøkte stua i hele Marka. Både veier og lysløyper fra sentrale 
utfartssteder fører dit. 

– Vi aner ikke hvor mange som passerer her, og vi har heller ikke noe tall på 
hvor mange av dem som kommer inn og handler. Dermed kan vi ikke si om det er 
flere besøkende her enn andre steder, sier Otto Ullevålseter.

Men at Ullevålseter er et populært sted i Marka er det ingen tvil om. For man-
ge er det et passende turmål, for andre et sted de passerer på vei inn i de virkelig 
dype skoger. 

Som de andre stuene sliter også 
Ullevålseter med uforutsigbarheten, 
det er aldri mulig å vite hvor mange 
om kommer.

– Jeg har inntrykk av at det er 
blitt verre. Før kom folk hvis det var 

Når du har gått nok, er det lov å kose seg enda 
litt! Det er lett å la seg friste på både Ullevålse-
ter og de ande markastuene.
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av Harald Wedel Jarlsberg. I 1922 ble Ullevål skog, inkludert Ullevålseter, og 
flere andre eiendommer solgt til Kristiania kommune som var oppatt av å sikre 
nedslagsfeltet for Maridalsvannet, byens drikkevannskilde.

Har holdt på lenge
Hvor lenge det har vært servering på Ullevålseter er ikke godt å si. Som på så 
mange andre markaplasser var det mulig for de få som hadde oppdaga gleden 
ved å gå på tur, å få seg en kaffekopp og noe å bite i på kjøkkenet og til og med ei 
seng å sove i når de passerte Ullevålseter. 

Markaturismen begynte så smått på midten av 1800-tallet på ski og til fots. En 
av pionerene skal ha vært skipsmegler Carl Christian Gustav Bruun. I ei dagbok 
fra1887 forteller han ifølge lokalhistoriewiki.no at han i pinsen møtte «9 eller 10, 
Damer og Herrer» som skulle overnatte på Ullevålseter. Så da må det ha vært et 
tilbud der inne.

Men det var etter at kommunen overtok, det virkelig ble schwung over virksom-
heten. Den ønska seg et serveringssted, og bygde ei peisestue, Gamlestua, til det 
bruket. Den sto ferdig i 1927. Med det ble den profesjonelle serveringsvirksomhe-
ten innleda. Siden har stedet vært drevet som serveringssted av en og samme fami-
lie. Det begynte med Emma og Paul Pettersen. I 1958 overtok deres sønn, Reidar 
Otto som fikk etternavnet Ullevålseter. Sammen med Gerd var han bestyrerer i 
over 60 år. Nå har sønnen Otto og Birgitte Jensen tatt over stafettpinnen.

Heftg på 30-tallet
Utover på 1930-tallet skal det ha vært en voldsom trafikk til Ullevålseter. Det 
hjalp selvfølelig godt at Sognsvannsbanen sto ferdig i 1934, den gjorde at byen 
rykka mye nærmere Marka. Når trikken gikk helt til Sognsvann, ble turen inn 
til Ullevålseter overkommelig for mange flere. På det verste – eller beste – på 
1930-tallet skal det ha vært et par hundre telt rundt Skjærsjøen enkelte helger. 
Trafikken var så voldsom at kommunen bygde ei ny peisesue på Ullevålseter i 
1936.

Men så ble det verre. Under krigen hadde tyskerne en stor leir ved Sognsvann 
som blokkerte adkomsten til Marka og Ullevålseter. Først utpå 60-tallet begynte 
trafikken å nærme seg gamle høyder. 

Vei og lysløype
At det i 1936 ble kjørbar vei inn til Ullevålseter, hjalp selvfølgelig også på. I 
første omgang ble det anlagt en sidevei fra Nordmarksveien, over Skjærsjødam-
men og opp. De aller første som benytta denne veien, og kjørte helt opp, skal 
ha vært regjering og storting som spiste middag i Ullevålseters flunkende nye 
peisestue i 1936.

2020_Hyttene_ombr3_prod.indd   84 19.02.2020   17.08

85

Nordmarksveien var eid av Akerse-
levens Brugseierforening. Den reelle 
lederen der var den meget bestemte og 
steile ingeniør Hans Bull, som hadde 
sekretær som tittel. Han var sikkert ikke 
uten skyld i at det ble så mye rabalder 

rundt bruken av veien at kommunen etter ganske kort tid, for å få fred, valgte å 
bygge en ny vei. Den ble bygd på kommunens grunn på vestsida av Skjærsjøelva 
helt fra Hammeren og opp til Ullevålseter i 1936.  

Et samtidig postkort viser storting og regjering 
på innvielsesmiddag i Ullevålseters nye peisestue 
i 1936. Her skal det være mulig å finne både stor-
tingspresident Hambro og tidligere statsminister 
Hornsrud. Den nye veien gjorde at storfolket 
kunne kjøre bil helt fram. De staselige bilene sto 
pent parkert utafor. 
Foto: Ukjent/Ullevålseter.
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Lysløype fra Sognsvann ble åpna i 1963, og i 1976 ble den forlenga til Frog-
nerseteren. Det er en av Oslos mest brukte skiløyper og en populær turvei på 
sommerføre.

Hopparena og flomlys
En av byens første skiklubber, Skuld, førte en omflakkende tilværelse de første 
åra etter stiftelsen i 1886. Et par år holdt den hus på Ullevålseter. I 1894 etablerte 
den seg omsider i egen hytte rett overfor Ullevålseter. Og selvfølgelig skulle 
gutta ha hoppbakke! 

Den kom like etter at hytta sto ferdig. Etter hvert ble det fire hoppbakker, to 
med stillas, på Ullevålseter. Det ble et hoppsenter med et yrende liv. Sønnen i 
huset, Reidar Otto, ble en av landets mest lovende hoppere. Skolehopprenn ble 
arrangert her og unge lovende hoppere ble kjørt med lastebil opp fra byen for å 
trene. Det ble enda mer populært da en av bakkene fikk flomlys.

 I «Lysbakken» var det mulig å hoppe etter at sola hadde gått ned! Flomlys var 
ikke vanlig i hoppbakkene i åra etter krigen, men på Ullevålseter hadde de fått 
lamper som tidligere var brukt på skøytebanen på Tryvann. Høyfjellsbanen, som 

Meteorologen har lova sol, og da trekker folk til Ullevålseter. Selv midt på formiddagen en tirsdag i 
slutten av oktober er det kø foran disken under en liten del av familiens premiesamling. 
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man drømte om at skulle bli et norsk svar på rekordbanen i Davos, ble anlagt i 
1934, men døde langsomt hen utover 1950-tallet.

Langrenn sto også på menyen til Skuld og de andre skiklubbene. Allerede 
i 1887 gikk det første langrennet i Nordmarka av stabelen. Løypa, som hadde 
start og mål på Sognsvann, gikk til Ullevålseter før den fortsatte til Kamphaug, 
Lørenseter og Bjørnholt.

I ti år fra 1999 gikk femmila i Holmenkollen i ei sløyfe på drøyt 16 kilometer 
som ble gått tre ganger. Den hadde vending på tunet på Ullevålseter, og trakk 
mange tilskuere dit. 

14.  LILLOSETER (Kart side 4)

– Det er veldig mange trær i Norge, sa Hannah (5) første gang hun kom til Lillo-
seter, i 2007. Hannah er født og oppvokst i London, nå lurte foreldrene på å flytte 
hjem til Norge. Etter ti år i verdensmeteropolen hadde de fått høre at det var ledig 
jobb som driver av Lilloseter.

– Først og fremst av hensyn til Hannah og hennes oppvekst og skolegang øn-

ska vi å komme hjem igjen. Vi sendte inn en søknad til kommunen, og fikk leie-
avtalen. Vi driver stua for egen regning, og betaler leie til kommunen. Vi gikk 
inn i avtalen og flytta til skogs selv om vi trives godt i byen generelt og i London 
spesielt, sier kokk og driftsansvarlig på Lilloseter, Torgeir Soot. 

Yrende liv på Lilloseter en fin skidag på seinvinteren 1945. Foto: Arne Johan Hansen/Groruddalens 
Historielag.
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Fra London til Lilloseter
Etter ti år som «catering manager» på et møte- og konferansesenter i London tok 
han med den lille familien inn mellom alle trærne for å drifte Lilloseter fra  

1. november 2008.  
– På mange måter en stor over-

gang, men jeg har ikke angra en dag. 
Det er også fordi jeg ikke er en fyr 
som angrer på det jeg har gjort. I 
den grad jeg angrer på noe, så er det 
på ting jeg ikke har gjort.

– Drømmejobben?
– Njaa. Som alt annet er dette 

en sak med flere sider. Det er både 
fordeler og ulemper ved å bo langt 
til skogs, det kan være tungt alltid å 
være på jobb. Men jeg trives veldig 
godt med å være min egen herre, sier 
Torgeir mens han titter fram mellom 
fristende bakverk i disken.

Lillomarkas hjerte    
Lilloseter er beskrevet som Lillo-
markas hjerte, og det er ikke uten 
grunn. Stua som ligger i Nittedal, 
men eies av Oslo kommune, ligger 

sentralt i Lillomarka og er lett tilgjengelig bare en håndfull kilometer fra både 
Groruddalen, Solemskogen og Nittedal. Hit går det veier veier i alle retninger, 
og det går stier og skiløyper med og uten lys. Stua har 120 sitteplasser i peis-
estua og et stort og åpent uteområde.

Når det først kom folk til kollen med det vide utsynet mellom Langvann og 
Aurevann som idag heter Lilloseter, er det ingen som veit. Men i 1788 kjøpte 
Ole Nilssøn på storgården Lillo i Oslo setra av Kjul gård i Nittedal. 30 år seinere 
etablerte den første husmannen seg på Lilloseter, og i 1918 overtok Th. Kristof-
fersen som starta opp med servering i gamlestua.

Gullsmedenes sted
Men det var først i 1925 det virkelig begynte å bli fart i sakene. Da flytta – av 
alle ting – gullsmedene inn. Oslo Gullsmedarbeideres Forening kjøpte plassen 
og gikk i gang med en storstilt utbygging. De fikk bygd sportsstua og flere 
hytter, og kjørte i gang en ganske omfattende virksomhet med overnatting og 

Selv om datteren syntes det var veldig mange trær 
der, tok Torgeir Soot med seg familien og la ut 
på litt av en reise. De dro fra storbyen London 
til Lilloseter midt i skauen og begynte å servere 
kanelsnurrer mm. 
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servering. Foreningens medlemmer var flittige brukere, og hadde ti reserverte 
sengeplasser.

Men entusiasmen må ha dalt, eller kanskje gullsmedene ble færre, i hvert 
fall overtok Oslo kommune stedet i 1950. Etter et kort mellomspill med Turist-
foreningen som driver, overtok kommunen igjen. Siden 2008 har Torgeir og fru 
Mette stått for driften.

– Det er moro, men mye jobb. Jeg jobber hver dag i 11 måneder i året, 60, 70, 
80 timer i uka. Det er mye, men med mange fornøyde gjester er det også både 
moro og hyggelig.

– Hvem kommer hit?
– Det korte svaret på det er alle. I uka er det mye pensjonister og mødre eller 

fedre med barnevogn. I helgene kommer også folk som er i arbeidslivet. Ung-
dommen er nok underrepresentert, selv om jeg synes det har blitt flere av dem 
de siste par åra, sier Soot som har inntrykk av at det å besøke Lilloseter svinger 
med livets faser.

– Mange blir tatt med mye når de er små. Så er de kanskje litt lei i ungdoms-
tida når de selv kan bestemme, før de kommer igjen med egne barn. Så kommer 

Lilloseter er lett tilgjengelig fra mange forskjellige utgangspunkt på både barmark og snø, og er et 
populært turmål der det troner på toppen med utsikt både langt og bredt.  
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det gjerne en travel periode med jobb 
og eldre barn før de blir pensjonister 
og begynner å trekke hit igjen.

Størst trafikk når det er 
skiføre
Folk går til Lilloseter hele året – selv 
når været er dårlig, så er det stadig 
fine veier å gå på – men hovedsesong 
er om vinteren.

– Ja, det er aller mest folk her når 
det er fint skiføre.

– Hvor mange er det?
– Der varierer veldig med vær 

og føre. En dag kan det være 20, 
en annen dag flere hundre. Selv om 
jeg har fått litt erfaring etter mer 

enn ti år her, så er jeg nødt til å ha et reservelager i fryseboksen for å betjene 
toppene.

– Og bestselgeren er stadig kanelboller som smaker enda bedre enn de lukter?
– Kanelboller går det mye av, men det går kanskje like mye vafler, sier Torgeir 

Soot.

15.  SØRSKOGEN (Kart side 4)

Det begynte på Sørskogen. Det var sannsynligvis det første serveringsstedet i 
våre skoger.

– Bestefaren min kjøpte «Skauen» i 1882, og han begynte umiddelbart med 
severing, forteller Atle Sørskogen. Hva som ble servert og hvor mange som kom 
rekende forbi, det veit han ikke.

– Så mange var det nok ikke, og serveringa var sikkert enkel. Det var kanskje 
en og annen som kjøpte en kaffekopp og ei brødskive. Serveringa skjedde til 
å begynne med på kjøkkenet og i kammerset, hvis det var mye folk. I 1937 ble 
huset bygd på, da fikk vi peisestua som vi fortsatt bruker.

Lillomarkas urplass?
Men da serveringa kom i gang, hadde det vært liv på «Skauen» i et par hundre 
år. Sørskogen var en av de første plassene som ble rydda i Lillomarka. En gang 
på 1600-tallet kom en finne og brente ned skogen et par kilometer nord for der 
Lilloseter ligger i dag. Han slo seg ned, rydda jord og ble den første oppsitteren 

Om ikke kassaapparatet går varmt hver dag, så er 
det alltid folk innom hos Torgeir Soot.
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på Sørskogen. Seinere ble plassen husmannsplass under Skøyen gård i Nittedal. 
Og så ble det serveringssted.

Ved siden av serveringsvirksomheten drev de også, som så mange andre 
markaplasser, med utleie av fire, fem rom i annen etasje. Grefsen IL var blant 
leietakerne. Laila Schou Nilsen lå her og trente alpint i den bratte Stengunåsen 
– den fikk navnet fordi Milorg hadde våpenlager der under krgen og blant annet 
gjemte bort stenguns (maskinpistoler) – bak gården i flere uker før OL i St. Mo-
ritz i 1948. Unge Atle var med på å tråkke løype for det alpine OL-håpet. I tillegg 
var det gårdsdrift med dyr helt til midt på 1960-tallet.

Da hadde serveringsvirksomheten tatt seg opp.
– Ja, tidlig på 50-tallet begynte far, som primært var tømmerkjører, å rydde 

løyper for Skiforeningen. Det gjorde at flere kom seg ut på ski, og skapte mye 
større trafikk om vinteren. Både ski og løyper var mye dårligere enn i dag. Folk 

Sørskogen har tatt vinterdrakta på. Bildet er tatt før løypemaskinenen gjorde sitt inntog i Marka, 
sannsynligvis en gang på 1960-tallet. Foto: Per Rud/Groruddalens Historielag
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gikk ikke så fort og så langt som de gjør på glassfiberski i maskinpreparerte løyper 
i dag. Til gjengjeld hadde de tid til å sette seg ned mye lenger og ta en kopp kaffe, 
eller kanskje en seidel toddy til 2,50, og ei brødskive eller en vaffel. Far kokte også 
sjokolade, når den kokte over, lukta det i hele skauen, mimrer Sørskogen. 

– Hvor mange kunne være innom?
– Nei, det veit jeg ikke, men på fine skidager var det kø langt utpå tunet.  
– Lange arbeidsdager?
– Ja, vi begynte, og begynner fortsatt, å bake i seks, halv sju tida om morge-

nen. Vi må være ferdige til klokka ti, da begynner det å komme folk.
– Hvor mange?
– Det veit vi aldri. Det avhenger mye av vær og føre. Det er veldig stille 

i ferietida midt på sommeren, men ellers er det alltid noen som kommer 
innom. Det er selvfølgelig et problem at vi aldri veit sikkert hvor mye vi skal 
bake.  

– Dere har ikke en reserve i fryseren?

– Bare nybakt er nybakt
– Det er mulig nå som vi har strøm, og vi har litt. Men som du veit så er det bare 
nybakt som er nybakt. Vi har jo etterhvert fått en viss erfaring med å vurdere 
behovet, sier Atle Sørskogen. 

I en mannsalder har Atle Sørskogen gleda gjester med ferkst bakverk og tullprat som ofte ikke er så 
tullete.  Peisestua står som den ble bygd, og hvor mye folk det er der avhenger helt av vær og føre. 
Og litt sesong.
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Han ble født i 1935 og er nummer 13 i rekka av eiere på det som opprinnelig 
het Skøienskauen. Han har flytta ned i Nittedal. Ingen bor lenger på Sørskogen, 
men servering er det fortsatt. Hver lørdag og søndag i skisesongen, og søn-
dager resten av året. Nå er det datteren hans, Bente, som står for det meste av 
serveringa. 

– Jeg går mest rundt og snakker tull med folk som vil høre på, humrer far 
Atle.

PS
Under annen verdenskrig ble Sørskogen mye brukt som base av Milorg. De 
hadde både våpendepot og forsyningslager i området. Gården husa også hjemme-
frontmenn og flyktninger. Til tross for at nazistene hadde aktiviteter flere steder i 
Lillomarka, ble basen på Sørskogen aldri avslørt.

16.  SINOBER (Kart side 4)

Et par kilometer videre fra Sørskogen, det skal mye til å rekke å bli kaffetørst på 
det strekket, troner Sinober på toppen av Lillomarka, 413 meter over havet. Det 
er ei mil til Ammerud, fem, seks kilometer ned til Nittedal og tre til Movann. 

Krigens seierherrer kom ut av skogen og fram i lyset. Milorgsoldatene som holdt til på og ved Sør-
skogen i krigens siste fase, er fra v.: Gunder Swensson, Bjarne Jacobsen, Rolf Kjærnsli og ukjent. 
Foto: Ukjent/Historielaget
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Vi er fortsatt i Nittedal kommune, men også denne stua eies av Oslo kom-
mune. 

Sinober er navnet på en rødfarge, den samme fargen som sportsstua er malt 
i og som Løvenskiold bruker på sine bygninger i Marka. Det er naturlig å tro at 
navnet kommer fra fargen. Men heller ikke her er det godt å si om det var høna 
eller egget som kom først. Det  kan nemlig også være motsatt, at fargen kom på 
grunn av navnet. Det er visst mest sannsynlig.

Først seter, så husmannsplass 
Sinober het opprinnelig Fautvangen og var ei seter under fautgården – hvor futen 
aldri (!) bodde – Skøyen i Nittedal fram til 1821. Da ble setra en husmannsplass. 
Plassen kan ha fått navn etter Martin Larsen som kom hit som husmann i 1864. 
Han kom fra Zinoberrud – etter fargen? – på Nannestad.   

Lenge etter at Larsen – som skal ha vært en generøs mann som gjerne leide ut 
senga si og sov ute hvis det kom folk på besøk – hadde forlattt denne verden be-

407 meter over havet troner Sinober. Du kommer ikke så veldig mye høyere i Lillomarka, Brennber-
get ved Sørskogen er markas høyeste punkt, 441 moh.

Innfelt: Skiløperne har inntatt Sinober en søndag i 1940. Foto: Ukjent/Groruddalens Historielag
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gynte Sigurd Sinober å bli lei av den 
evinnelige serveringa. I 1951 prøvde 
han å selge plassen. 

Flere bedrifter skal ha vært interes-
sert i å kjøpe dette smørøyet på toppen 
av Lillomarka. For å unngå at det po-
pulære utfluktsmålet ble privatisert og 
stengt for allmennheten, benytta Nitte-
dal kommune seg av sin forkjøpsrett og 
kjøpte hele greia for 41.000 kroner.

Det viste seg raskt at det var mange 
ting kommunen var flinkere til enn å 
drive servering. Butikken gikk dårlig, 
og Nittedal kommune fikk vanske-
ligheter med å drive stedet. 

Oslo kommune eier 
Storebror ble redningen. I 1955 kjøpte 
Oslo kommune stedet, og overlot til 
Skiforeningen – som hadde kom-
petanse nettopp på å drive skistuer – å drifte stedet. 

Til tross for kompetansen gikk det skitt. I 1972 kasta Skiforeningen inn hånd-
kleet, og Oslo kommune overtok igjen ansvaret for å drifte stua som ble pussa 
opp for en halv million.

Kommunen ansatte bestyrere. Den foreløpig siste i rekka er Ellen Sønsteby 
som kom fra Sørbråtan gård i Maridalen og overtok i 1998. Hun visste hva hun 
gikk til.

DNT
... er ikke bare i fjellheimen. De siste åra har Turistforeningen etablert 
seg stadig tyngre i Oslomarka hvor den nå har 31 selvbetjeningshy-
tter. To av dem, Store (8 sengeplasser) og  Lille Tømtehytta, ligger 
på et tun like sør for Tømte gård. Tre ligger tett i tett ved Sinober i 
Lillomarka: Nydalshytta (16), Fjellvang (14) og den lille Røverhula (2) 
hvor det er lov å ha med hund inn.

Bildet er ikke bra, men det kan vi tilgi når 
det ble tatt i 1918. Familien Hermansen fra 
Kjelsås er på utflukt i det grønne. Fra v.: Mag-
na, Svanhild, Helge Hermansen, Ragnvald og 
Dagny Hermansen. 
Foto: Ukjent/Historielaget
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To bein å stå på
– Ja, jeg fikk tydelig forklart at sportsstua ikke var et levebrød, en måtte ha 
inntekt ved siden av. Da kom ideen om å starte en naturbarnehage. Tenk å kunne 
tilby barn i Nittedal en hverdag midt i naturen, med høner, geiter, kaniner og en 
hel skog å utfolde seg i! I 2000 startet vi Sinober Naturbarnehage.

På den måten fikk hun et økonomisk bein til å stå på – og sju dagers arbeids-
uke. 

Den store utfordringa for den kommuneeide sportsstua er tilgjengeligheten. 
Sønsteby mener Lillomarka er blitt forsømt med vedlikehold og oppgradering av 
løypenett i 40 år. Det er mange små veistubber som må bindes sammen for å få 
en helhetlig trasé tvers gjennom fra Movann via Burås i nord til Lilloseter i sør 
sommer og vinter. 

Veien var på vei...
Planene finnes. I 2007 vedtok bystyret en flerbruksplan for Marka, et overordna 
mål var å gjøre den mer tilgjengelig for folk flest. 

Bymiljøetaten fulgte opp vedtaket. Det ble lagt ned mye tid og ressurser i å 
knytte sammen eksisterende 
veistubber og allerede oppar-
beidede skitraseer og å legge 
traseen der hvor en fikk minst 
mulig inngrep i naturen. Hel-
årstrasé ble godkjent i Klima- 
og miljødepartementet i 2017. 
Kommunen satte til og med av 
penger til oppstartsarbeider. 
Siden har det skjedd lite eller 
ingenting. 

Miljøpartiet De Grønne 
sitter – og satt – i byrådet, men 

På ukedagene er det småfolket som 
regjerer på Sinober, da er stua og 
omgivelsene naturbarnehage. 

Siden det krever litt å komme dit, blir 
besøket i uka så lite at det ikke går an 
å leve av å drive markastue på Sinober. 
Ellen Sønsteby har bygd opp en popu-
lær natursbarnehage som skaper liv og 
røre på hverdagene.
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later ikke til å være veldig opptatt av å gjøre det lettere for folk å komme ut og 
oppleve den grønne naturen. De er mest opptatt av folk som sykler i byen.

– De neste fire årene har byrådet valgt å prioritere øyene i Oslofjorden og 
oppgradering av turveier og benker ved inngangen til Marka der hvor folk bor, 
sa byrådssekretær Daniel Rees (MDG) til Aftenposten rett etter kommune-
valget i 2019. Når det gjelder den allerede vedtatte veien, sa han at «vi går nå 
gjennom planene for Burås-Lilloseter for å se hvordan prosjektet kan gjøres 
enklere og rimeligere og samtidig sørge for at vi tar vare på verdifull natur 
langs traseen».

Sønsteby krysser fingrene og håper byrådet etterhvert ser viktigheten av en 
bynær mark som kan brukes av alle hele året, og av å tilrettelegge for at Oslos 
beboere kan sykle, trille barnevogn og gå på ski gjennom Lillomarka.

 
Stort potensiale
Men det kan ta tid før hun får veien som kan gjøre at hun kan realisere drømmen 
om å leve av å drifte stua. I dag er Sinober en av de få stuene i Marka hvor det 
ikke er mulig.
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– Jeg vet at potensialet er der. Når vær og føreforhold tillater det, så strømmer 
turgåere til fra alle kanter. På fine vinterhelger står køen langt utpå tunet. Og det 
er hyggelig, for alle er så trivelige. Når det er skiføre, tror jeg de fleste kommer 
fra Kjelsås og Grefsen, men utbygging i Nittedal har ført til at stadig flere kom-
mer derfra. Og fra indre by i Oslo.

– ????
– Ja, de tar toget til Snippen eller Movann, også kommer de hit på vei til byen, 

til T-banen i Groruddalen eller tilbake til en togstasjon.
– Hva kjøper gjestene?
– Mye forskjellig. Jeg lager alt fra grunnen, og både brødmat og rund-

stykker er veldig populært. Og selvfølgelig vafler og kanelsnurrer, sier Ellen 
Sønsteby.
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Krigsminner
17.   MILORGKOIA (Kart side 4) 

Helt utpå pynten, på toppen av en skråning som er så bratt at den er nummeret 
før stup, står ei diger gran. Helt inntil stammen, under granas mektige greiner, er 
det en haug. Det ser i hvert fall ut som en haug, men på hauger er det ikke pipe. 
Når vi kommer helt bort til haugen, ser vi at det stikker opp ei lita pipe. Og når vi 
går rundt, ser vi en åpning. Haugen er ei lita hule.

– Ja, eller ei koie, ei Milorgkoie, sier Olav Njaastad. Han har haugen som er ei 
koie bare noen meter fra hytta si.

Marka er full (nå ja, det er i hvert fall noen av dem) av slike småkrypinn som 
er godt skjult i terrenget. 

Slik så den ut, Milorgkoia,  for 40 år siden. Harald Werner var med i Milorg under krigen, her er 
han tilbake på gamle tomter i 1978. Foto: Eivind Heide/ArbArk. 
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Da annen verdenskrig gikk mot slutten, vokste motstandbevegelsen kraftig. 
Våren 1945 utgjorde «gutta på skauen» mange tusen væpnede menn som kjempa 
mot tyskerne og etter hvert begynte å forberede seg på livet etter at okkupasjons-
makten hadde forlatt landet. Imens måtte de ha steder å bo.

– Denne koia er ikke mer enn vegger og tak. Den er liten og mangler alt, så 
jeg tror ingen har bodd her. 

– Hva var vitsen da?
– Den kan ha vært brukt som opservasjonspost, herfra kan du se innseilinga 

til Oslo, du kunne se ned i sentrum og kanskje var det også muligheter til å følge 
med på hva som skjedde nede i Skar leir, eller det kan ha vært en post som de 
brukte når de sendte radiomeldinger til London, eller det kan ha vært en form for 
vaktpost. Jeg veit ikke, sier Njaastad.

I krigens aller siste fase skjedde det dramatiske ting i nærområdet – Trygve 
Christensen har skrevet om dem i boka «Marka og krigen» (1993). Kanskje spilte 
den lille «haugen» en birolle i dem?

Drama i Hansakollen
Corona var ei av mange grupper som sendte og fikk meldinger fra London. De 
tre motstandsfolkene hadde base i Rundmyrkoia nede ved Movann. Men radioop-
eratøren Arne Eikrem og vaktene hans, Agnes Larsen og Karl August Nerdrum, 
sørga for å sende fra forskjellige posisjoner for å gjøre det vanskeligere for tysk-
erne å peile seg inn på dem. På grunn av jobben hadde Eikrem bare anledning til 
å sende på søndager. 

Søndag 18. mars 1945, halvannen måned før krigen var slutt, var det skare 
og nysnø. De tre skulle sende, og var på ei hylle høyt opp i den ulendte og bratte 
Hansakollen mellom Maridalen og Movann. Sverre Grimstad skrev i årboka for 
Maridalens Venner 1989 hva som skjedde da dagens radiotrafikk var avslutta: 
«En tysk patrulje hadde lenge forsøkt å peile inn senderen. Nå fikk den hjelp av 
nysnøen og fulgte sporene lett. Det må ha vært 8–10 stykker av dem. Fra bak 
et vindfall, nede i lia så de «Kalle», som satt vakt. Han ble skutt rett ned uten 
varsel. Arne og Agnes kastet seg til hver sin side, men klarte ikke å stikke unna. 
Agnes klarte imidlertid å gjemme pistolen sin i snøen før de ble overmannet. 
Begge fikk håndjern på.

Arne forsto at det var livsfarlig å bli tatt. Han klarte å rive seg løs, og kastet 
seg utfor en skrent. En tysker skjøt etter ham og Arne falt sammen på myrflaten 
nedenfor skrenten, skutt gjennom hodet».

... og slik ser den ut i dag. Som en haug, hvis det ikke var for at det stikker opp en pipe av den, under 
et tre som har vokst seg digert siden krigens dager. 
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I en annen versjon heter det at Agnes forsøkte å flykte ned den bratte skren-
ten, men at flukten endte med at hun ble hengende etter armene i et tre i stupet. 
Tyskerne plukket henne opp, og tok henne med til Oslo hvor hun ble avhørt. Selv 
om hun ble torturert, hun ble blant annet  dukka vekselvis i iskadt og glovarmt 
vann og nesten-druknet, sa hun ingenting. Hun slapp fri da freden kom, og flytta 
seinere til Bergen.

Drama ved Kringla
11 dager seinere, 29. mars, ble en annen radiooperatør, Anders Feyling («Fridt-
jof»), varsla om at det myldra av tyskere nede på Movann. Han hadde base i 
Jensveenhytta ved Kringla like ved Sinober. Han sendte og mottok meldinger 
annenhver dag. Siden det hadde vært innbrudd i hytter i området og tyskere 
hadde vært observert, hadde han mistanke om at det var ugler i mosen. Men etter 
å ha gått en runde, uten å se snurten av tyskere, og satt ut to vakter, begynte han 
sending. Da så han tyskerne. Ute på vannet. På vei mot hytta. 

Så snart de var på skuddhold, pepra de hytta med skudd. Feyling kom seg ut 
akkurat i det de kasta inn en håndgranat, og fikk gravd noen papirer ned i snøen 
før han ble overmanna og tatt med til Movann og Oslo. Han ble også utsatt for 
harde forhør, men røpet ikke sine kontakter eller andre hemmeligheter før han 
ble redda av gonggongen, og freden senka seg over landet.

Milorg trakk seg ut av skogen, og gikk inn i byen og samfunnet. Men min-
nene ligger fortsatt der i hopetall. Blant annet under ei gran på kanten av et stup 
over Maridalen.
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Her bodde Harald  
i 27 år

18.  HARALDS HYTTE (Kart side 4) 

I åra etter krigen var det hundrevis av «uteliggerhytter» – enkle skur – i skogene 
rundt Oslo. I dag står én igjen.

Nyttårsaften 1963 smalt det i Årvollåsen. Et fylleslagsmål skal angivelig, ver-

Harald. Grande lagde mat ute, hele året. Det var ganske tørt på kjøkkenet som lå godt innunder 
berget. Selve hytta i bakgrunnen. Foto: Håvard Pedersen
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ken avisoppslag eller politiet kan bekrefte at noen ble drept, ha endt tragisk med 
at en av slåsskjempene døde. Da skjønte noen i Oslo kommune at de ikke lenger 
kunne se mellom fingrene på situasjonen, noe måtte gjøres. Utpå sommeren ble 
noe gjort. Med fyrstikker.

Boligmangel
Det var desperat boligmangel i Norge etter krigen. Barnefamilier sto øverst 
på prioriteringslisten over de som trengte boliger, enslige menn sto nederst. 
De måtte klare seg så godt de kunne. For mange betydde det at de flytta inn i 
selvbygde, enkle hytter i skogen.

De ble uteliggere.

Harald Grande måtte kle seg godt, selv når han krøp under dyna. Men selv om det ofte var kaldt, ble 
han aldri sjuk. Foto: Håvard Pedersen
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– Hvor mange de var vet jeg ikke, det tror jeg ingen brydde seg om å vite, men 
det må ha vært hundrevis av dem her i Oslo-området i årene etter krigen. Flere 
hadde vært krigsseilere eller på annen måte gjort en innsats under krigen. De 
erfarte at «utakk er verdens lønn». Mange slet med alkohol og rus, sier Håvard 
Pedersen.

Bare i Årvoll- og Grefsenåsen har han, som i en årrekke var naturoppsyns-
mann i Oslo kommunes skoger i Lillomarka, funnet et 30-talls tufter etter 
uteliggerhytter.

– I tillegg var det kolonier av selvbygde uteliggerhytter mange andre steder i 
byen, ved Sognsvann, ved Ammerud, langs Lysakerelva og på Bygdøy og sikkert 
også andre steder.

– Hvor mange uteliggere er det i Oslos skoger i dag?
– Jeg tror ikke det er noen i fast etablerte hytter. Det er ikke lov å bygge hyt-

ter, og de som forsøker vil fort bli oppdaget, sier Pedersen. 
I Årvollåsen var det slutt etter det skjebnesvangre slagsmålet på nyttårsaften. 

Utpå sommeren slo kommunen til. Hyttene ble brent.  
– Det må ha vært i sommerferien, for jeg var ikke på skolen. Jeg satt 

hjemme på Årvoll og spiste formiddagsmat da jeg så røyken stige mot him-
melen. Jeg trodde først det var en skogbrann. Jeg løp opp for å slokke, og så 
at det var brannvsenet som hadde tent på ei hytte. De holdt på i flere dager 
med å brenne hytter i åsen. Andre områder ble også rydda, sier Pedersen 
som ikke vet noe om hvordan det gikk med dem som hadde bodd i hyttene 
eller hvor de ble av. De som har forsøkt å kartlegge dette, har ikke greid 
å finne ut mer enn at noen reiste hjem til sitt opprinnelige hjemsted, noen 
havna på sovesaler i byen og noen forsøkte seg med en ny hytte et annet 
sted i skogen.

Mange slags uteliggere
Thor Gotaas har skrevet en rekke bøker om loffere, uteliggere og andre som har 
levd utenfor A4-samfunnet. Han anslår at det var 10.000 loffere på norske lande-
veier sommeren 1935. Etter krigen antar han at de var et par tusen. De ble stadig 
færre, og i 1980 var det bare noen få igjen. 

– Det var mange varianter, sier Gotaas om de som falt utenfor. – Mange klarte 
ikke å skaffe seg bolig, andre flytta til skogs fordi de ville vekk fra folk og mas i 
samfunnet. Noen valgte å sove i oppganger og bakgårder i byen, andre flytta til 
skogs. Noen var bofaste, andre la ut på landeveien på våren og vendte først tilba-
ke til ei enkel hytte utpå høsten. Noen var i fast arbeid, mange var ikke. Mange, 
særlig sjøfolk, slet med psykisk problemer etter krigen og mange hadde rus- og 
alkoholproblemer. 
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Hytta de ikke fant
I Årvoll- og Grefsenkollen ble hyttene brent. Men det var ei hytte brannvesenet 
ikke fant disse sommerdagene i 1964. Ei hytte som ikke ble flammenes rov.

På den andre siden av dalen fra Årvollåsen, på østsida av Grefsenåsen, lå 
Harald Grandes enkle hytte. På ei smal fjellhylle, godt skjult i tett skog og under 
en hengende berghammer – men bare et par hundre meter fra alpinbakken Gref-
senkleiva – var den så bortgjemt og skjult at de kommunale hyttebrennerne ikke 
fant den.   

På 12, 13 kvadratmeter, bak enkle vegger av planker han hadde henta fra byg-
geplasser, bodde Grande fast fra 1956 til 1983. De neste ti årene bodde han mye 
i Grefsenåsen om vinteren, mens han om sommeren bodde i huset faren hadde 
bodd i i Namdalen. Det huset utvida og renoverte Harald. 

Våren 2019 var uteliggerhytta til Harald Grande nyrestaurert og fin. Da ble den åpna for publikum 
som et monument over ei tid som engang var.  
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Enkle kår 
Enkle plankevegger uten noen form for isolasjon, ikke vann, ikke strøm, ikke 
en gang en ovn som kunne gi varme på de kaldeste vinterdagene. Det var enkle 
kår hos Grande. Det vil si, han hadde ovn. Han fikk tak i en vedovn, tok drosje 
så langt det gikk og fikk drosjesjåføren og en kompis til å hjelpe seg med å bære 
ovnen til hytta. Men han våget ikke sette den inn i den lille, brannfarlige hytta. 
Den ble stående ute, og Grande – som lenge skal ha hatt en drøm om å gå alene 
til Sørpolen – vennet seg til å tåle kulde.

– Det var kaldere før, man blir jo herdet med årene, sa Grande til Nordre Aker 
Budstikke. Men han husket én gang han frøs: – Da var det 23 minusgrader. Jeg 
våknet av at føttene mine stakk utenfor teppet. Da kjente jeg det i beina.

Hytta var ett rom, og den var like enkel inni som utapå. 
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Fra Namdalen
Harald Grande ble født i 1927. Han vokste opp i Namdalen med fire søsken og en 
far som var anleggsarbeider. De flytta mye rundt dit hvor far fikk arbeid. Da faren 
fikk psykiske problemer, klarte ikke moren å forsørge barna. Harald og søstrene 
ble plassert i forskjellige fosterhjem og hadde knapt kontakt med hverandre. 

I 1947 ble han beordret til tjeneste i  Tysklandsbrigaden. Der skal sprekingen 
ha slått selveste Audun Boysen i et terrengløp med pakning og gevær. 

– Det er nok den beste tida jeg har hatt, sa han om tida som motorsykkelbud i 
etterkrigstyskland.

Da han kom hjem til faren i et utbomba Namsos, var det ingen jobb å få. Der-
for reiste han til Oslo i 1949. 

Og der fikk han jobb. Først i en vedbutikk, hvor han leverte ved til kundene, 
så som gulvsliper. Han var også en tur i Stockholm hvor han jobba på noe som 
ble kalt «Hakka».. Da Sverige ble ramma av ei oljekrise, ble utenlandske arbeide-
re sagt opp. Harald reiste «hjem» til Oslo og jobb på på Akers mek. Verksted som 
lå der det nå heter Aker Brygge. 

Men bolig fikk han ikke. Han måtte bo på pensjonat. Men der var det ikke lov å 
bo i mer enn 14 dager. Han gikk lei av å måtte betale dyrt for et rom han hele tida 
måtte flytte fra. For å spare penger – og få fred, flytta han til småhytter i utkanten 
av byen i 1954. To år seinere etablerte han seg i ei ledig hytte i Grefsenåsen. Der 
bodde han i 27 år. Da den brant i 1978, bygde han hytta som nå er blitt museum.

Fast jobb – og trikkeangst
I motsetning til mange andre uteliggere hadde Grande fast jobb. Hver morgen 
gikk han fra hytta til jobben på Akers Mek. Hver ettermiddag gikk han hjem. 

Han trivdes ikke i trengselen på buss 
og trikk, og gikk ut av skogen, gjen-
nom villaområdene og kryssa Oslo 
sentrum. Drøyt to mil gikk han hver 
dag – hvis han ikke skulle et ærend 
nedover mot byen om kvelden og gikk 
et par mil til – sommer som vinter. 
Slik holdt han seg i form selv om han 
røkte som en svamp og kunne være 
hard på flaska.

En ting er å komme seg inn til uteliggerhytta 
en lys sommerdag, en mørk vinterkveld med 
snø og is er det noe ganske annet. 
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Ble det for surt og kaldt, søkte han ofte tilflukt på Deichmanske bibliotek. Der 
fikk han varme i kroppen og kunnskap i hodet. Han var interessert i mangt og 
mye og var en ivrig leser.

Ankerfestet
En høstkveld i 1968 var Frøydis Helene Hauge (15 år) ute og lufta schäferen Cora 
i Grefsenåsen. En fremmed mann tok kontakt og spurte hva klokka var. Det var 
Ivar Brustad. Han bodde  med Harald fra 1958 til sin død på 80-tallet. Ivar var 
autist, kleptoman og så uforsiktig med fyrstikker at han i 1978 fyrte opp hele 
hytta. Han trengte Frøydis’ hjelp til å bære noe han hadde «samlet». De sto i 
skibakken og prata da Harald kom fra jobb.

– Sammen med Cora var jeg ikke redd, og med mitt kristne livssyn var det 
naturlig for meg å snakke med mennesker som hadde falt litt utenfor samfunnet. 
Harald fortalte at han gikk på «kameratklubben» på Blå Kors. Han fortalte om 
sin gudstro og sine opplevelser. Vi hadde noe felles.

Året etter møttes de to igjen, på butikken.
– Harald husket meg, og vi kom i snakk. Jeg spurte om det var noe han treng-

te, og han svarte at vekkerklokke, pledd, noe varmt tøy og sokker hadde vært 
fint. Harald ble med meg hjem. Min far gav ham noen varme klær, min mor et 
pledd, og vekkerklokke fikk han av meg. Til jul gikk broren min, Steinar, og jeg 
til hytta med julegaver til Harald og Ivar. De var ikke hjemme, så vi satte posene 
med gaver igjen ved hytta. 

Harald ble så rørt at han kom og takka neste dag. Han hadde ikke fått julepre-
sang før.

– Lite ante jeg at det ble starten på et vennskap som skulle vare i 49 år. Harald 
ble en del av familien. Selv om han ofte var «brisen» når han kom, fikk han mat, 
et bad og som regel rene sokker. Mine foreldre var inkluderende og aksepterende 
og var aldri flaue over å ha kontakt med ham. Det ble mange juler med Harald i 
mine foreldres hjem mens de levde. Siden ble han fast gjest i mitt hjem hver jul 
og flere ganger i året når han tok seg en Oslotur, sier Frøydis Hauge.

Kulturminne
Oppsynsmann Pedersen møtte Grande første gang en marsdag tidlig på 1980-tal-
let. Ute var det ti «blå», og det var ikke mye mindre «inne».

– Der lå Harald på senga og leste Norges lover. Han var en av arvingene til ei 
tomt hjemme i Namdalen, og lurte på hvilke rettigheter han hadde, minnes Peder-
sen som der og da besteme seg for å la Grande være i fred. I stedet for å rapporte-
re den ulovlige hytta, ville han jobbe for at den ble bevart som et kulturminne.

Han lyktes.
I 2010 ble Haralds hytte, kart side 4, offisielt utpekt til kulturminne av Oslo 
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kommune. Harald var stolt til stede 
under avdukingen av skiltet som 
fortsatt står utafor hytta.

I 2015 tok Historielaget Grefsen 
– Kjelsås – Nydalen initiativ til å 
sette hytta i den stand den var da 
Harald bodde i den. Og etter solid 
dugnadsinnsats ble Harald Grandes 
restaurerte bolig gjenåpna og gjort 
tilgjengelig for allmennheten 10. 
mai 2019. Da var både ordfører og 
statsråd til stede i spissen for mye 
fint folk.

Formelt er hytta et kulturminne 
under Bymiljøetaten, reelt er det 
blitt et bitte lite – verdens minste? – 
museum. 

– Et friskt liv
Men hovedpersonen var ikke til stede under den åpningen. Harald Olav Grande 
flytta hjem til Namdalen, til huset faren hadde bodd i, i 1983. Han fikk innlagt 
strøm i 2014. Da hadde han også gitt etter for Frøydis’ press, og fått seg en 
enkel mobiltelfon og bankkort. Etter et liv uten faste utgifter fikk han innvilga 
sitt første lån mens han jobba med å utvide farens gamle hus, 12.000 kroner til 
byggematerialer.

 Harald Grande døde 89 år gammel 13.april 2017 mens han reparerte på veien 
etter at en bekk hadde gått over sine bredder.

De fleste vil nok synes det virker stusslig å bo et liv i ei hytte i skogen uten 
moderne fasiliteter og med utekjøkken hele året. Grande så det ikke sånn, i et 
intervju med Nordre Aker Budstikke oppsummerte han livet slik: – Jeg har nok 
hatt det bedre enn de fleste. Jeg har hatt et friskt liv, jeg kan ikke huske å ha vært 
syk eller hatt feber i alle de årene jeg bodde ute.

En stolt Harald Grande ved skiltet som 
forteller historien til hytta som skulle blitt 
brent ned i 1964, men som brannmennene 
aldri fant. Foto: Håvard Pedersen.
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Historien om  
ei brakke

19.  JOHNSENES HVILE (Kart side 4) 

Mange har sikkert, som meg, lurt på hva i all verden er denne brakka?, når de 
til fots eller på ski har passert velteplassen sørvest for Kjulstjern. Kanskje har 
noen tatt seg tid til å se så ordentlig navneskiltet at de har fått med seg at det ikke 

Her hviler Johnsene av og til. Brakka har stått så lenge ved veltepassen at vi vel kan si at den er et 
kjent og kjært trekk i terrenget for veldig mange.
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står Johnsens, men Johnsenes hvile. I så fall har de fått mer å lure på; hvem i all 
verden er Johnsene, og hvorfor har de hvilt her?

– Johnsene, det er oss det, humrer Per Einar Johnsen. – Min avdøde far 
Jan, broren min Bjørnar og jeg hvilte her når vi var på hogst eller jakt i skog en.

Johnsene holder til på gården Øvre Gaustad helt øst i Nittedal, men de har 
skog i Lillomarka vest for bygda, mellom Kjulstjern og Vennervann. 625 mål 
skog som bestefaren kjøpte i 1924 ifølge Nittedal bygdebok .

Men brakka?
– Faren min brukte den som hvilebrakke da han reiste rundt og drev som an-

leggsentrepenør. Den var både stor og uhåndterlig, og han ble lei av å dra på den. 
Den ble stående ubrukt hjemme på gården i mange år. En gang vi skulle hogge 
i skogen vår, tok vi den med på lasset, satte den på velteplassen. Der har den 
siden vært brukt som hvilebrakke under hogst og litt som jaktkoie, særlig under 
elgjakta. I noen år hadde markavandreren og tegneren Vidar Smith, som i årevis 
har holdt til i Lillomarka, brakka som base.

– Og navnet og skiltet?
– Det har Halvor Skøyen i Nittedal æren, eller skylda, for. En gang, det er 

sikkert 20 år siden, hadde vi hogd så mye at den bratte lia ved brakka ble en fin 
akebakke. En dag var vi mange som dro innover for å ha akekonkurranse. Plutse-
lig var skiltet oppe. Vi syntes det var litt morsont, og har latt det henge. Det er vel 
nesten blitt et landemerke, mange tar seg en liten hvil her ved Hvilen.

– Hva skjuler seg bak veggene?
– Det er ikke mye: ei køyeseng, en sofa, et spisebord og et bittelite kjøkken. 

For noen år siden pussa vi opp brakka og satte den i stand, men den blir ikke så 
mye brukt, sier Per Einar. Han er en av Johnsene som har hvilestedet i Lillo-
marka.
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Hus eller hytte?
Rundt 1970 var en hytteeier i Maridalen et sted en av mange som fikk riv-
ningsvedtak i posten. Av hensyn til drikkevannssikkerheten måtte hytta hans 
rives. 

– Det er greit, skal hytteeieren ha svart. – Jeg river hytta mi når Martin river si. 
Begge hyttene står fremdeles.

For mange i Maridalen, på Solemskogen og Sørbråten sto Martinhytta som 
et symbol på vilkårligheten de opplvde at de ble ramma av. Den ble en slags 
manifestasjon av at det var to slags folk i dalen, de mange som «ikke fikk slå i 

Hus eller hytte? Svaret på spørsmålet gjorde i mange tiår all verdens forskjell for beboerne på 
Solemskogen og Sørbråten. Først i 2013 fikk spørsmålet sitt endelige svar. 
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en spiker» og som til og med fikk pålegg om å rive, og så var det de få som fikk 
bygge.   

– Vi ble sett på som noe som skulle vekk
Mange følte seg utsatt for urettferdig forskjellsbehandling. De så at reglene som 
gjaldt for alle andre, ikke gjaldt for dem.

– Vi ble ikke behandla på samme måte som folk ellers i Oslo. Verst var det 
kanskje i forbindelse med innføringa av markaloven, da var det veldig tydelig at 
noen så på oss som et hinder for å bringe naturen tilbake. Nå, blant de unge, er 
det borte, men blant de eldre var det mange som følte at de var et slags B-lag. Og 
det med god grunn. Vi ble sett på noe som skulle vekk, sier Fred Erik Borg. Han 
har bodd lenge på Sørbråten.  

Han mener han fikk holdningen uttrykt med rene ord på et møte med Plan- og 
bygningsetaten i forbindelse med jobben i byggebransjen: – En fra etaten sa at de 
var opptatt av å være en ja-etat. Da jeg sa at jeg bodde på Sørbråten, svarte han 
umiddelbart: – Det gjelder ikke oppe hos dere, da.

Borg mener nettopp denne holdningen i kommunen var den grunnleggende 
årsaken til alle stridigheter opp gjennom åra mellom kommunen og «nybygger-
koloniene»: – Det vi forlangte var rett og slett likebehandling og respekt.

Nybyggerkoloniene
Til slutt skal vi se på to helt spesielle områder, nybyggerkoloniene på Sørbråten 
og Solemskogen. Begge ble bebygd tidlig i forrige århundre, i stor grad av 
arbeidsfolk som ved å bygge sjøl av billige materialer som de hogg på tomta eller 
bar inn, fant en mulighet til å rømme fra den forurensa, skitne byen og bygge ei 
hytte eller sitt eget, enkle hus i skogen. Begge var primært boligområder, men det 
var også fritidsboliger her, flest på Sørbråten. Og det er fortsatt noen hytter igjen. 
På Solemskogen en liten håndfull og et 60-talls hus. På Sørbråten var det mange 
hytter, men etter at strøkene omsider ble regulert i 2013, er mange av hyttene 
blitt bolighus. I dag er det kanskje et titalls hytter blant et par hundre hus. Det er 
ikke alltid så lett å si hva som er hva, mange hus har vært hytter eller omvendt, i 
forskjellige perioder.

Etter at de i 2013 omsider ble regulert, er begge områder blitt svært attraktive 
boligstrøk.

Opprinnelig var de ikke det. De var strøk «utafor folkeskikken» hvor flitti-
ge arbeidsfolk med lite penger fikk en mulighet til sjøl å bygge seg ei framtid. 
Og det gjorde de. Med egne hender, veldig enkle hjelpemdler og knallhardt 
arbeid.

Vi skal se ganske kort og overflatisk på den lange og kompliserte historien til 
de to veldig spesielle områdene. 
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De førte i hundre år en kamp for sin eksistens mot kommunen som lenge gjor-
de hva den kunne  for å bli kvitt dem. Påskuddet var at kommunen var bekymra 
for at nybyggerne skulle forurense byens drikkevann.

 

20.  SOLEMSKOGEN (Kart side 4)

Anton Tschudi var en luring og en god selger. Rundt 1900 kjøpte auksjonariusen, 
eiendomsmekleren og brukseieren opp en rekke eiendommer i og rundt Kristi-
ania  som han utparsellerte til boligtomter. I 1897 kjøpte han mange hundre mål 
med skog på Solemskogen for 10.000 kroner. Seks år seinere hadde han gjort 
eiendommen om til 274 parseller som han la ut for salg til folk som ville bygge 
hus eller hytte. Og salget gikk strykende, selv om det verken var vei eller bane 
inn i skogen. I 1903 gikk det tog til Kjelsås og trikk til Storo. Derfra var det å 

Det var enkle kår på Skjønhaug i 1947. Det var en plass på Solemskogen som lå nede ved «veien»  
fra Monseplassen til Gryta, som vi kan se i forgrunnen på bildet. Foto: Svein Larsen/Historielaget
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Til sammen ble det solgt 174 ei-
endommer. Suksessen skyldtes at 
Tschudi benytta en banebrytende 
salgsform som gjorde det mulig 
for folk flest å realisere hus- eller 
hyttedrømmen. Han solgte tomter på 
avbetaling.

«Tomter på lignende afbeta-
lingsvilkår, som gjælder, når man 
anskaffer sig et stykke møbel, en 
klædning e.l., er en splitterny idé og 
noget, der aldrig har været tilbudt 
publikum hverken i Norge eller noget 
andet land», skrev han i prospektet. 
Tomtene – «kronetomtene» – kosta 125 kroner målet, og de ble betalt med ei 
krone i uka. Det var billig, men tøft nok for mange.

«For å klare den krona i avdrag på tomten, måtte jeg arbeide overtid 4 timer 
hver uke, betalingen var 25 øre timen». Slik forklarte Johan Jacobsen i Arbei-
der-Magasinet hvordan han klarte å kjøpe hustomt med ei ukelønn på bare 15 
kroner.

De fleste bygde mer eller mindre huset sjøl med det de kom over av materi-
aler. I tillegg til husbygging ble det lagt mye arbeid i å få til en slags vei inn til 
nybyggerkolonien. Først utpå 1950-tallet var den så kjørbar at rutebussen kunne 
kjøre helt inn til dagens endeholdeplass. Livet som nybygger på Solemskogen var 
en kamp og et slit. 

Allerede sommeren 1904 var de første tre husene reist, og flere var underveis. 
Men det var skjær i sjøen.

Drikkevannet
I 1904 sendte nybyggerne søknad til Kristiania kommune om å få bygge vei over 
dens grunn. Dermed ble kommunen klar over eksistensen av nybyggerkolonien 
i utkanten av nabokommunen (Oslo og Aker ble slått sammen i 1948). Umid-
delbart reagerte Kristiania Vann- og Kloakkvesen, det frykta forurensning av 

Slik stykka Tschudi opp skogen han kjøpte på 
Solemskogen og solgte bit for bit på avbeta-
ling. Oslo kommune kjøpte de røde parsellene i 
1909, de grønne før 1920, de blå 1920-50 og de 
gule etter 1950. Ill.: Solemskogen – skogsgren-
da i storbyen (2003).

2020_Hyttene_ombr3_prod.indd   117 27.02.2020   16.32

116

ta beina fatt og gå til tomta med materialer og verktøy etter arbeidstid på lørdag 
ettermiddag og jobbe til søndag kveld, da var det samme veien hjem igjen. Jern-
banestasjonen Tschudi hadde lovet på Gresstua ved Monsetangen, «4 minutters 
vei fra eiendommen», kom i stedet på Sandermosen, vesentlig lenger unna, fordi 
godseier Løvenskiold og folk i Maridalen ønska det.

Solgte som varmt hvetebrød 
Til tross for manglene gikk tomtene som varmt hvetebrød ifølge Anne Sætren 
som skrev en flott hundreårs beretning om Solemskogen (2003). Våren 1904 
hadde 153 kjøpt en eller flere parseller på mellom to og tre mål på Solemskog en. 

Sommeren 1904 sto den første, enkle hytta ferdig på Brunskowsætra, ei enkel hytte av små, liggende 
rundstokker. Carl Brunskow sitter og studerer papirer, planer for den videre utbygging av setra? 
Foto: Carl Brunskow/Lasse Bruskow
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Maridalsvannet og anbefalte derfor at «hele eiendommen snarest mulig søkes 
ervervet enten minnelig eller ved ekspropriasjon». 

Det var begynnelsen på en lang og seig kamp som varte i over hundre år.
Kommunen, som i 1901 avviste et tilbud fra Tschudi om å kjøpe det hele for 

35.000 kroner, håpa nok lenge at kolonien ikke skulle være liv laga og rett og slett 
dø ut. Det skjedde ikke. Et forsøk på å kjøpe deler av eiendommer langs bekker 
og vann, stranda fordi kommunen mente prisen nybyggerne krevde var for høy. 
Neste framstøt ble å kjøpe flest mulig parseller, helst så mange at «Foretagendets 
Vext, nødvendige Samhold og Samarbeid mellom Parcelleierne vil blive væsent-

Trykkerieier Carl Brunskow kjøpte i 1903 to parseller nede ved Grytebekken.  På Brunskowsætra 
ble det satt opp ei lafta sportshytte og flere småhytter. Bildene er fra sommeren 1904 da tomta ble 
rydda for skog, og den første lille hytta bygd av små rundstokker, sto ferdig. Som vi ser enkle kår, 
barna sov på kjøkkenet. Foto: Carl Brunskow/Lasse Brunskow
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lig berørt af de kommunale Erhvervelser». Kommunen håpa på å bryte kolonien 
ned innenifra ved oppkjøp. 

Nybyggerne kom ikke til orde, selv byens aviser nekta å ta inn debattinnlegg 
fra dem.

Eksproprierte
I 1908 fikk kommunen ekspropriert 140 ubebygde parseller. Mange nybyggere 
mista parseller de ikke hadde bygd på, og fikk redusert tomta si betydelig. Flere 
ønska derfor å selge også den bebygde delen. Fram til 1920 kjøpte kommunen 
ytterligere et 50-talls parseller. Seinere har den kjøpt flere. I dag er rundt 50 av de 
opprinnelige 274 parsellene i privat eie.

Til tross for presset fra kommunen gikk livet sin gang i nybyggerkolonien. På 
det meste, noen år på 1920-tallet, hadde den ikke mindre enn tre dagligvarebu-
tikker, helt til utpå 50-tallet var de to og først i 1969 la den siste inn årene.
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langt unna at det ikke var økonomisk forsvarlig å gi dem kommunalt vann og 
kloakk.

Noen ga etter og flytta til varmt vann og vannklosett, men mange ble igjen og 
fortsatte å kjempe for å «bli behandla som andre Oslo-folk». Og langsomt vant de 
fram. 

– Det siste slaget i den lange kampen tok ti år, sier Per Magne Olsen, leder i 
Solemskogen Vel. Og det endte i 2013 med at Solemskogen, og den andre nybyg-
gerkolonien i Maridalsvannets nedslagsfelt, Sørbråten, omsider fikk en regule-
ringsplan og dermed ble en del av byen.

Likestilt, men...
– Vi skiller oss fortsatt litt ut ved at hver enkelt må sørge for vann, ved at vi ikke 
er tilknyttet kloakknettet men at hver enkelt har septiktank som kommunen kom-
mer og tømmer og ved at det er arealregulering, sier Olsen.

De får ikke lov til å bygge flere boenheter enn det allerede er på tomta, og det 
er grenser for hvor stort de kan bygge. På en liten håndfull tomter som er regulert 
til hytter er det ikke lov til å bygge mer enn 90 kvadratmeter boflate mens det 
kan bygges 325 kvadratmeter på drøyt 60 tomter som er regulert til bolig.

– Det er ikke så mye som det ser ut til, for her regnes alt med, blant annet 
uthus, rom til svartvannstank  og to biloppstillingsplasser, sier Olsen.

21.  SØRBRÅTEN (Kart side 4)

Våren 2017 ble ei bitteliten hytte på Sørbråten lagt ut for salg med en prisan-
tydning på tre millioner. 20-30 interesserte var på visning, seks var med i en 
budrunde som endte 50 prosent over prisantydning, på 4,6 millioner. Det var ikke 
hytta som interesserte. 

– Nei, den så de vel knapt på. Det er en helt unik eiendom på 3,8 mål som 
ligger høyt, solrikt og fredfylt i et idyllisk område midt i skogen, samtidig som 
det bare er 20 minutter til Oslo sentrum med bil eller tog, sa eiendomsmegler 
Jorun Kvale i Eiendomsmegler1 til Aftenposten. Eiendommen var regulert 
til fritidsbebyggelse men ifølge megleren var «det enkelt å omregulere til 
helårsbruk». At de har de samme restriksjonene på Sørbråten som på So-
lemskogen, og at det bare er lov til å bygge én bolig på tomta, var heller ingen 
hindring.

Nybyggerkoloniene som ble millionærstrøk
Salget illustrerer at det er nye tider i det som opprinnelig var en nødløsning for 
folk som «levde på sparebluss» og som ifølge Sætren i boka om Solemskogen 
ikke bare geografisk men også i økonomisk og sosial forstand levde i hovedstad-
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Krigserklæring fra kommunen
Freden senka seg over Norge i 1945. Men det varte ikke lenge før det igjen 
blussa opp på Solemskogen og Sørbråten. Snart kom en ny «krigserklæring» fra 
kommunen: «Bebyggelsen på Solemskogen søkes evakuert og revet så snart som 
mulig», skrev Halvor Eika i 1950. Han var teknisk rådmann i Oslo, som to år 
tidligere var slått sammen med Aker.

Som 50 år tidligere var begrunnelsen frykt for forurensning av drikkevannet. 
Men ikke bare det. Det nye var at det også ble henvist til hensynet til beboerne. 
De mangla moderne fasiliteter som andre oslofolk fikk tilgang til i leiligheter i de 
nye drabantbyene.

I 1950 bodde det 389 innbyggere i 126 boliger i 106 bygninger på 52 
bebygde eiendommer på Solemskogen. Det hørtes ikke så verst ut, men det 
var det. 

Enkle kår
I tillegg til at husene var uten innlagt vann og kloakk, var mange av dem i 
generelt dårlig stand. En undersøkelse kommunen gjennomførte, viste at 50 
prosent av boligene var uegnede og helsefarlig mens bare 32 prosent var gode 
og brukbare boliger. De som bodde på Solemskogen var så få og de bodde så 

Nedre Kalland rundt 1920. I det lille huset til venstre lå en av butikkene på Solemskogen fram til 
midt på 1950-tallet. Huset ble seinere kjølerom for melk. Bak bolighuset ligger uthusene mens  
utleiehytta Kallandsetra ligger øverst i bildet. Oslo kommune kjøpte tomta i 1958 og reiv all bebyg-
gelse. Foto: Ukjent/Finn Kalland
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ens randsone. Hun skriver at Solemskogen på Grefsen ble omtalt som «Tater-
åsen» og som et sted for «kortspellere og trekkspellere».

Det var ikke noe bedre på Sørbråten.
– Nei, vi ble vel sett på som «outcasts» på skolen, sier Willy Ebert som under 

krigen bodde på Sørbråten og gikk på Kjelsås skole. 
– Men nå er det andre tider, i dag er det reine Holmenkollåsen her oppe. Unge 

millionærer kjøper opp, fornyer og flytter inn, sier Fred Erik Borg.

Hjernetrust
– Det har skjedd enormt mye her, sier Kari Solvang Andreassen som har hytte på 
Sørbråten, og har hatt det i 37 år. 

– Det bygges nytt og pusses opp gammalt over en lav sko. Alle er ikke like 

Slik kunne det se ut en hverdag på Sørbråten i 1930. Mor, Ågot Svendsen, har full oversikt fra 
trappa. Ektemannen Hjalmar har kasta jakka mens bror (eller svoger?), Eugen, foreløpig beholder 
sin på. Foto: Ukjent/Historielaget

2020_Hyttene_ombr3_prod.indd   122 19.02.2020   17.08

123

fornøyde med alt som bygges, men jeg synes det er flott at slitent og forfallent 
erstattes med nytt, sier Solvang Andreassen.

Men det er ikke bare husene som fornyes, også blant innbyggerne har det 
skjedd en voldsom utskifting: – Nye, spreke folk med fancy treningsutstyr, hund 
og doktorgrad flytter inn. Velhuset er rusta opp og blir mye brukt og det yrer av 
barn. Mens det lenge bare gikk én minibuss med skoleelever ned til Maridalen 
skole hver morgen, går det nå tre, sier Solvang Andreassen.

Det gamle arbeiderstrøket er visstnok det postnummeret med flest doktorgra-
der i forhold til folketall i hele landet. Det er ikke så veldig mange tiår siden det 
var en ganske fjern tanke. 

Fikk fred – ei stund 
Sørbraataskauen ble skilt ut fra Sørbråten gård i 1897 og hadde flere eiere helt til 
Sydbraaten Byggetomter kjøpte i 1911. Selskapet gjorde som Tschudi, året etter 
ble tomta delt opp i 250 parseller som ble lagt ut for salg. Det var ikke snakk om 
avbetaling, og salget gikk ikke som på Solemskogen. Det første året ble det solgt 
11 parseller og omtrent slik fortsatte det i fire tiår. De fire første parsellene ble 
kjøpt av lokførere, og det fortsatte å være et stort innslag jernbanefolk på Sør-
bråten. I 1948 var de fleste parseller solgt. I skjøtet sto det at «paa Eiendommene 
maa der kun opføres eneboliger og fornødne uthus».  

Men de første årene ble de fleste bygninger brukt som hytter, det var for 
vanskelig å bo på Sørbråten og jobbe i byen. Jernbanen kom i 1900, men nær-

Nye tider. Den tidligere hyttegrenda Sørbråten har noen steder begynt å minne mer om et moderne 
borettslag de siste åra. 
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meste stasjon var Sandermosen, 2-3 
kilometer unna. I 1927 kom Movatn 
stasjon og i 1945 ble det stoppested 
på Snippen, før det var det mulig – 
men ikke enkelt – å gå av der. Da 
ble livet et annet.

Måtte kjempe for alt
Men det var fortsatt tøft på Sørbråten. Billige boliger langt fra politi og øvrighet 
tiltrakk seg uønskede individer. På 30-tallet skal det tidvis ha vært ille, men 

Slik har det vært på Sørbråten fram til i dag, 
små hus eller hytter i svært forskjellig stand, 
og det er fortsatt delvis sånn ...
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så seint som utpå 50-tallet var det privat vakthold for å forbygge innbrudd og 
tjuveri. Det skal ha vært mest lovløst innerst, på Movann. 

I 1920 ble Vellet stifta. Det ble en spydspiss i kampen for vei, for strøm, for 
telefon. Langsomt gikk det seg til, det ble en slags vei, det ble strøm, det ble tele-
fon, det ble idrettslag, det ble to landhandlerier og én kafé, det var litt skole under 
krigen og det ble kapell på Snippen da Modellsnekkernes feriehjem ble kjøpt og 
bygd om i 1948. Nå er tida som kapell over, og det bygges om igjen, til bolig.

Samtidig ble Aker slått sammen med Oslo. 
Da begynte den virkelige tøffe kampen, kampen mot vannverket, kampen mot 

rivningsspøkelset, kampen for å overleve.
Lenge slapp Sørskogen billigere unna enn Solemskogen, men i 1950 fikk 

de begge en dødsdom av kommunens tekniske rådmann. Siden gikk det i 
mange bølger med mye uvisshet, helt til områdene omsider ble regulerte i 
2013.

I mellomtida var det møter, befaringer, registreringer og tellinger. I 1960 had-
de styret i vel’et fremma ni forslag til løsning overfor kommunen, hatt 18 møter 
med forskjellige etater og tre med ordføreren. Ingenting skjedde.

Omtrent på den tida forsøkte kommunen å skille snørr og barter, den ville 
registrere hva som var hus og hva som var hytter.

 ...men den nye tid har gjort sitt inntog, dette er foreløpig det mest ekstreme utslaget. 
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– Det skjedde tilsynelatende helt vilkårlig. Uten å avtale møte med eier eller 
beboere gikk kontrollørene rundt og sjekka om det var folk hjemme, brev i 
postkassa eller klesvask på tørkesnorene og vurderte utfra egne observasjoner 
om det var bolig- eller fritidshus på eiendommen, sier Ebert oppgitt. I tillegg kom 
ukentlig en bil med kontrollører som hang ut av bilvinduene og sjekka om det ble 
gjort ulovlige byggearbeider.

– Og så var årlig flyfotografering. Vi følte oss kraftig overvåka, sier Ebert.

Gudshuset på Snippen, Sørbråten kapell, gjennomgår også store forvandlinger. Det skal bli et 
(nesten) helt vanlig bolighus.
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Hus eller hytte
Om en bygning ble definert som fast bolig eller fritidsbolig var tilsynelatende 
vilkårlig – og viktig. Fastboende kunne søke om både å utbedre og utvide 
husene, det fikk ikke hytteiere. Et klasseskille ble etablert og mange hytter ble 
stående å forfalle.

Rundt 1970 reiv kommunen ei rekke hus i Maridalen. Det resulterte i en 
kraftig protest- og mediestorm. Kommunen ga seg, og innførte midlertidig 
rivestopp.

I det hele tatt var det mange linjeskift i en kommune som også slet med 
innbyrdes strid mellom Vannverket, som av hensyn til vannsikkerheten ville 
at kommunen skulle kjøpe og ekspropriere alt den kunne, mens eiendoms- og 
finansetatene ville bruke pengene på andre ting.

– Vi var heldige og traff et gunstig tidspunkt, sier Ebert. –Vi søkte i 1980 om 
å få erstatte den gamle hytta med et nytt hus, og fikk av en eller annen grunn 
tillatelse.

Tidlig på 80-tallet var det enda en registrering, vel’et kom til at det var 122 
helårsboliger på 151 parseller, 105 var ubebygde eller hadde hytter.

Problemet var da som før, at 20-30 av hyttene ble brukt som helårsboliger. 
Hvordan skulle de behandle de som hadde bodd der i årevis, men kanskje ikke 
var hjemme da kommunens kontrollører kom, og dermed ble registrert som hyt-
teeiere og ikke fastboende?

– Vi har hele veien ment at alle tomteeiere her oppe må behandles likt. Det har 
kommunen ikke gått med på, men nå har vi fått departementets støtte, sa Vel-le-
der Tore Andersen da Miljøverndepartementet i 2013 godkjente kommunens 
forslag til reguleringsplan, med en viktig endring: det krevde at det ikke lenger 
skulle være to slags folk på Sørbråten og Solemskogen; de som har eiendom med 
boligstatus, og de som bare har hyttestatus. Alle skulle ha samme rettigheter. 
Nybyggernes lange, seige kamp ble krona med seier.
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Allerede i 1904 var Ullevoldsæter et populært utfluktsmål, men det var vel ikke så veldig mange 
kvinner som gikk dit på ski. 30 år før Sognsvannsbanen var ferdig må det ha vært en drøy tur i et 
antrekk som  var mye mer stilig enn praktisk. Foto: Ukjent/Historielaget 

Stein Erik Kirkebøen er pensjonert Aftenposten- 
og TV2-journalist og jobber som frilansskribent. 
Han har de siste åra skrevet mye lokalhistorie, 
blant annet hundreårsberetningen om Kjelsås IL, 
Dobbelttak og langpasninger (2012) og årbøkene 
til Maridalens Venner for 2014 (Klart? I farta....), 
2016 (Kampen om vannet ) og 2018 (Hammeren).
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– Uten Ola Elvestuen er det umulig å si hva 50 
åringen Maridalens Venner hadde vært. Men vi 
hadde ikke vært det vi er i dag, sier styreleder  
Tor Øystein Olsen. Og verden hadde ikke hatt en 
bitteliten snylteveps med elvestueni til etternavn. 

«Politikerne ser 
verdien av Maridalen 

og nytten av 
Maridalens Venner»

Tor Øystein Olsen er en grubler. Noe 
han har grubla mye på, er hvorfor en 
sentral politiker som Ola Elvest-
uen er så opptatt av Maridalen og 
Maridalens Venner. Er det ikke så 
mye annet, så mye større, han kunne 
brukt tid og energi på? 

– Fantastisk og helt unik
– Jeg gjør det også, jeg er engasjert i 
mye, sier Elvestuen. –Men Marid-
alen er fantastisk og helt unik. En 
ting er Margaretakirken, ruinen 
som står der, midt i en katedral av 

Ola Elvestuen var en klima- og miljøminister 
med hjerte for Maridalen. Foto: Klima- og 
miljødepartementet.
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Ola Elvestuen
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et landskap. Men det er så mye mer. Hammeren og andre spor av tidlig industri-
virksomhet, sager, møller, teglverk. For en totning er militærleiren på Skar helt 
unik, den var opprinnelig et kruttverk som tidlig på 1900-tallet ble flytta med 
Gjøvikbanen til Raufoss. Der var den lenger fra svenskegrensa og kysten, ikke så 
lett å erobre. Men først og sist er det et historisk jordbruksområde, et velpleid og 
flott kulturlandskap som ligger et kvarter fra storbysentrumet! Det er helt unikt 
i europeisk sammenheng og det må vi ta vare på. Det har Maridalens Venner 
bidratt til i 50 år.

– Hva har du igjen for engasjementet, det er ikke mange stemmer å vinne i 
Maridalen?

– I tillegg til at jeg mener arbeidet er viktig, har det vært nyttig og lærerikt for 
meg. Av Tor Øystein har jeg lært å se og forstå kulturlandskapet og dets verdi. 
Det blikket var med meg rundt omkring i landet i jobben som statsråd, å ta vare 
på kulturlandskapet er en av våre mange, viktige verneoppgaver. Jeg har også 
vært med på få i gang Norsk Naturarv, et nettverk for folk rundt omkring i landet 
som jobber med nettopp å bevare kulturlandskap. Og så har engasjementet gitt 
meg gleder, som når jeg går og ser etter løvehaleblomst i Sofies gate. Det er ett 
av svært få steder i Norge hvor den er påvist. Sannsynligvis brakte munkene på 
Hovedøya den med seg til Norge hvor den er blitt en bitteliten del av kulturland-
skapet. 

– Og så fikk du  i 2013 en snylteveps, Aphelinus elvestueni, oppkalt etter deg.

Stortingsrepresentant Ola Elvestuen besøker i 2016 Kirkeby i Maridalen sammen med sin frue, 
Gordana.  Foto: Maridalens Venner.
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– Det er hyggelig, sier Elvestuen om at en av 8000 vepsearter som er påvist i 
Norge fikk navn etter den daværende byråden som takk for arbeidet han har gjort 
for Maridalen og naturmangfoldet. At den er en bitteliten tass som oftest lever 
inni en larve inni en blomst, plager ham overhode ikke: –Jeg håper det er litt 
sting i'n, men jeg er først og fremst beæret  over at folk som er så kunnskapsrike 
vil gi mitt navn til noe som helst. 

Til byen – og til Venstre
At Elvestuen skulle engasjere seg så sterkt for Maridalen sto ikke skrevet i 
stjernene, men kanskje var det likevel naturlig. Maridalen ble hans første møte 
med hovedstaden da han kom tøffende med flyttelasset på Gjøvikbanen for å 
begynne å studere på Blindern i 1989. 

– Fysisk og geografisk er det riktig, men mentalt var jeg et helt annet sted. Jeg 
dro ikke til Oslo på grunn av skauen, det hadde vi nok av på Eina på Toten hvor 
jeg er fra. Jeg vokste opp i skauen. Jeg kom for å oppleve byen, det urbane.

Og det gjorde han, i Oslo og i verden. Etter å ha kjørt buss fra New York til 
Guatemala noen måneder i 1993/-94, fant student Elvestuen ut at det var på tide 
«å gjøre noe».  

– Da forsøkte jeg å melde meg inn i Venstre.
– Forsøkte?
– Ja. Jeg fikk det til, men jeg måtte purre tre ganger før jeg ble medlem. Sånn 

«fungerte» partiorganisasjonen da.
Men til tross for at det ikke gikk knirkefritt, så valgte han seg Venstre. Han 

ELVESTUENS POLITISKE KARRIERE 
1967: Født
1995: Innmeldt i Venstre, leder i St.Hanshaugen – Ullevål Venstre
2000-08: Leder Oslo Venstre
2001: Vararepresentant til Stortinget.
2003: Valgt inn i Oslo bystyre
2003-11: Leder for bystyrets byutviklingskomite, gruppeleder 
               for Venstre.  
2008- : Nestleder i Venstre, først 2. så 1. nestleder. 
2011-13: Byråd for miljø og samferdsel
2013- : Stortingsrepresentant  leder, Energi- og miljøkomiteen
2018- 20: Klima- og miljøminister
2020 (24/1): Stortingsrepresentant, utenriks- og forsvarskomiteen.
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gadd til og med å purre tre ganger for å få bli medlem. I Venstre! Et lite parti som 
stort sett holdt til i politikkens djupe, skyggefulle daler. Var det noe for en ung og 
ambisiøs politiker?

– Kanskje ikke, men jeg var ikke der. Jeg hadde ikke ambisjoner om å bli 
politiker, jeg drømte ikke om at politikk skulle bli mitt levebrød. Da som nå var 
min motivasjon å gjøre noe for klima og naturvern. Jeg ble ikke født inn i Ven-
stre, jeg valgte det fordi partiet var best på det jeg var opptatt av, klima, miljø og 
naturvern og i tillegg ville drive en fornuftig og bærekraftig økonomisk politikk. 
Jeg hadde stemt på partiet før, nå meldte jeg meg inn.

Men selv om inngangen var trang og treg og ambisjonene fraværende, så 
snudde det fort. Karrieren skjøt fart.

– Det kan du på en måte si. På det første møtet jeg deltok på i St. Hanshaugen 
– Ullevål Venstre, ble jeg valgt til leder. 

Og resten er historie, som det heter. 

Tatt av politikken
Elvestuen dro til Oslo for å studere. Sosialantropologi, statsvitenskap og et hoved-

Som klima- og miljøminister hadde Ola Elvestuen ansvar for mye mer enn Maridalen. Denne 
rusken av en villaks fra Drammenselva hørte med i hans portefølje. Foto: Klima- og miljødeparte-
mentet. 
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fag i historie som aldri ble fullført. I 
stedet tok politikken ham. Det var så 
mye som var meningsfullt, mye som 
var spennende. Og selv om partiet er 
lite, så beviste han at det er mulig å 
gjøre noe, få til noe: – Jeg foreslo å 
bygge Munchmuseet i Bjørvika mens 
de andre krangla om det skulle være 
på Tøyen eller Vestbanen. Venstre sto 
aleine om Bjørvika, men vi vant fram. 
Nå står det der som et eksempel på at 
det er mulig å heve ambisjonene for 
Oslo. Det er mulig å få noe til.

– Er du stolt av «Venstre-barnet»?
– Ja.
– Synes du det nye Munchmuseet er fint?
– Veldig. Jeg synes det står som en påle midt i Skriket!
Men han har mer på Oslo-CV’en: –  Jeg har vært engasjert i mange saker. 

Fjordbyen, bevaring av Murbyen, vi fikk Kjelsåstrikken på skinner etter at den 
var lagt ned, kollektivsatsingen i Oslo og 20-prosent-kutt i prisen på månedskort. 
Vi fikk Maridalens Venner inn på budsjettet...

Nå er vi kommet dit vi skal, men det har gått for fort. Vi må begynne med 
hans første møte med Maridalen uten tog men med nattkjole. Det ble litt tungt.

– Kanskje ikke det aller første møtet, jeg bodde Uelands gate og sykla en del 
i dalen, men jeg fikk en telefon en søndag i 1993 som kom til å bety mye. Jeg ble 
minna på noe jeg hadde glemt etter en litt fuktig kveld; jeg hadde lova å bli med 
opp på øvelse i Maridalsspillet, jeg skulle være statist, soldat. Og det var jeg, 
iført nattkjole og ei rive. Jeg fullførte det året, men der slutta skuespillerkarrieren 
min. 

Vern uten konsekvens
Men ikke engasjementet for Maridalen. Ola Elvestuen fikk en skjellsettende 
opplevelse i 2001. Da var stemningen euforisk i Maridalen. Den mangeårige 
kampen mot anleggelse av golfbane var krona med seier og det ble markert 

Ola Elvestuen er vokst opp med skog, men her 
er statsråden likevel på bortebane. Colombias 
jungel er noe annet enn både Maridalen og 
Totens skoger. Foto: Klima- og miljødeparte-
mentet.
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med en symbolsk begravelse av en golfball. Samtidig  ble Maridalen vernet 
som landskapsvernområde gjennom en forskrift. Forvaltningsplanen kom noen 
måneder seinere. Kulturlandskapet skulle vernes. 

– I utkanten av den jublende forsamlinga sto en mann og sparka i grusen og så 
både bitter og foruretta ut. Jeg tok kontakt med ham. Han het Tor Øystein Olsen. 
Det var vårt første møte. Han var ikke så opptatt av golfbanen. Hans frustrasjon 
skyldtes at han skjønte hva som var vedtatt og hva det innebar. Vern av et kultur-
landskap betyr ikke at det bare kan ligge der, det kreves aktiv skjøtsel for å holde 
det vedlike. Et kulturlandskap er noe helt annet enn et naturreservat. Skjøtselen 
er en jobb som må gjøres, hvert eneste år. Det igjen krever ressurser, økonomiske 
og menneskelige. De fulgte ikke med vedtaket. Derfor mente Olsen det ikke var 
så mye å juble for. Jeg var enig med ham.

Maridalens Venner hadde lenge drevet et slikt skjøtselsarbeid. Med veldig 
begrensede ressurser.

– I tillegg til en beskjeden medlemskontingent hadde vi et par velvillig støtte-

Statsråd Elvestuen har besøk av Tor Øystein Olsen og Jan Wesenberg, redaktør i  Blyttia, tidsskriftet   
til Norsk botanisk forening. I ryggen har de verdens første miljøvernminister, Olav Gjærevoll 
(øverst til v.) og alle hans etterfølgere i Norge. Foto: Ranjeni Sivasubramaniam, Norsk Naturarv.
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spillere, blant andre entreprenør Thor Furuholmen, som så verdien av arbeidet 
vårt og i perioden 1998 –2003 bidro med omkring tre millioner kroner. Og så 
søkte vi innimellom offentlige etater og organer om noen tusenlapper i støtte til 
prosjekter. Det var lite, men det var sånn det var, sier styreleder Olsen i Marida-
lens Venner. Han trodde det var sånn det måtte være. De aller, aller fleste som 
jobber i frivillige organisasjoner tror det. Men den ferske Venstre-politikeren 
kjente spillet og fortalte noe annet.

Inn på budsjetttet
– Han mente det arbeidet vi drev i Maridalen var så viktig at vi burde få en 
kommunal bevilgning. Og ikke bare det, i budsjettforhandlingene for 2004 klarte 
han å få inn en post på 450.000 til Maridalens Venner. Vi ble en post på kom-
munebudsjettet! Det var helt spesielt, embedsverket i kommunen var ikke vant 
til at politikerne blandet seg inn på den måten. De skjønte ikke helt parlamen-
tarismen og det tok tid før vi fikk pengene, men de kom. For Elvestuen var det 
vel et slags Venstre-gen som slo ut, Venstre ble jo tufta på nettopp kampen mot 
embedsverket og for maktfordelingsprinsippet og de folkevalgtes makt. For oss 
var det fantastisk og betydde blant annet at Maridalsspillet kom på bena igjen, 
han fikk også det inn på budsjettet, og at jeg kunne jobbe på heltid for forenin-
gen, sier Olsen. 

De neste åra gjorde Elvestuen det samme. Høsten 2011 var han og Venstre 
kommet i en slik posisjon at det ikke var nødvendig å forhandle bevilgningen inn 
i budsjettet, da fikk han lagt den inn i budsjettforslaget for 2012. – Enda en ny 
verden! jubler Olsen.

–  Det gir mye større sikkerhet og forutsigbarhet, bekrefter Elvestuen. – En 
budsjettforhandling er uforutsigbar. Der er det gi og ta og du vet aldri sikkert 
hvor den ender. En budsjettpost derimot, den skal det veldig mye mer til å fjerne. 
Jeg tror ikke Maridalens Venner har grunn til å frykte at de forsvinner ut av 
budsjettet. Alle Oslo-politikere ser verdien av Maridalen og nytten av arbeidet til 
Maridalens Venner.   

PS
Dette intervjuet er historisk. Det er det aller siste Ola Elvestuen ga som klima- og 
miljøminister. Det fant sted på hans kontor på kvelden torsdag 23. januar. Ingen-
ting tyda der og da på oppbrudd. Men da intervjueren kom ut på gata – og på 
nett, spekulerte nettavisene i at miljøministeren skulle skiftes ut når Erna dagen 
derpå skulle offentliggjøre sin nye regjering. Og det ble han etter to år og seks 
dager som statsråd. Politikk er et spesielt spill.

Stein Erik Kirkebøen
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ÅRSMØTE I MARIDALENS VENNER OG MARIDALSSPILLET 2020 
 
Innkalling til årsmøte 2020 
 
Tid: Onsdag 25. mars kl. 19.00 
Sted: Maridalen Velhus, krysset Maridalsveien/Kasaveien 
 
I Stortingsrepresentant Ola Elvestuen hilser årsmøtet 
 
II Stein Erik Kirkebøen: Hytteliv 
 
III Forslag til dagsorden årsmøte Maridalens Venner: 
 

1. Valg av dirigent og referent 
2. Godkjenning av innkalling 
3. Godkjenning av dagsorden 
4. Årsmelding 
5. Regnskap 
6. Innkomne forslag 
7. Fastsettelse av kontingent for 2021 
8. Valg 
 

IV Årsmøte Maridalsspillet 
 
Servering av kaffe og eplekaker fra Ullevålseter. 
 
Salg av bøker. 
 
Vel møtt! 
 
Hilsen styret 
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ÅRSMELDING MARIDALENS VENNER 2019 
 
1. Styret i 2019 
Leder Tor Øystein Olsen 
Konvallveien 67 
2742 Grua 
e-post: maridalensvenner@mobilpost.no 
 
Nestleder Otto Ullevålseter 
Ullevålseter, Nordmarka 
0890 Oslo 
e-post: reiott@online.no 
 
Kasserer Thor Furuholmen 
Huk Aveny 50B 
0287 Oslo 
e-post: tf@vidsjaa.no 
 
Styremedlem Jon Ivar Bakke 
Skjerven gård 
Maridalsveien 469 
0890 Oslo 
e-post: toribakk@online.no 
 
Styremedlem Per Skorge 
Øvre Kirkeby gård 
Maridalsveien 500 
0890 Oslo 
e-post: per.skorge@skog.no 
 
Varamedlem Alv Reidar Dale 
Edvard Griegs allé 12 
0479 Oslo 
e-post: a.r.e.dale@uniforum.uio.no 
 
Varamedlem Thor Amlie 
Glads vei 17 
0489 Oslo 
e-post: thor.amlie@gmail.com 
 
Varamedlem 
En representant fra styret i Maridalsspillet 
 
2. Andre tillitsverv 
Revisor: Vekstra Hadeland Regnskap AS 
Valgkomité: Nils Jørgen Brodin, Lars Flugsrud og Lasse Grønningsæter 
 
3. Visjon for Maridalens Venner 
Visjonen for Maridalens Venner er: 
”Maridalen skal være et kunnskapssenter for kulturlandskap, og ei levende og livskraftig 
kulturbygd!” 
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4. Mål for Maridalens Venner 2019 
Maridalens Venner ble stiftet i 1970 for å hindre at dalens gårder skulle bli revet. På 80- og 
90-tallet var det arbeidet for vern av Maridalen og kampen mot golfbaneanlegg som fikk mest 
oppmerksomhet. Maridalens Venner var med på å forhindre en kommunal rivningsplan og 
bidro til at det isteden ble utarbeidet en statlig verneplan. I dag jobber foreningen for å oppnå 
formålet med vernet av dalen, det å ta vare på et historisk jord- og skogbrukslandskap, og 
en viktig industrihistorie. Man kan si at Maridalens Venner har utviklet seg fra å bekjempe 
en rivningsplan på 70-tallet, via å få utarbeidet en verneplan på 90-tallet, til i dag å jobbe for 
å oppnå formålet med verneplanen gjennom å utarbeide konkrete handlingsplaner. Følgende 
oppgaver er derfor viktige: Tiltak mot gjengroing av landskapet, bevaring og oppgradering av 
bygningsmassen i Maridalen og tiltak for å fremme og tilrettelegge for friluftsliv i dalen. 
 
Maridalens Venner jobber aktivt i samsvar med formålsparagrafen i forskrift om Maridalen 
landskapsvernområde: ”Formålet med vernet er å bevare det vakre og egenartede natur- og 
kulturlandskapet i Maridalen som en helhet, med særpreg fra tidligere tiders 
jordbrukslandskap, og med de biologiske, geologiske og kulturhistoriske elementer som bidrar 
til å gi området dets verdifulle karakter.” Vi tar del i arbeidet for å utvikle dalen til ei levende 
og livskraftig jord- og skogbruksbygd. Dette oppnår vi gjennom: 
 

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

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

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

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

d) Bidra til at skogbryn (gradvis overgang mellom fulldyrka mark og skogsmark, også 
kalt randsoner) blir ryddet og restaurert, særlig mot sør, vest og øst og i områder med 
størst verneverdi. 

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

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

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

 
Mål 2) Kulturarrangementer 
Maridalens Venner er medarrangør i forbindelse med kulturarrangementer ved kirkeruinene i 
pinsa. Dessuten arrangerer vi orkidétur på Slåttemyra i Nittedal. 
 
Det årlige arrangementet ”Maridalsspillet” blir satt i scene av foreningen Maridalsspillet. 
Maridalsspillet er en egen medlemsorganisasjon med eget nettsted, www.maridalsspillet.no. 
Medlemmene i Maridalens Venner er også medlemmer i Maridalsspillet. 
 
Mål 3) Årsskrift 
Hvert år gir vi ut et innholdsrikt årsskrift. Tema for årsskriftet 2020 blir: Hyttene i Maridalen 
og Nordmarka. Maridalens Venner 50 år. Forfatter er Stein Erik Kirkebøen. 
 
Mål 4) Nettstedet www.maridalensvenner.no 
En stor oppgave blir å videreutvikle nettstedet www.maridalensvenner.no. 
 
5. Måloppnåelse 
Mål 1) Skjøtselstiltak – kampen mot gjengroingen! 
• Delmål a) Restaurering og årlig pleie av seminaturlige slåttemarker 

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

De ryddete beitemarkene blir holdt i hevd i form av beiting. Ingen nye beitemarker er blitt 
ryddet. Se også kapittel 8. 

 
• Delmål c) Restaurering av fulldyrka mark 

Her har det ikke skjedd noe nytt i 2019. 
 
• Delmål d) Skogbryn (gradvis overgang mellom fulldyrka mark og skogsmark, også kalt 

randsoner) blir restaurert 
Ingen nye skogbryn er blitt restaurert i 2019. 

 
• Delmål e) Gårdsbygninger og andre bygninger blir restaurert 

Oslo kommune har i 2019 blant annet malt alle hus på Skjerven gård og Haugermosen. 
Dessuten er Salmakerstua blitt pusset opp. 

 
• Delmål f) Rydding av veikantene 

Bymiljøetaten slo veikantene i en meters bredde på forsommeren. Seinere ble veikantene i 
dalen slått med flere meters bredde. Det er ikke foretatt noen restaurering av veikantene. 
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• Delmål g) Fullføre byggingen av egne turveier til, i, gjennom og fra Maridalen 

I forbindelse med bystyrets behandling av flerbruksplanen for Oslo kommunes skoger 
2007–2015, fattet bystyret 20. juni 2007 følgende vedtak: ”Det anlegges en asfaltert 
sykkelvei på veiskulderen langs Maridalsveien.” 
 
Høsten 2019 er det foretatt grunnboringer langs Maridalsveien for å kartlegge 
grunnforhold. Ifølge saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten har det ikke foregått noe 
aktivitet der for dette prosjektet siden 5. april 2018. 
 
Gå inn på nettsidene www.maridalensvenner.no. I navigeringen til venstre på nettsidene, 
under ”Kulturlandskap”, finner du knappen ”Ferdselsveiplan”. Her kan du lese artikkelen 
”Fylkesmannens og Oslo bystyres vedtak om gang- og sykkelvei i Maridalen”. Se også 
tidligere årsmeldinger fra Maridalens Venner og følg med på saksinnsyn hos Plan- og 
bygningsetaten. Søk på saksnummer ”200903491 Maridalsveien fra Brekke til Hammeren 
– Planprogram – Tilrettelegging for myke trafikanter”. 

 
Mål 2) Kulturarrangementer – se kapittel 6. Se også egen årsmelding fra Maridalsspillet. 
 
Mål 3) Årsskrift 
Tittelen på årsskriftet 2020 er: Hytteliv. I forbindelse med at Maridalens Venner ble stiftet i 
1970, er det også et jubileumsintervju med Ola Elvestuen. Forfatter er Stein Erik Kirkebøen. 
 
Mål 4) Nettstedet www.maridalensvenner.no 
Arbeidet med å videreutvikle vårt eget nettsted pågår kontinuerlig. Nettstedet er et viktig 
redskap i arbeidet med å realisere Maridalens Venners visjon om at Maridalen skal være et 
kunnskapssenter for kulturlandskap. 
 
6. Kulturarrangementer (se egen årsmelding fra Maridalsspillet) 
a) 2. pinsedag 
Årets prostigudstjeneste ble ledet av prost Elisabet Yrwing Guthus. Omkring 200 personer 
deltok under gudstjenesten. Etter gudstjenesten var det aktiviteter på Maridalen Bygdetun. 
Arrangementet er et samarbeid mellom Vestre Aker prosti, Maridalen menighet, Maridalens 
Venner og Maridalen Bygdetun. 
 
b) Orkidétur til Slåttemyra, Nittedal 
Søndag 30. juni deltok 90 personer på en vandring på Slåttemyra. Denne vandringen var et 
samarbeid mellom Nittedal Historielag, Turkameratene Nittedal Turlag, Lillomarkas Venner 
og Maridalens Venner. Arrangementet ble åpnet av Øyvind Grandum med lur og bukkehorn. 
Deretter var det Prøysen-sang ved Hans Christian Høie, Torill Lund Born, Nathalie Birkeland 
og Christine Synnøve Andersen. Det var også allsang av orkidésangen og det ble servert gratis 
skaukaffe. Tor Øystein Olsen ledet vandringen på myra. 
 
7. Restaurering og årlig pleie av seminaturlige slåttemarker i 2019 
Arbeid som er utført av Maridalens Venner: 
Bjørkelunden – ei magereng 
I august ble hele enga slått med ryddesag med krattkniv. Graset ble raket og fjernet. 
Stammeskudd og rotskudd på styvingstrærne ble fjernet. Stubber og steiner ble fjernet for å 
lette framtidig slått. 
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Rikenga 
Bymiljøetaten gjennomførte noe hogst nord for Rikenga tidlig vinter. Noen kvisthauger ble 
liggende igjen i nordenden av enga. De fleste av disse haugene ble ryddet bort, men én stor 
ligger fremdeles igjen. 
 
Flere styvingstrær ble beskåret tidlig vår, deriblant ett av de store gamle. 
 
I juli ble den nordøstlige delen av Rikenga slått med ryddesag med krattkniv. Graset ble raket 
og fjernet. 
 
Løvenga 
Flere busker ble beskåret eller fjernet tidlig vår. Noen styvingstrær ble også beskåret tidlig 
vår. 
 
Bekkedalen 
Flere busker ble beskåret eller fjernet tidlig vår. Noen styvingstrær ble også beskåret tidlig 
vår. 
 
Midtre delen ble ryddet for kratt og busker, og ble slått med ryddesag med krattkniv i juli. 
Gras og annet slåtteavfall ble fjernet. Mesteparten av Høysletta mot øst ble også ryddet og 
slått, og slåtteavfall ble fjernet. Siste gang Høysletta ble slått var i 2012. Dette gjelder også 
mesteparten av den midtre delen. 
 
Enga rundt Martinhytta ble slått i juli med ryddesag med krattkniv. Graset ble raket og 
fjernet. Geithams (Vespa crabro) ble samlet inn fra inne i vedskjulet på Martinhytta 6. juli. 
 
Slåttemyra i Nittedal har egen årsrapport, se nettsidene til Maridalens Venner. 
 
Familien Dons takkes for raking, fjerning av gras, rydding av trær og busker og beskjæring av 
styvingstrær. Rita Wiik og Linda Skuggen takkes for raking av gras. 
 
8. Rydding av seminaturlig beitemark i Maridalen i 2019 
Maridalens Venner ønsker å bidra til at årlig nødvendig vedlikehold (fjerning av uønsket 
oppslag) blir utført i de ryddede havnehagene. 
 
Oppsummering av utført arbeid i Øvre Kirkebyhagen i 2019: 
I løpet av beitesesongen har Øvre Kirkeby gård fjernet uønsket oppslag i havnehagene nord 
for gården. I tillegg ble skråningene mot øst, vest og sør for kirkeruinen slått. Mot sør ble alt 
graset raket og fjernet. Øvre plass ble slått med beitepusser. Maridalens Venner har i 2019 
støttet dette arbeidet med kr 9 375. 
 
9. Bystyret i Oslo bevilget kr 850 000 til Maridalens Venner 
Bystyret i Oslo vedtok i desember 2018 budsjett for Oslo kommune for 2019. I dette 
budsjettvedtaket ble det bevilget kr 850 000 til Maridalens Venner. 
 
10. Godtgjøring til leder av Maridalens Venner 
Brutto årslønn til leder i 2019 var kr 519 300 (eksklusiv arbeidsgiveravgift og administrering 
av lønn). I tillegg kommer lovpålagt innskuddspensjon og yrkesskadeforsikring. 
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PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I MARIDALENS VENNER 2019 

 

Årsmøtet i Maridalens Venner ble avholdt torsdag 4. april 2019 i Maridalen Velhus. 

Lederen Tor Øystein Olsen ønsket over 60 medlemmer velkommen. 

Før årsmøtet holdt Lars Nilssen foredrag om Nordmarkas fiskehistorie. 

Etter foredraget ble det servert kaffe og de beste eplekaker med krem fra Ullevålseter.    

 

1. Valg av ordstyrer og referent 

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

2. Godkjenning av innkalling 

Årsmøteinnkallingen ble godkjent. 

3. Godkjenning av dagsorden 

Dagsorden ble godkjent.  

4. Årsmelding 

Årsmeldingen ble enstemmig godkjent. 

5. Regnskap 

Regnskapet ble delt ut og gjennomgått. Revisors beretning ble delt ut. Regnskapet ble 
enstemmig godkjent. 

6. Innkomne forslag 

Ingen innkomne forslag før fristen 1. februar, ref. sak 9. Eventuelt. 

7. Fastsettelse av kontingent for 2020 

Kontingenten ble enstemmig vedtatt med kr 200, dvs. uendret. 

8. Valg 

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

Styret: 

Tor Øystein Olsen, leder, ikke på valg 

Thor Furuholmen, ikke på valg 

Jon Ivar Bakke, valgt for to år 

Otto Ullevålseter, valgt for to år 

Per Skorge, valgt for to år 

 

Varamedlemmer til styret, alle valgt for ett år: 

Thor Amlie 

Alv Reidar Dale 

En representant fra styret i Maridalsspillet 

 

Valg av revisor. 

Vekstra Hadeland Regnskap AS ble valgt som revisor. 

 

Valg av valgkomité. 

Nils Jørgen Brodin, Lars Flugsrud og Lasse Grønningsæter. 

 

9. Eventuelt 

Ordstyrer refererte at det var innkommet et forslag fra Anne Kari Rom om å diskutere 
flatehogsten i Maridalen. Forslaget var sendt inn etter at fristen for saker til årsmøtet 
var gått ut. Anne Kari Rom har etter det sendt styret et nytt forslag hvor hun ber om at 
styret før årsmøtet i 2020 sender ut et varsel om dato for årsmøtet i god tid før 1. 
februar slik at medlemmene får en realistisk mulighet til å sende inn saker til 
realitetsbehandling på årsmøtet. Møteleder opplyste at utgiftene til porto tilsier at det 
vil være uhensiktsmessig med et eget varsel. Møteleder foreslo at styret drøfter saken 
og ser på ulike muligheter for å ivareta ulike hensyn på en hensiktsmessig måte. Det 
fremkom ingen kommentarer til det. 

 

Thor Amlie 
Referent 
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Regnskap for Maridalens Venner
Regnskapsåret fra 1. januar 2018 til 31. desember 2018

Inntekter Utgifter
Kontingenter og støttebeløp 91 220           
Støtte fra Oslo kommune 850 000         
Støtte Slåttemyra, Fylkesmannen 70 000           
Konsulentbidrag Bymiljøetaten 70 000           
Momskompensasjon 56 156           
Renter 2 208             
Årsskrift 180 436       
Kulturarrangementer 29 884         
Nettsted 6 008           
Skjøtselstiltak 99 323         
Andre kostnader 16 829         
Styreweb 3 120           
Vekstra Hadeland Regnskap AS 29 495         
Mobiltelefon og internett 36 266         
Bruttolønn til leder 504 180       
Konsulentbidrag Bymiljøetaten 60 912         
Arbeidsgiveravgift 90 800         
Innskuddspensjon 11 980         
Yrkesskadeforsikring 6 335           
IT-kostnader 4 763           
Martinhytta 23 826         
Støtte til Maridalen Bygdetun 40 000         

Sum 1 139 584      1 144 157    

Underskudd (4 573)          

Sum 1 139 584      1 139 584    

Balanse 31.12.2018 31.12.2017

DNB, driftskonto 76 692,24      38 778,89    
DNB, plasseringskonto 299 033,23    336 873,48  
DNB, skattetrekkskonto 57 484,20      46 155,45    
Skyldig skattetrekk (57 400,00)     (46 083,00)   
Skyldig arbeidsgiveravgift (27 238,00)     (22 580,00)   

Sum netto beholdning 348 571,67    353 144,82  

Underskudd (4 573,15)     

Sum 348 571,67    348 571,67  

BEHOLDNING 31.12.2018 GJELD OG EGENKAPITAL 31.12.2018
Bankinnskudd 31.12.18 433 209,67    Skyldige offentlige avgifter 84 638,00    

Egenkapital 348 571,67  
Sum beholdning 433 209,67    Sum gjeld og egenkapital 433 209,67  

Egenkapital 31.12.2017 353 144,67    
Årets underskudd 4 573,15-        
Egenkapital 31.12.2018 348 571,52    

Thor Furuholmen Tor Øystein Olsen
Kasserer Leder

Legally signed by 
Tor Øystein Olsen
31.01.2019

Legally signed by 
Thor Furuholmen
31.01.2019
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MMaarriiddaallssssppiilllleettss  åårrssmmøøttee  ii  22002200 

Følgende dokumenter utgjør Maridalsspillets innrapportering i årsskriftet: 
 

 Årsberetning for 2019 ved konstituert styreleder Ronny Fagereng 
 Referat fra Årsmøte 2019 
 Resultatregnskap 2018 
 Balanse 2018 
 Revisors beretning 2018 

 
 

Årsmøtet 2020 vil behandle: 
 Valg av møteleder 
 Årsmelding 2019 
 Regnskap og balanse 2019 
 Innkomne forslag 
 Valg av styremedlemmer 

 
 
 
Årsmøtedokumentene inklusive regnskap, balanse og revisors beretning for 2019 vil være tilgjengelig 
på www.maridalensvenner.no forut for årsmøtet.  
 2019
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MMaarriiddaallssssppiilllleett  22001199  
Maridalsspillet er Oslos mest tradisjonsrike historiske friluftspill, arrangert og spilt ved ruinene av St. 
Margaretakirken  i Maridalen  siden 1974. Spillet er  tuftet på et  spekter av  frivillig engasjement og 
involverer  barn,  unge  og  voksne  i  ren  scenekunst  samt  alle  praktiske  oppgaver  som  skal  utføres 
gjennom denne sterke lokale kulturbegivenheten. 
 
Høsten  2019  ble  det  nyskrevne  stykket  «Katharina  av Maridalen»  spilt  for 
første  gang  på  utendørsscenen  ved  Margareta‐kirkeruinen  ved 
Maridalsvannet i Oslo. Premieren fant sted 10. august 2019, i øsende regnvær, 
uten at det la noen demper på stemningen. Totalt ble det spilt syv forestillinger 
til  og  med  17.  august.  I  forkant  av  forestillingene  var  det  en  prøve‐  og 
produksjonsperiode på ca. 4 uker, med arbeid på spillplass fra 22. juli, samt en 
lese‐ og øvingshelg i juni. 
 
Stykket er skrevet av Anne‐Marthe Lund Engnes. «Katharina av Maridalen» har 
hentet inspirasjon fra lokalhistorie i Maridalen og Aker. Stykket er inspirert av 
den sterke kvinnen Henriette Augusta Louise Vassel (født Berner), kjent som 
«Tyskemutter». Hun kom sammen med sin mann Carl Vassel til Aker en gang 
på  1850‐tallet  og  fikk  stor  betydning  for Maridalen.  Stykket  finner  sted  i 
skjæringspunktet  mellom  datidens  trekullindustri  og  overgangen  til 
eksportindustri  ‐ en  tid som  fikk alvorlige konsekvenser  for Maridalen og befolkningen der.  I  tiden 
forut for stykkets handling, på 1700‐ og 1800‐tallet brakte Nordmarksgodset tømmer til hovedstaden. 
Med tømmer og vannkraft kom kullet og jernverkshammeren i Maridalen, men trekullindustriens må 
omsider gi tapt for overgangen til eksport av tømmer. Det var tøffe arbeidsvilkår, hardt krevende fysisk 
arbeid, arbeidsinnvandring og utbredt overtro.   
 
Spillet var under kunstnerisk ledelse og regi ved Anne‐Marthe Lund Egnes. 
Hun  er  høyskolelektor  ved  Kristiania  Høyskole,  og  har  utdanning  ved 
Atlantic Acting School (NYC, USA), The Arts Educational School (London, 
UK) og musikerutdanning ved Nordic Institute for Stage and Studio (NISS). 
Hun leder sitt eget produksjonsselskap, og er regissør ved Akerselva Kultur 
og Teaterlag. Hun har hatt roller i Maridalsspillet fra 2005 til 2018. 
 
Det  ble  en  oppsetning  av  høy  kvalitet  og  veldig  fornøyde  frivillige  og 
publikummere. Maridalsspillet 2019 fikk god pressedekning, både på NRK 
Østlandssendingen  på  radio  og  TV,  og  lokalpresse.  Som  tidligere  år  er 
frivillig  innsats  kjernen  i  vårt  spill,  både  på  og  rundt  scenen,  og 
forankringen til Maridalen og bydelen Nordre Aker er sterk. I 2019 var det 
engasjert  over  80  frivillige  i  skuespill,  planlegging,  rigging,  scenografi, 
forpleining, billettsalg, vakthold, markedsføring, pressekontakt og mange 
andre områder. Aldersspennet blant de frivillige er stort, alt fra barn til 
godt voksne pensjonister. 
 
 
 
 
Ronny Fagereng 
Konstituert styreleder 
   

Henriette Vassel og Nils Larsen Kjørven 
Foto: Ukjent fotograf, Oslo Museum/ E. Hadland (CC‐BY‐SA) 

Manusforfatter og regissør 
Anne‐Marthe Lund Engnes 
Foto: Lillian Julsvik/Maridalsspillet 

Frivillige i Maridalsspillet 2020 
Frivillig  innsats utgjør  selve grunnsteinen  i Maridalsspillet, og 
årlig  utføres  det  over  6000  timers  frivillig  arbeid  for 
Maridalsspillet. 
 
I «Katharina av Maridalen» deltok det over 80 frivillige. Av disse 
var 31 amatørskuespillere  (Noen med  lang erfaring og andre 
som  fikk  utfordre  seg  på  helt  nye  arenaer  under  god  faglig 
opplæring).  En  betydelig  andel  av  sceneaktørene  er  barn  og 
ungdom.  Blant  de  voksne  er  de  fleste  amatører,  men 
scenevante kvinner og menn er i større grad enn tidligere år gitt 
bærende roller fremfor prioritering av profesjonelle skuespillere. 
 
I  tillegg  til  frivillige  sceneaktører,  er  det  frivillige  i  sving  på  alle  områder,  som  administrasjon, 
nattevakter, trafikkvakter, produksjon, billettsalg, parkeringsvakter, rigging, transport, velferd, styret 
og mange andre områder. 
 
Frivillige  i alle aldre stiller opp og er sammen om å  lage et fantastisk spill gjennom 5 ukers  iherdig 
innsats. Både på og rundt scenen er det skapt et samhold som gjør at Maridalsspillet lever videre. 

Spilledatoer, spillested og publikumstall 
Maridalsspillet 2019 hadde premiere lørdag 10. august, og ble spilt med totalt 7 forestillinger til 
lørdag 17. august. (Mandag 12. august var en planlagt fridag.) 

Oppsetningen var ved Margaretakirkeruinen i Maridalen, Oslo. 

Totalt publikumstall for Maridalsspillet 2019 var 1294 personer. 

Frivillige aktører øver på tablåspillene 
Foto: Eskil Hadland 

Frivillige aktører i «Katharina av Maridalen»   
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Tone Lise Furuhøi, Liv Engdal og Tone Lise Furuhøi, Liv Engdal og Elisabeth Augdahl Christopher Orholt som storbonden i tablåskuespill 

Musikere Ingeborg Ulberg Sommer og Kristina Farstad Bjørdal 

Kusk Marthe Bakke ankommer med ekteparet Nils og Katharina, 
spilt av Jesper Malm og Line Verndal 

Jesper Malm i rollen som Nils Larsen 

Medvirkende i Maridalsspillet 2019 
Hovedroller 
Katharina Berner  Line Verndal 
Nils Larsen  Jesper Malm 
Frederikke Berner  Kristine Brusdal 
Svensken  Anders Sanzén 
Martin  Joakim T. Dalen 
 
Aktører 
Frederikke som barn  Vilde Fure‐Bråte 
Even Moen  Ronny Fagereng 
Køgemester  Tone Nielsen 
Hans‐August Fransen  Thomas Ulriksen 
Kristine  Lea Wisløff 
Hans  Magnus Wold 
Alfred  Bård Brinchmann Løvvig 
Margrethe  Tone Lise Furuhøi 
Truls  Tobias Løyning 
Anna  Liv Engdal 
Helene  Ane Gilleberg 
Ingeborg  Elisabeth Augdahl 
Knut  Eskil Hadland 
Karoline  Gjertrud Brinchmann Løvvig 
Peder  Johan Tellefsen 
Karl  Erling Lerfald Overrein 
Nikolai  Øystein Moe 
Karen  Hege S. Borgersen 
Kusk  Marthe Bakke 
Hestepasser  Lisa Pukownik 
Gudrun  Heidi Orholt 
Tablå‐skuespiller  Christopher Orholt 
Underjordiske Blomme og Mari  Anne Birkeland 
Underjordiske Nåsle og Ingrid  Åsne Lauvstad 
Underjordiske Risle og Kristine som barn  Karen Rønsen Garaas 
Underjordiske Tyve og Hans som barn  Eirik Teien Lindseth 
Underjordiske Klauv og Ingrid som barn  Cornelia Reppe Henriksen 
Den andre moren Elle  Kjersti Marken 
Underjordisk  Veronika Grüchot 
Underjordiske Gullblad  Selma Lund Engnes 
Underjordiske Lauke  Lillian Julsvik 
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Kunstnerisk Team 
Regissør & manusforfatter   Anne‐Marthe Lund Engnes 
Dramaturg   Liv Sandvik 
Koreograf   Lisbeth Sandnes Espeland 
Musikalsk ansvarlig og musiker   Kristina Farstad Bjørdal  
Musiker   Ingeborg Ulberg Sommer 
Scenograf/ kostymedesign/ rekvisitt  Sofia Christin Lindén 
Kostymeassistent  Veronika Grüchot 
Maskør   Maja Korbøl 
Maskør   Alice Norberg Poulsen 
 
Produksjonen 
Produksjonsleder  Susanne Rydder Johansen 
Inspisient  Tone Lovisa Djønne 
Produksjonsassistent  Emilie Egebjerg 
Lydtekniker  Geir Ivar Steigedal 
Lysdesign  Mats Bergström 
Lysassistent  Marita Serine Kongevold Storheim 
Fotograf/designer  Lillian Julsvik 
Foto  Nina Skramstad 
Video  Bård Brinchmann Løvvig 
Vaktholdansvarlig/spillrigger  Lasse Grønningsæter 
Hesteansvarlig, Skjerven Gård  Marte Bakke 
Gårdeier, servering  Jon Ivar Bakke 
Snekker  Jens Bakke 
Billettansvarlig  Mette Bjørklund 
Historiske tekster i program  Eskil Hadland 
 
Trivselskomiteen 
Marianne Faye – Leder 
Inger Alette Thaugland 
Sissel Sypriansen 
Anne Brit Forsbakk 
Gerd Myrvoll 
Lisbet Nortvedt 
Randi Beate Berg 
Kirsten Bjune 
Gunnar Bjune 
Kari Hovde 
Else Flugsrud 
Kari Solvang Andressen 
Randi Helgheim 
Rubi Eidås 
 
Andre frivillige 
Familiene Tømte og Berger og andre riggere. Billettører, trafikkvakter og gode hjelpere fra Maridalen 
og omegn. Tori og Jon Ivar Bakke fra Skjerven gård for servering. Fred Borg med innsats på scenerigg 
og kullmiler. Ødegården ved Nils Jørgen Brodin, familien Brodin og Fridtjof Brodin. Øvre Kirkeby Gård 
ved Per og Lill‐Tove Skorge. Samt en rekke andre frivillige! 
   

Scene fra «Katharina av Maridalen» 

Styret i Maridalsspillet høsten 2018 til høsten 2019 
Lasse Grønningsæter (styreleder) 
Liv Sandvik (nestleder) 
Lillian Julsvik 
Ronny Fagereng 
Rubi Eidås 
Ane Karoline Gilleberg (varamedlem) 
Mats Bergström (varamedlem) 
 
 
Støttespillere og samarbeidspartner 
Oslo kommune 
Sparebankstiftelsen DnB 
Teater Alliansen 
Norsk Amatørteaterforbund 
Bydel Nordre Aker 
Skjerven Gård 
Nærbakst 

Coop Extra Korsvoll 
Ruter 
Trafikkjentene 
Høyskolen Kristiania 
Akerselva Kultur‐ og Teaterlag 
Maridalen Vel 

 

Forsidefoto: Lillian Julsvik 
Andre fotografier i rapporten, hvis ikke annet oppgitt: Nina Skramstad 

 

 

Joakim T. Dalen og Kristine Brusdal i rollene som Martin og Frederikke 

Vilde Fure‐Bråthen, Line Verndal med flere.  Kjersti Marken i rollen som Den andre moren Elle 
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PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE MARIDALSSPILLET 
2019 
DATO: 04. APRIL 2019 KL. 19:00 
VELHUSET, MARIDALEN. 

 
 

1. Godkjenning av innkalling: Godkjent. 
  

2. Godkjenning av dagsorden. Godkjent. 
 

3. Valg av møteleder: Lasse Grønningsæter. 
  

4. Valg av referent: Lars Flugsrud. 
 

5. Valg av en person til å undertegne protokoll ved siden av møteleder: Nils Jørgen Brodin 
 

6. Årsmelding 2018. Vedlagt i Maridalens årsskrift 2019. Godkjent. Ingen innvendinger. 
 

7. Regnskap 2018. Framlegges på årsmøte. Godkjent. Ingen innvendinger 
 

8. Revisjon 2018. Framlagt på årsmøte. Ingen innvendinger.  
 

9. Innkomne forslag: Ingen. 
 

10. Valg av styreleder og styremedlemmer: Foretatt ved akklamasjon. 
 
Styreleder:   Kjersti Marken (valgt, for 2 år i 2019) 

 Styremedlem:  Bård Brinchmann Løvvig (valgt, for 2 år i 2019) 
 
 Styremedlem:  Lillian Julsvik  (ikke på valg, valgt i 2018) 
 Styremedlem:   Ronny Fagereng (ikke på valg, valgt i 2018) 
 Styremedlem:   Rubi Eidås  (ikke på valg, valgt i 2018)  
 
 Varamedlem:   Eskil Hadland (valgt, for 1 år) 

Varamedlem:   Mats Sandstrøm (valgt, for 1 år) 
 
  

Maridalen, 4. April 2019 
 
 
 
 
 

        Møteleder     Referent   Representant møtedeltager
 Lasse Grønningsæter                      Lars Flugsrud                Nils Jørgen Brodin 
 (el.sign) (el.sign) (el.sign). 
 
 
 

Maridalsspillet	

Maridalsspillet	 Side	1	

 

 

 
 

Resultatregnskap	
 
 
 
 

Driftsinntekter	og	driftskostnader	 Note	 2018	 2017	
 

Salgsinntekt	
 

2	
 

				1	081	801	
 

								959	802	
Sum	driftsinntekter	  				1	081	801	 								959	802	

 

Annen	driftskostnad	
  

								964	318	
 

				1	060	175	
Sum	driftskostnader	  								964	318	 				1	060	175	

Driftsresultat	  								117	483	 						-100	373	
 

Finansinntekter	og	finanskostnader	
Annen	renteinntekt	

  
 

160	

 
 

467	
Annen	rentekostnad	  																169	 																		60	
Resultat	av	finansposter	  																			-9	 																407	

 

Årsresultat	
  

117	474	
 

-99	965	
 

Overføringer	
Avsatt	til	annen	egenkapital	

  
 

117	474	

 
 

0	
Overført	fra	annen	egenkapital	  																				0	 										99	965	
Sum	overføringer	  								117	474	 									-99	965	
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Balanse	
 

 
 
Eiendeler																																																																																	Note																					 2018																			2017	

 
 
 

Omløpsmidler	  

Fordringer	
Kundefordringer	 										18	210	 																				0	
Sum	fordringer	
 
Investeringer	
 
Bankinnskudd,	kontanter	o.l.	

										18	210	
 
 
 
 

225	776	

 																				0	
 
 
 
 

117	299	

Sum	omløpsmidler	 								243	986	 								117	299	
 

Sum	eiendeler	
 

243	986	
  

117	299	
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Balanse	
 
 
Egenkapital	og	gjeld	
Innskutt	egenkapital	

Note	 2018	 2017	

 

Opptjent	egenkapital	
Annen	egenkapital	

  
 
								214	258	

  
 
										96	784	

Sum	opptjent	egenkapital	  								214	258	 										96	784	

Sum	egenkapital	  								214	258	 										96	784	
 
 
Kortsiktig	gjeld	
Leverandørgjeld	

  
 

9	728	
  

 
516	

Annen	kortsiktig	gjeld	  										20	000	 										20	000	
Sum	kortsiktig	gjeld	  										29	728	 										20	516	

Sum	gjeld	  										29	728	 										20	516	
 

Sum	egenkapital	og	gjeld	
  

243	986	
  

117	299	

  
 

Oslo,	26.03.2019	

   

 Styret	i	Maridalsspillet	    
 
  
 

Lasse	Grønningsæter	
styreleder	

Liv	Sandvik	
styremedlem	

Rubi	Lisbeth	Hansen	Eidås	
styremedlem

 
   
  
 

Lillian	Gulliksen	Julsvik	
styremedlem	

Jan	Ronny	Fagereng	
styremedlem
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6300	 Leie	lokaler	 2	000	 9	000	
6301	 Leie	lager	 9	000	 0	
6340	 Strøm	 1	829	 2	148	
6360	 Renhold	 3	654	 1	354	
6410	 Leie	inventar	og	utstyr	 47	540	 0	
6440	 Leie	transportmidler	 15	169	 12	243	
6460	 Leie	Containerleie/toalett/tent/tribune	 152	467	 136	762	
6465	 Leie	hester	 14	000	 17	800	
6540	 Småutstyr	osv	 4	193	 199	
6545	 Inventar	og	utstyr	sideprosjket	 0	 9	826	
6560	 Rekvisitter,kostymer,	sminke	 osv	 22	862	 31	079	
6570	 Rekvisitter	/kostymer	 0	 198	
6700	 Revisjonshonorar	 19	375	 0	
6706	 Regnskap	Kunst	&	Kultur	Regnskap	 11	022	 2	313	
6710	 Avsetning	regnskap	&	revisjon	2015	 0	 10	000	
6711	 Avsetning	regnskap	&	revisjon	2016	 0	 10	000	
6790	 Honorar	lys	og	lydde	 97	762	 109	000	
6793	 Honorar	vakter	&	rigging	 13	000	 10	500	
6794	 Honorarer	selvstendig-skuespiller/musike	 465	530	 560	800	
6800	 Kontorrekvisita	 0	 889	
6820	 Trykksaker	 0	 1	729	
6890	 Diverse	utgifter	 0	 2	631	
6900	 Telefon,	porto	m.v.	 0	 420	
7140	 Reise/diett	etter	regning	 0	 935	
7310	 Markedføring	&	annonsekostnader	 44	809	 59	750	
7311	 Trykksaker/	t-skjorter,logo	 21	756	 31	594	
7350	 Representasjon,forpleining,møter	fradrag	 8	691	 29	586	
7400	 Kontingent,	fradragsberettiget	 7	530	 7	530	
7420	 Gaver,	fradr.	ber.	 0	 341	
7770	 Bank	og	kortgebyrer	 1	167	 945	
7771	 Øreavrunding	 1	 0	
7780	 Andre	gebyrer	 0	 6	
7790	 Annen	kostnad	m/fradrag	 																	960	 																	599	
  								964	318	 				1	060	175	
 

 
 

Resultatregnskap	-	spesifikasjon	
 

 
Salgsinntekt	

2018																			2017

3200	
 Salg	billetter	 -366	477	 -244	354	
3440	 Støtte	Oslo	Kommune	 -500	000	 -500	000	
3443	 Støtte	FFUK	 -55	000	 0	
3444	 Støtte	fra	Sparebankstiftelsen	 0	 -91	737	
3447	 Støtte	fra	Bydel	Nordre	Aker	 -30	000	 0	
3448	 Støtte	fra	Norsk	musikråd	 -75	000	 -70	000	
3449	 Norsk	Amatørteaterforbund	 											-55	324		 											-53	711		
  			-1	081	801	 						-959	802	

 

Annen	driftskostnad

Maridalsspillet	
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Resultatregnskap	-	spesifikasjon	
 

 
 
Annen	renteinntekt	

2018	 2017	

8050			Renteinntekter	bank	 																-160	 																-467	
 														-160	 														-467	
 

Annen	rentekostnad	
8150			Annen	rentekostnad	

 
 

																	169	

 
 
																				60	

 															169	 																		60	
 

Avsatt	til	annen	egenkapital	
8960			Avsatt	til	annen	egenkapital	

 
 

										117	474		

 
 
																						0	

 								117	474	 																				0	
 

Overført	fra	annen	egenkapital	
8961			Overføringer	fra	annen	egenkapital	

 
 

																						0	

 
 
											-99	965		

 																				0	 									-99	965	
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Balanse	-	spesifikasjon	
 
 
 
 

2018	

 
 
 
 

2017	
Kundefordringer	
1530			Opptjente	ikke	fakt.	inntekter	

 
												18	210		

 
																						0	

 										18	210	 																				0	
 

Bankinnskudd,	kontanter	o.l.	
1920			Bank	0531.14.58355	

 
 

225	768	

 
 

117	291	
1950			Bank	0539.32.60337	 																						8	 																						8	

 								225	776	 								117	299	
 

Annen	egenkapital	
2050			Egenkapital	

 
 
								-214	258		

 
 
											-96	784		

 						-214	258	 									-96	784	
 

Leverandørgjeld	
2400			Leverandørgjeld	

 
 
													-9	728		

 
 
																-516	

 											-9	728	 														-516	
 

Annen	kortsiktig	gjeld	
2982			Avsetning	regnskapshonorar	

 
 

-10	000	

 
 

-10	000	
2983			Avsetning	regnskapshonorar	 											-10	000		 											-10	000		

 									-20	000	 									-20	000	

 

 

Note	1	-	Regnskapsprinsipper	
 

Årsregnskapet	er	satt	opp	i	samsvar	med	regnskapslovens	bestemmelser	og	god	regnskapsskikk	
for	små	foretak.	

 
 
 
 

Note	2	-	Tilskudd	
 

 
Mottatt	tilskudd	2018:	

 

 

Støtte	Oslo	Kommune	
 

-500	000	
Støtte	fra	FFUK	 -55	000	
Støtte	fra	Norsk	Amatørteaterforbund	 -55	324	
Støtte	fra	Norsk	Musikkråd	 -75	000	
Støtte	fra	Bydel	Nordre	Aker	 -30	000	
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Til årsmøte i Maridalsspillet 
 
 
 
 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 
 
 
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
 
Konklusjon 
Vi har revidert Maridalsspillet’s årsregnskap som viser et overskudd på kr 117 474. Årsregnskapet består av 
balanse per 31. desember 2018 og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til 
årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 
 
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende 
bilde av foreningens finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet 
per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 
 
 
Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er 
beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av foreningen slik det 
kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår 
oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 
 
Øvrig informasjon 
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetning, men inkluderer ikke 
årsregnskapet og revisjonsberetningen. 
 
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige 
informasjonen.  
 
 
Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 
Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et 
rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også 
ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens evne til fortsatt drift og opplyse om 
forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så 
lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 
 
 
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som 
inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en 
revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke 
vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å 
påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.  
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For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til https://revisorforeningen.no/ 
revisjonsberetninger. 
 
Uttalelse om øvrige lovmessige krav 
 
Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i 
henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er 
revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt 
til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i 
samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 
 
 
 
 
Oslo, 28. mars 2019 
Unic Revisjon AS 

 
Herman Olav Grøv  
statsautorisert revisor 
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