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Ut på

tur

Etter Turlagets fine
sesongåpning på Jensrud
blir det denne søndagen
anledning til en rusletur
fra parkeringsplassen sør
for bomstua ved
Hakedals Verk.

Av Halvor Gundersen

Turen er om lag seks kilometer
og går for det meste på stille
veier og stier.  Flere med til-
knytning til, og med kunnska-
per om, steder vi passerer, vil
være med og gi opplysninger.
   Fra Verket går ferden opp
Bomstuebakken og videre bort-
over Holmsidevegen, eller
Holmsida  som de fleste kaller
den. Navnet har denne strek-
ningen fått fordi Hakedals
Verk ganske tidlig på 1700-tal-
let  kjøpte gården og delte den
opp i opprinnelig elleve hus-
mannsplasser. Fra nord var
det Lysaker, Steinerud, Tan-
gen, Tors, Tronds, Holm, Ekra,
Smedbakken, Skandsen og
Nordre og Søndre Blåsås.

To fosser
Det var en økende drift og be-
hov for arbeidskraft som var
årsaken til dette. Men gården
Holm er bare en av gårdene
som etter hvert ble kjøpt av
Hakedals Verk fordi det ved si-
den av selve jernverket også
var behov for en stor natural-
husholdning og mye arbeids-
kraft.
   De gårdene som i dag utgjør
arealet til Hakedals Verk og
som gjør den til en av landets
største,  var - foruten Holm -

Burås, Kappelsrud, Nes og
Hellerud.  Ganske tidlig ble
også sagbruk bygget. Den øvre
fossen heter Verksfossen den
dag i dag, etter jernverket som
lå der og som trengte fossekraft
til driften. Et minne om det er
Hammerdammen, en lang
steinmur som ledet vannet til
en kjempestor hammer
som hamret råjernet til stang-
jern, slik at det kunne bearbei-
des videre.
   Den nedre fossen, Sagfossen,
ga kraft til drift av sag. I en
oversiktlig folder fra 2001 skri-
ver Tom Christophersen at
virksomheten ved Verket skap-
te ringvirkninger. Mange hus-
menn og bønder tjente hardt
tiltrengte ekstraskillinger på å
kjøre for Verket. I januar 1830
gikk det 125 hester om dagen
fra Verket og sørover Greve-
veien. Det var folk fra Hakadal,
Nittedal, Hadeland, Nanne-
stad, Holter og Gjerdrum.

Turkameratene Nittedal Turlag
(TNT) skriver artikler med tur-
forslag til Varingens lesere.
Målet er å få flere nittedøler
ut på tur og gjøre dem kjent
med nye steder i kommunen.

Vi arrangerer fellesturer på 
koselige stier til naturperlene
i Marka.  Turene passer for alle
aldre og planlegges gjerne
med både lang og kort rute.
De fleste turene har 
aktiviteter for barna og 
innhold som gir en ekstra
opplevelse for små og store.

En hyggelig rast hører med 
på turene våre. Ta med mat,
drikke og noe å sitte på. 
Godt fottøy og ekstra sokker
er også greit å ha.

På vår hjemmeside
www.dntoslo.no/nittedal og
på vår Facebook-side finner
du informasjon om turer og
friluftsarrangementer. En
egen hjemmeside, 
www.nittedalsturene.no er for
de som går tur på egen 
hånd og finner turmålposter. 
Her kan du skrive ut kart og
turbeskrivelse til alle 
turmålene.

Vi har et samarbeid med Ti på
Topp om turpostkasser på
Rundkollen, Bukollen og 
Varingskollen. I år blir det
også satt ut postkasser på
Holterkollen, Lauvåsen i 
Gjelleråsmarka og i Kruttverk-
stien. Der kan du skrive deg
inn i bøkene fra 27. april.

Ståle Pinslie er turleder på
søndagens tur på Holmsida i
Hakadal.

HUSMANNSPLASSER. På søndagens tur langs Holmsida passerer deltakerne flere husmannsplasser
under Hakedals Verk. (Arkivfoto)

VERKSFOSSEN. Fossen 
ligger der den dag i dag.
Den sørget for kraft til 
driften av jernverket i 
Hakadal.

Vårlig nærtur
nord i Hakadal

Hjalp hverandre

Det fins heldigvis noen inter-
vjuer med  eldre husmenn. Ett
av dem  sto i Varingen 12. no-
vember 1986, der Oskar
Trangsrud forteller til Hans
Nordby om forholdene for sin
egen del: «Det er klart det var
mye slit for oss husmenn, og
lønna var ikke rar. Men som
husmann var en sikret arbeid
og bolig. Det var goder vi satte
pris på.»
   Til slutt skriver Hans at Os-
kar minnes livet på Hakedals
Verk med glede. Særlig fremhe-
ver han de gode forholdene
mellom folkene på Verksplas-
sene. «Vi hjalp hverandre og sto
sammen i vanskelige tider. Vi
på Holmsida var nesten som en
stor familie».

Rast ved Valpedjupet
Turen videre går videre forbi
jernbaneundergangen ved El-
nesveien, derfra Koloniveien til
Årnes, videre ned til  og over
den gamle driftsbrua til gården
Enga.  Ved det idylliske  stedet
med det pussige navnet Val-

pedjupet er halve strekningen
unnagjort, og  der er det alltid
fint å raste, særlig hvis været
også er fint.
   Resten av strekningen forbi
Hagen skole og gjennom Fuglå-
sen til Verket, har mye å by på,

og en god del får vi vite på selve
turen. For øvrig er det enkelt å
gjøre turen kortere dersom
noen ønsker det. Vel møtt til en
rusletur – til fuglekvitter og
fossedur!

BOMSTUA PÅ UTSTILLING. På jubileumsutstillingen i 
Frognerparken i 1914 var bomstua fra Hakedals Verk stilt ut 
(bak flaggstanga). Søndag kan du se den i Hakadal.


