
   
Katnosdammens historie 

         
                Katnosdammen, hytta i dag.   Hytta sett fra Katnoselva, postkort ca. 1920. 

 

Damvokterbolig i 80 år 

 

Hytta er bygget i 1885 som bolig for damvokteren, som hadde kontroll og ansvar for dammen og regulering 

av vann gjennom dammen. Dette var en viktig jobb for fløting, industri og senere drikkevannsforsyning.  

 

Det er interessant for DNTs markatravere å tenke på at forskjellige damvoktere har bodd her med familie i 

mer enn 80 år. 

«Katnosa»? 

 

Vannet Katnosa likner da ikke på en kattenese? Nei, navnet kommer trolig hverken fra katt eller nese, men 

derimot fra en fiskemetode som finnene brukte: «katisse». De slo ned et slags gjerde av trestokker, tett ved 

hverandre i vannet, slik at fisken ble ledet inn i en ruseliknende innhegning som den ikke kom ut av. Det 

kan minne om gjerder som jegerne laget for å lure eller jage vilt ned i en dyregrav. Finner slo seg ned 

mange steder i Marka på 1600-tallet. 

Dammen ligger like i utkanten av naturreservatet Katnosa-Spålen. 

Dammen og eierne  
 

Det hadde vært en «steinkistedam» (laftet tømmer 
utenpå som vegger med steinfylling inni) for 
regulering av vannet allerede fra 1600-tallet. Den 
dammen ble bygget av den første eier av 
Nordmarksgodset, Johan Garmann, som fikk 
«privilegiebrev» (enerett) på fløting i 1658.  I 1809, 
mens Peder Anker eide Nordmarksgodset, ble den 
erstattet av en steindam. Dammen ble forbedret i 
1868 og bygget høyere i 1886, slik at regulerings- 
høyden ble hele 6 meter. Foruten fløtingen var 
vannkontrollen også viktig for vanndrevne sager og 
industri langs Akerselva.  
«Akerselvens Brugseierforening» kjøpte i 1876 alle 
vannrettigheter i Nordmarka og tok på seg fløtingen. 
 
Foreningen inngikk avtale med Kristiania kommune 
om kommunal vannforsyning i 1885 og bygget 
damvokterboligen. 

 
 
I jubileumsboka for Akerselvens Brugseierforening, 
som utkom i 1918, står det: 
 

 
«Bestyrelsen bestemte sig for at lade opføre en 
Damvogterbolig ved Katnosa, da Husrum for 
Arbeiderne tiltrængtes under det forestaaende 
Byggearbeide. Arbeidet blev igangsat Høsten 1885. 
For opdæmningen av Katnosa blev der betalt til 
Baron Harald Wedel-Jarlsberg en erstatning af kr. 
5000,00 – overenstemmende med hans 
forlangende.» 
 

 

Brugeierforeningen ble oppløst 1953 og 
virksomheten og bygningene ble overtatt av Oslo 
kommune.  

           



   
 

 
 

 
Lars Halvorsen Katnosdammen foran i midten, 
med familiemedlemmer og Nordmarksnaboer.  

 

Lars, den første damvokteren 
 

Den første damvokteren var Lars Halvorsen, født 
1856. Som skikken var, tok han navn etter bostedet: 
Katnosdammen. Lars flyttet inn i damvokterboligen 
1886 og bodde der til han sluttet i 1914. Han var gift 
med Berthe Iversdatter fra Olimbsbråten, lenger nord 
i Nordmarka. Lars døde ca. 1920. Etter ham fulgte 
sønnen Gudbrand som damvokter. Han var gift med 
Alma Gudmundsdatter Bjørnholt.  
 

 

Lars var «diger og sterk». Det heter seg at en 
gang da han hadde vært i Kristiania og hentet 
varer og var nesten hjemme ved Katnosdammen, 
knuste han en flaske brennevin som han hadde 
med seg. Han snudde og gikk tilbake til byen for å 
hente en ny! 
     Kilde: Aabel. 
 

 

      ------------ 

Skogsarbeid 
 

Hogsten foregikk først med håndøks og sag – som 
de kalte «svans». Trærne ble barket i skogen med 
barkespade. Transporten til nærmeste vann foregikk 
med hest og slede på vinterføre. Fløtingen foregikk 
om våren, når det var snøsmelting og vårflom. 
Tømmeret kom til Katnosa fra Ølja, Aklangen, Spålen 
og Store Fyllingen. Det ble samlet opp i 
Leveringsvika, sør i Katnosa, før det ble fløtet videre 
gjennom Katnosdammen. 

             Svarten, en uvurderlig hjelper i skogen. 

 
Store mengder tømmer på Katnosa -  
venter på å passere dammen.   
  

 
Fra Katnosa gikk det videre ned til Store 
Sandungen, Hakloa, Bjørnsjøen, Skjærsjøen og 
Maridalsvannet.  
I tidlige tider gikk mye tømmer til trekull for 
jernverkene i Hakadal og Bærum. Det tok slutt 
omkring 1870. De største stokkene gikk til saging 
for byggematerialer. Etter hvert ble mye tømmer 
brukt til slip for papirproduksjon. Tømmer og 
tømmerprodukter var viktige eksportartikler. 
Da det kom vei opp til Leveringsvika i 1971, ble det 
enklere å frakte tømmeret med lastebil, og fløtingen 
tok slutt. 

  



   
 
  

 
Fallskjermslipp: Fallskjermen skal pakkes, den og 
containeren må gjemmes fort, før tyskerne kan nå 
fram og finne slippet og Milorg-folkene. 

 

 
Krigen i Katnosa-området 
 

Mange steder i Marka ble det sluppet våpen 
og annet krigsmateriell under krigen 1940-45. 
På noen steder, blant andre Katnosdammen 
og Katnosa gård, ble det etablert faste 
forlegninger for Milorg-personell. Karene fikk 
informasjon via kodemeldinger over illegal 
radio fra London om tid og sted for slipp, som 
de plukket opp, gjemte og transporterte videre. 
Forsyninger for 150 mann i tre uker ble bragt 
med tog til Stryken, deretter med hest og slede 
til Katnosa. Så overtok avdelingene videre 
transport til lagringsstedene. Mot slutten av 
okkupasjonstiden var styrken i Katnosa - 
Spålen-området 220 mann. 

  

 

         ----------- 

Flystyrten 
 

3. februar 1956 styrtet et F 84 Thunderjet like sør for 
Katnosdammen, og flyveren omkom. Årsaken er aldri 
blitt oppklart. To år senere reiste speidervenner av 
flygeren et minnesmerke om ulykken. Stien til 
minnesmerket, ca. 500 m sør for Katnosdammen, er 
blåmerket. 

      
      Minnesmerket etter flystyrten i 1956. Foto    
       Grimstad 

        

Leie for grunnen: 1 kr pr. år! 
 

Oslo kommune bygslet området rundt av Løvenskiold for 1 kr pr. år – en sum som fortsatt gjelder. Huset 

sto nesten tomt fra 1971 til 1993, da Oslo og Omegn Turistforening (nå DNT Oslo og Omegn) inngikk 

leiekontrakt med Oslo kommune.  
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