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Figur 1: Foto: E.S. Havstad. 4. mars 2018. Asker Museum arrangerte isfestival på Dikemarkvannene. 

Høydepunktet var isskjærer-konkurransen. Museets erfarne lag utfordret andre lag. Dette året var det et ungt lag 

som vant til stor jubel fra de mange fremmøtte.  
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Forord 

Jeg vil først og fremst takke IKOS ved UIO som har gitt meg muligheten til å arbeide med en 

mastergrad i «Museologi og kulturarv». Det har vært en interessant og lærerik periode. Mange 

kunnskapsrike lærere og imøtekommende medstudenter har gjort dette til en spennende tid 

hvor jeg har lært mye på mange plan. En ekstra stor takk til veileder Knut Hermundstad 

Aukrust som har vært utrolig tålmodig, og hatt tro på at prosjektet skulle komme i havn 

uansett hvor langt fra mål jeg har vært. 

Takk til Per G. Norseng ved Norsk Maritimt Museum som lot meg ha praksisperioden min 

ved museet, og som innlemmet meg i «The Last Ice Age». Det var fantastisk å oppleve at 

andre også er opptatt av «Den siste istid».  

Jeg vil også takke gode venner som har lest korrektur og tålmodig har hjulpet meg med 

tekniske og praktiske problemer i forbindelse med skriveprosjektet.  

Sist, men ikke minst, takk til familien som har stilt opp med oppmuntring, råd og tro på 

prosjektet. En varm takk til Gudmund som har delt av all sin kunnskap, noe som har vært til 

uvurderlig hjelp. 
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Sammendrag 

Oppgaven er en undersøkelse av fredning og vern av kunstige isdammer ut fra et 

kulturhistorisk ståsted. Jeg har hovedsakelig brukt komparasjon som metode, men har også 

forsøkt å analysere ut fra et hermeneutisk perspektiv. Selve problemstillingen kan kort 

formuleres slik: Hvilken form for vern er den beste når det kommer til bevaring av kunstige 

isdammer og mulighet for formidling av historien rundt disse? 

For å komme fram til et svar på dette har jeg undersøkt hvordan tilstanden for en del 

av disse dammene faktisk er i dag, hvem som driver vedlikehold og hvordan det gjøres. Jeg 

har også sett på hvilke interesser som har fått gjennomslag i valg av type vern som ble gjort. 

Oppgaven omfatter en historisk gjennomgang av isindustriens forutsetninger og vekst 

fram til den igjen blir ulønnsom som følge av at produksjon av kunstig is, elektrifiserte 

kjøleskap og frysere overtar markedet for kjøling av mat. Naturiseksporten i Norge hadde sin 

storhetstid ca. 1850-1914. Mange husholdninger i Norge brukte is levert fra lokale isdammer 

frem til 1960-tallet. 

Jeg har tatt for meg tre ulike kunstige isdammer som ligger i hver sin kommune i 

området rundt Oslo: Blylagdammen i Nesodden kommune, Haslumdammene i Frogn 

kommune, og «Isdammen» i Bydel Bjerke i Oslo kommune. Jeg har oppsøkt disse dammene 

og beskriver deres historie, beliggenhet og nåværende tilstand. Ut fra dette kan jeg 

sammenlikne de tre dammene for å belyse hvilken form for vern som kan være best. 

I tillegg har jeg undersøkt de tre kommunenes eksisterende verneplaner eller skriv 

angående vern av kulturminner. Jeg ser på hvorvidt disse i noen grad omhandler kunstige 

isdammer spesielt, eller om noe av det som er skrevet indirekte angår disse dammene. Jeg 

drøfter om disse planene tilfredsstiller behovet for retningslinjer ved fredning og vern av 

dammer, demninger og kulturlandskapet rundt disse. 

Videre har jeg drøftet hva slags type vern det hittil er tatt hensyn til ved vern av de 

ulike dammene. Jeg drøfter forholdet mellom naturvern og kulturvern i denne sammenheng, 

og hvorvidt de to perspektivene eller hensynene kommer i konflikt med hverandre. 

Arbeidet viser at det hittil i hovedsak er tatt naturvernhensyn ved vern av disse 

dammene, og at kulturvernhensyn flere steder har kommet i bakgrunnen.  
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1. Introduksjon  

Ettertiden deler ofte fortiden inn i epoker og gir dem navn. Når jeg i min oppgave refererer til 

«Den siste istid» er det tidsrommet mellom 1850 og 1914 jeg spesielt har i tankene. Dette 

fordi det var da Norge hadde sin storhetstid som produsent og eksportør av naturis til kjøling 

av mat. Det oppstod en stor industri rundt isen, helt fra bygging av isdammer, prosessen rundt 

produksjonen av is, skjæring og lagring av isen, samt transport til forbruker, enten lokalt eller 

som eksportvare til Storbritannia, Tyskland eller mer eksotiske steder. Dette var før tiden med 

kjøleskap og fryseboks som går på strøm eller gass, og før produksjonen av kunstis. 

Jeg bor i et område med mange isdammer. For meg har de alltid vært en del av 

kulturlandskapet. Dammene opplevdes som en selvfølgelig del av naturen rundt 

barndommens rike. Fortellinger om is som ble skåret på dammene har blitt formidlet av den 

eldre generasjon. Fortellingene inneholdt elementer av storhetstid da en av de største 

ishandlerne i landet bosatt i Drøbak både eide og leide isdammer i Frogn og Nesodden for 

isdrift og eksport til England og andre Europeiske land.1 

Sanden langs strendene her i Bunnefjorden stammer fra ballastsand som skipene hadde 

med fra isens mottakerland. Langs strendene kan man se rester av festeanordninger av store 

dimensjoner for båtene som ankret opp i bukta vår. Store gråsteinsmurer som var grunnmurer 

til et ishus, ble flettet inn i historien om hvordan man brukte isblokker skåret på lokale 

dammer til kjøling av mat før kjøleskapets og fryseboksens tid. Slik har disse kulturminnene 

vært flettet inn i familiehistorien og lokalhistorien. 

Generasjonene som arbeidet på isanleggene er borte, og den generasjonen som fortsatt 

kan huske å ha sett isdrift er i ferd med å bli borte. Det er viktig å snakke med de som fortsatt 

husker, og å ta vare på de gjenstander som ble brukt både i forbindelse med isproduksjonen 

og oppbevaring av is. En del arbeid blir gjort enkelte steder for å ta vare på denne delen av 

kulturarven. Isdammene som konstruksjon og damanlegg har det imidlertid vært lite fokus på. 

Derfor ønsker jeg å ta for meg isdammer som kulturminne.   

Mitt fokus er rettet mot isdammene som objekter i kulturlandskapet. Uten isdammene, 

kunstig bygget eller naturlige, ingen naturis. Hvordan kan vi bevare isdammer som et stykke 

kulturhistorie? Er det mulig og ønskelig? Finnes det noen retningslinjer fra forvaltning som 

 
1 Bernhard Magnussen, Villa Parr, artikkel 2, Verneforeningen Gamle Drøbak 
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Miljøverndepartementet, Riksantikvaren, Fylkesmannen og kommunene? Hva betyr vern i 

denne sammenhengen? Hva skal det vernes fra, og hvem skal det vernes for? 

For å belyse disse spørsmålene har jeg i denne masteroppgaven valgt ut tre isdammer 

som eksempel: Blylagdammen i Nesodden kommune, Haslumdammene i Frogn kommune og 

Isdammen i Bydel Bjerke i Oslo. Dammene er valgt både på grunn av historikk, byggemåte 

og nåværende bruk og tilstand. Dette kommer jeg tilbake til. 

 

2. Problemstilling, metode og teoretisk tilnærming 

2.1 Problemstilling 

Problemstillingen for denne utredningen er først og fremst hva kulturvern betyr i praksis når 

det kommer til vern av kunstige isdammer i et kultur- eller naturlandskap. Problemstillingen 

krever en undersøkelse av hva som er kommunenes, fylkenes og statens planer for denne type 

vern, og en drøfting av om disse planene er tilstrekkelig anvendbare for praktisk vern. 

Hvordan og i hvilken grad kan vern og verneplaner gjennomføres? Vil det være forskjell på 

isdammer som ligger i et kulturlandskap og de som i større grad ligger i et utemmet 

naturlandskap? Kanskje gjør isdammenes tilstedeværelse i seg selv området de ligger i til et 

kulturlanskap, selv om gjengroingen har vært så kraftig at «folk flest» vil oppleve dette som et 

naturlandskap, mens bare fagfolk som kulturhistorikere vil få øye på og oppleve det som et 

kulturlandskap. Ved kryssende interesser for ulike typer vern, vil jeg diskutere hvilke hensyn 

som bør veie tyngst ut fra kulturhistorisk vinkel. En kort formulering av problemstillingen vil 

være: 

Hvilken form for vern er den beste når det kommer til bevaring av kunstige isdammer 

og mulighet for formidling av historien rundt disse? 

En hypotese er at den dominerende interessen som vinner fram er avhengig av den til 

enhver tid rådende tidsånd, og at det i mine eksempler har vært naturvern som har vunnet 

fram, til dels på bekostning av kulturvern. 

2.2 Metode og teoretisk tilnærming 

Jeg har på ulike måter samlet inn informasjon om forskjellige dammer rundt i landet. Av alle 

disse dammene har jeg plukket ut tre som er ganske forskjellige, og som jeg velger å beskrive 
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inngående både når det gjelder historikk, beliggenhet, konstruksjon, nåværende tilstand og 

funksjon i samtiden. 

Jeg vil med dette utgangspunktet bruke komparasjon som metode for å belyse 

ulikheter ved dammenes opprinnelse, utvikling og tilstand.2 Videre vil jeg diskutere disse 

dammenes mulige form for vern og framtid ut fra ulike vinkler på bevaring og vedlikehold. 

Jeg ønsker å vurdere vern ut fra et kulturhistorisk perspektiv, noe som i enkelte 

tilfeller vil gi andre konklusjoner enn om man primært diskuterer ut fra et rent 

naturvernsperspektiv. Jeg søker ut fra en hermeneutisk tankegang å vurdere isdammer og 

damelementer i sin kontekst, både geografisk og historisk.  

I dette arbeidet vil jeg bruke ulike metoder for innsamling av informasjon som 

intervju, samtaler, kontakt med museer og grunneiere, observasjon av de aktuelle områdene, 

og innsamling av eksisterende skriftlig materiale. Jeg har foretatt enkelte intervju med 

grunneiere som eier isdammer eller har eiendom som grenser mot en slik dam. Jeg har hatt 

samtaler med ansatte på Asker Museum, Follo Museum og Norsk Maritimt Museum som 

engasjerer seg i isindustriens historie, og som organiserer aktiviteter eller utstillinger rundt 

temaet. Jeg har også snakket med representanter for historielag og venneforeninger som driver 

frivillig arbeid, eller organiserer dugnad, for å ivareta dammer og formidle historien rundt 

disse. 

Videre har jeg samlet inn kommunenes verneplaner for to av de tre kommunene de 

utvalgte dammene ligger i. For den tredje dammen, Isdammen, har jeg fått tilgang til 

dokumenter som omhandler diskusjonene rundt og planene for offentlig oppkjøp av denne 

eiendommen. I tillegg har jeg fått tilsendt Riksantikvarens skriv som omhandler ønske om at 

kommunene skal utarbeide egne verneplaner (se vedlegg 1).  Jeg har sanket og lest litteratur 

og artikler på feltet, samt en doktorgradsavhandling (ph.d.) og annet forskningsmateriell. Jeg 

bygger mye av denne oppgaven på tilgjengelig skriftlig informasjon. 

I tillegg har jeg oppsøkt mange isdammer, flere enn de tre jeg har plukket ut for å se 

nøyere på. Dette har jeg gjort for å oppleve dem og suge inn atmosfæren ved ulike årstider, 

både i fred og ro og sammen med andre. Slik har jeg kunnet observere både dammene, 

demningene og omgivelsene. Jeg har oppsøkt enkelte arrangementer på og ved isdammer for 

 
2 Leidulf Melve, Komparativ historie: ei utfordring for historiefaget? UIB, 2009 
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på denne måten å kunne delta og observere samtidig (deltakende observasjon). Jeg har både 

erfart, og dokumentert ved foto, hvordan aktivitet og moro kan bidra til å sette fokus på en 

isdam. 

Underveis i dette arbeidet har jeg hatt nytte av hermeneutisk teori og metode. Min 

egen arbeidsprosess har beveget seg mellom å se enkeltelementer og helheten. Samtidig må 

analysen bevege seg mellom del og helhet når det gjelder dammens plass og rolle i sine 

fysiske omgivelser og i historien.3 I tillegg må synet på vern slik det har utviklet seg forstås ut 

fra den tid vi til enhver tid lever i, rådendende tidsånd, og generell og politisk oppmerksomhet 

og vilje.4 

Mitt kulturhistoriske perspektiv har i denne utredningen medført at min drøfting av 

vern blir mer preget av dette perspektivet enn av andre mulige perspektiver som for eksempel 

det naturvernfaglige eller det økonomiske. 

 

3. Begrepsavklaring  

Jeg vil nedenfor gjøre rede for en del begreper som jeg gjør nytte av i oppgaven. Disse er 

viktige for forståelsen av isdammenes historie, og viktige i argumentasjonen for hvorfor 

isdammer bør sees på som kulturminner/kulturmiljøer. 

3.1 Kulturminner 

Kulturminner er alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø.5 Dette er vidt 

begrep, og stadig blir nye gjenstander, miljøer, bygninger, osv. puttet i den store sekken vi 

kaller kulturminner. Noen av gjenstandene velger vi å stille ut på museum. Bygninger blir 

vernet, fredet og tatt vare på, enten der de står, eller på friluftsmuseer. Kulturminner gir 

samtidens mennesker kunnskap om fortidens samfunn og levesett. Vakre og kostbare 

kunstgjenstander har gitt oss, og gir oss, både viktig informasjon og estetisk opplevelse, men 

like viktig er spor etter de ulike sosiale klasser som levde på samme tid, slik at vår samtid kan 

få et best mulig bilde av hele samfunnet på det aktuelle tidspunkt.  

 
3 Mogens Pahuus, «Hermeneutikk» 139-170  
4 Mari Oline Giske Stendebakken, Kulturminner og analyse: Vurdering av vernede bygninger innenfor 

kulturminnevern, arkitektur og offentlig investeringsanalyse, Doktoravhandlinger ved NTNU, 2019:197. 

Trondheim: 2019, 21,22  
5 Lovdata, Lov om kulturminner (kulturminneloven) 1978 



5 

 

3.2 Kulturlandskap 

Med kulturlandskap menes landskap som bærer preg av menneskelig virksomhet. Begrepet 

kulturlandskap ble først brukt av geografer på begynnelsen av 1900-tallet. Fra 1960- og 70-

årene ble begrepet også brukt av andre fagmiljøer i Norge. Kulturlandskap er ikke bare 

jordbrukslandskap, men alle landskapsformer som er påvirket av mennesker, og/eller 

menneskenes husdyr.6 

Landskapet forandrer karakter ved menneskelig aktivitet og inngripen. Mange 

generasjoner med folk og husdyr har satt sitt preg på landskapet. Fravær av beitedyr og 

mennesketråkk fører igjen til forandring. De siste årene har det stadig dukket opp diskusjoner 

i media om at «Norge gror igjen». I juni 2018 hadde NRK.no en artikkel der Oskar 

Puschmann, landskapsgeograf ved Norsk institutt for bioøkonomi, viser til en studie han har 

gjort over en periode på 25 år. Han har fotografert gårdsbruk og landskap rundt omkring i 

Norge. Etter noen år vendte han tilbake på samme plass og fotograferer de samme motivene. 

Rent visuelt ser man av fotografiene hans at det er store forandringer. Der det før var lav 

vegetasjon på grunn av aktiv bruk av utmarka, er det nå trær, busk og kratt. Puschmann viser 

til at det norske jordbruket har vært en symbiose mellom landbruk, natur og kultur. Nye 

driftsmåter og nedleggelse av mange mindre gårdsbruk fører imidlertid til at utmarka gror 

igjen. I tillegg til den visuelle forandringen peker Puschmann også på at gjengroingen får 

konsekvenser for plante og dyrelivet. Arter som har utviklet seg over generasjoner ved bruk 

av landskapet er nå i ferd med å forsvinne.7 Det at landskapet lukker seg, gjør det 

vanskeligere å ferdes både langs kysten, i utmarka og til fjells. Som alltid i naturen er det 

sammensatte årsaker som forårsaker endringene. Man kan ikke bare se på endringene i 

landbruket for å finne forklaring på gjengroing. Klimaforandringer fører til høyere temperatur, 

som igjen fører til en akkumulering av biomasse slik at f.eks. vegetasjonen kryper stadig 

høyere opp på fjellet. 

Samtidig som plante- og dyrearter forsvinner, forsvinner også kulturminner når 

vegetasjonen tar over. Dammer er blant de naturelementer som forandrer karakter ved 

gjengroing. Dammer man i dag opplever som et malerisk vannspeil i skogen, kan ha vært en 

 
6 Arne Lie Christensen, Kunsten å bevare, om kulturminnevern og fortidsinteresse i Norge (Pax 2011), 143-145 
7 Sofie Dege Dimmen, Vilde Helljesen, Ole Reinert Omvik, «Advarer mot at Norge gror igjen» NRK.no 2018 
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del av et større anlegg i forbindelse med isproduksjon. Dammens funksjon er endret. Den er 

ikke lenger en del av et industrianlegg.8 Dammen har gått fra å være en del av en næringsvei 

og industri til å bli et vannspeil, men hvis den ikke ivaretas som et kulturminne, vil den endre 

seg til å bli et våtmarksområde.   

Isdammene ble anlagt der det før hadde vært små jorder, eller der det allerede var et 

lite tjern.9 Jord og humus ble fjernet mens leire ble tatt vare på til bruk i demninger og til 

tetningsmateriale. De områdene der det ikke lot seg gjøre å grave helt ut, eller der leire ble 

brukt som tettningsmasse, ble området ofte sandsatt for at ikke leiren skulle sette farge på 

vannet og etter hvert isen. 

De kunstig anlagte dammene har ikke den naturlige utskiftningen av vannet som 

naturlige dammer som regel har, der bekker og elver fører friskt vann inn i dammen. De fleste 

isdammene hadde imidlertid et konstruert og regulert bekkeløp ut av dammen for å hindre 

oversvømmelse, samt gi en mulighet for å tømme dammen for rengjøring i sommerhalvåret.  

For å få den fine klare isen som norsk naturis var kjent for blant oppkjøpere i Europa 

på 1800-tallet, ryddet man området rundt dammene for vegetasjon slik at den ikke skulle 

forurense vannet og føre til dårlig iskvalitet.  

Som nevnt forandret landskapet seg da man sluttet og ha beitedyr i utmarka, det 

grodde igjen. Busk og kratt tok over og førte til fravær av gress og blomster. Overgangen 

mellom natur og kulturlandskap kan noen ganger være flytende både for mennesker som 

beveger seg rundt i et område, og for de som er satt til å forvalte både natur og kultur. En 

isdam som ligger i terrenget kan oppleves som om den alltid har ligget der, selv om den ble 

anlagt av mennesker for 100-150 år siden. I kulturlandskap der det ligger isdammer er 

gjengroing i like stor grad et problem.  

3.3 Kulturarv  

På engelsk brukes betegnelsen «Heritage», på norsk «kulturarv/kulturminner». Vi snakker om 

materiell og immateriell kulturarv. Kulturarven kan bestå av små og store gjenstander, som 

for eksempel drikkebeger i sølv, et helt gårdstun med flere bygninger, eller som her 

 
8 Helena Nynäs, Dammer som kulturminne, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE 2013), 14 
9 Christian Hintze Holm, Nesoddens historie bind 2. Fra 1800 til 1930 (Nesodden historielag, 1995), 244-246 
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isdammer. Kulturarv omfatter også immateriell arv som språk, sagn, eventyr, og litteratur.10 

Fysiske kulturminner er uløselig knyttet til sted. Ofte er de en del av et områdes identitet.11 

Isdammer var rundt år 1900 en forutsetning for den økonomien som var knyttet til 

naturisdriften på Nesodden og i Frogn, to nabokommuner i Viken som til sammen sto for en 

stor del av den totale naturisproduksjonen som ble eksportert. 

3.4 Vann, dam, demning, tjern  

Benevnelsen vann brukes vanligvis på litt større ferskvannansamlinger i terrenget.  

En dam er en permanent samling ferskvann i en naturlig fordypning i terrenget. Dammer kan 

også være bygget av mennesker for å samle vann til forskjellige formål.  

Demning er den konstruksjon som må til for å samle vannet til en dam, i form av en voll eller 

annen forbygning som stanser eller regulerer vannet.12 Demningen kan være laget av stein, 

jord, leire, tre eller betong. Det er viktig at demningen er dimensjonert for å tåle det trykk den 

blir utsatt for. Noen dammer får påfyll via bekker, andre bare ved naturlig tilsig. Uansett er 

det viktig med flomløp der overskuddsvann kan renne ut. Dette hindrer oversvømmelser og 

ekstra belastninger på demningen.  

Benevnelsen tjern brukes gjerne på små vann. Navnet på det enkelte vann, dam eller tjern 

kan være gamle og være sammensatt av stedsnavn samt benevnelsen vann, dam eller tjern,13 

som f.eks. Blylagdammen i Nesodden eller Oppegårdstjrnet, Frogns største naturlige tjern.14 

Begge ble brukt som isdammer.  

Is: I denne teksten handler det om naturis, is av ferskvann. Det ble også i noen grad brukt is 

fra islagte fjorder, men saltvannsisen hadde mer begrenset bruksområde og kvalitet. 

Isdam: Dam som er brukt i forbindelse med isproduksjon. En isdam kan både være en dam 

som har oppstått naturlig i landskapet, eller som er kunstig bygget i den hensikt å være et 

produksjonssted for is. 

 
10 Anne Eriksen, «Kulturarv og kulturarvinger», Nytt Norsk Tidsskrift – Idun, nr.3-4, 2009  
11 Elin Rose Myrvoll, I vårt bilde? Doktorgradsavhandling (UIT, 2012), 15 
12 Det norske akademis ordbok (NAOB), demning Det norske akademi for språk og litteratur 
13 Thor Dalaker Lund, Vann, tjern, tjørn, hva er forskjellen», Kongsberg og omegn turistforening, Den norske 

turistforening (DNT)  
14 Nesoddmarkas venner, Turforslag 3, damhopping på Blylaget 
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Figur 2. Foto: E.S. Havstad, 2018. Isblokker skåret ved hjelp av gamle redskaper. 

 

3.5 Ishus, isbinge/stabel 

Oppbevaringssted for naturis. Isen ble skåret i blokker om vinteren. Den måtte oppbevares på 

en hensiktsmessig måte til den kunne fraktes ut til kundene, enten de befant seg i nærmiljøet, i 

byen, eller i andre land. Det fantes to typer ishus: patenthus og stabler, det siste også kalt 

isbinger. Patenthus er trehus bygget med doble vegger isolert med sagflis. De hadde tak, også 

isolert med sagflis. Store ishus kunne være inndelt i flere rom. Det var viktig at gulvene var 

drenerende slik at smeltevannet slapp ut. Stabler var enklere konstruksjoner uten tak. Man 

brukte da sagflis, halm og/eller granbar for å dekke til isen på toppen. Sagflis og halm ble 

også brukt mellom hvert lag av is som isolering, og for at isblokkene ikke skulle fryse 

sammen.15  

 
15 Holm, Nesoddens historie, bd 2 (Nesodden historielag 1995), 246 
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 Figur 3.  

Eksempel på ishus, her i Drøbak. Foto brukt blant bannet i Frogn Bygdebokverk bind III, Christian Hintze Holm 

1996. Finnes også digitalt.16  

 Figur 4.  

Fotografiet viser i forgrunnen Grøstad Landhandel, og i bakgrunnen ser man omrisset av et ishus (isbinge) uten 

tak. Nesodden, Blylaget, 1900, Mittet & Co. Opphavsrett Nasjonalbiblioteket17 

 
16 Verneforeningen Gamle Drøbak. Fotografiet ble lagt ut på Verneforeningens Facebook side 1. mars. 2020. 

Gjengis med tillatelse fra Verneforeningen. 

 
17 Figur 14: Foto Nesodden, Blylaget, hentet fra Nasjonalbiblioteket.  
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I fotoet over ser vi et eksempel på stabel (binge), men omtalt som ishus. Fotografiet (i en 

ubeskåret versjon) finnes i Nesoddens historie bind II fra 1995, med underteksten «Blylaget 

Landhandleri ved begynnelsen av 1900- tallet. Over trærne skimtes et ishus av betydelige 

dimensjoner».18
  

Jeg ser i mitt arbeid med denne oppgaven at benevnelsen «ishus» blir brukt om begge 

disse lagringsinnretningene enten de hadde tak eller ikke, slik som vist med bilder og 

billedtekst over. Der det var tilgang på is både fra ishus og stabel, solgte man unna isen i 

stablene først, da isen i ishusene kunne holde seg til langt ut på sommeren.19  

 

4. Dammer som kulturminne 

4.1 NVEs rapport 

NVE laget i 2013 en rapport om dammer som kulturminne. Der var hensikten å gjøre eiere og 

myndigheter oppmerksomme på de kulturhistoriske verdier som ligger i dammenes bruk og 

historikk.20NVEs Museumsordning tok på denne måten sin del av det statlige ansvaret for å 

dokumentere dammer som kulturminne. NVEs rapport viser den store bredden av så vel 

konstruksjoner og byggemåter, som i dammenes bruk som vannreserver for mennesker og 

dyr, samt til kraftproduksjon.21 Man kan imidlertid undre seg over at NVE ikke skiller mellom 

«dam» og «demning», hverken i denne rapporten eller i andre dokumenter jeg har funnet, som 

f.eks. «Små dammer - Veileder for planlegging, bygging og vedlikehold», Grethe Holm 

Midttømme (red.) fra 2006.22 Dette er et eksempel på hvordan språket ved ulike betegnelser 

og sammenblandinger kan føre til at man mister forståelse av begreper knyttet til gamle 

tradisjonshåndverk og byggemåter.  

4.2 Riksantikvaren 

Direktorat for kulturminneforvaltningen, Riksantikvaren, ligger under Klima- og 

Miljødepartementet. Etaten skal være departementets rådgivende og utøvende faginstans for 

forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer. De skal i sitt arbeid sikre kulturminner og 

 
18 Holm, Nesoddens historie, bd. 2 (Nesodden historielag 1995), 246 
19 Thor Kjetil Gardåsen, Isbruk i Grenlandsfjordane: arbeid menneske og miljø, (2011)   
20 Nynäs, Dammer som kulturminne, (NVE 2013), 9 
21 Nynäs, Dammer som kulturminne, (NVE 2013), 6 
22 Grethe Holm Midttømme, Små dammer: Veiledning for planlegging, bygging og vedlikehold (NVE. 

Publikasjoner, 2006)   
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kulturmiljøer. Riksantikvaren har stort virkefelt. Jeg vil i denne oppgaven bare komme inn på 

noen berøringspunkt som kan være interessante for mitt tema.  

Stortingsmelding nr.35 (2012-2013) «Framtid med fotfeste» legger vekt på at 

kommunene selv skal få en oversikt over de lokale kulturminnene.23 Arbeidet er ment å virke 

bevisstgjørende på hvilke kulturminner og kulturmiljøer som finnes i kommunene og hvordan 

man lokalt ønsker å bevare, forvalte og bruke dem. Med bakgrunn i stortingsmeldingen 

oppfordret Riksantikvaren kommunene til å lage en Kulturminneplan. Det kunne søkes om 

midler fra departementet til arbeidet.24 Jeg vil senere komme tilbake til isdammers behandling 

i kulturminneplaner. 

  Jeg henvendte meg til Riksantikvaren på e-post februar 2018 med spørsmål om 

Riksantikvaren har utarbeidet noen rapport om isdammer som kulturminne, eller hvorvidt 

isdammer på noen annen måte inngikk i Riksantikvarens planer enten isolert sett, eller som 

deler av kulturlandskap. Jeg fikk til svar at Riksantikvaren ikke hadde utarbeidet noen 

rapporter eller hatt prosjekter knyttet til isdammer spesielt. Dette betyr at isdammer ikke kan 

ha stått på Riksantikvarens prioriteringsliste, noe som kanskje viser mangel på 

oppmerksomhet og kunnskap angående disse. 

 

5. Historikk – Is som industri og handelsvare 

5.1 Is blir industri og handelsvare 

Ferskvann er livsnødvendig for livet på jorden. Mennesket har til alle tider samlet regnvann, 

utnyttet elver, bekker, dammer og innsjøer for å få tilgang på denne livsnødvendige ressursen. 

Man har utfordret kreativiteten for å finne gode løsninger for å ta vare på og utnytte vannet 

f.eks. ved å lage dammer og kulper.  

Naturis ble brukt av aristokratiet og overklassen til kjøling langt tilbake i tid. Det 

finnes dokumentert at is fra høytliggende områder ble skåret og lagret både i ishus og 

jordkjellere i Kina allerede før vår tidsregning. Egypterne brukte snø og is til kjøling i det 

gamle Egypt, og i Spania og Portugal fikk enkelte folkegrupper snø blant annet fra 

 
23 Miljøverndepartementet, «Fremtid med fotfeste: Kulturminnepolitikken», Stortingsmelding nr.35 (2012-2013)  
24 Riksantikvaren, Kulturminner i kommunene (KIK), 2019.  
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nordafrikanske fjell. Snø og is var spesielt ettertraktet i disse områdene, da det representerte 

vann som kunne brukes både i fast form og som smeltevann.25  

Her hjemme kjenner vi til at det på storgården Åker ved Hamar ble planlagt å bygge 

iskjeller på midten av 1700-tallet for oppbevaring av mat, og ikke minst for drikke. 

Generalmajor Peder Todderud kunne på denne måten vise at han var en del av overklassen 

ved å servere vilt og annen mat fersk også utenfor den enkelte matvares sesong.26  

Foranledningen for at is ble handelsvare på1800-tallet var store samfunnsmessige 

forandringer.  Industri ble etablert i byene, dette førte til stor tilstrømning både til byen og til 

de bynære områder. Dette igjen førte til et behov for et større kvanta med fersk mat i 

butikkene. Her kommer isen inn som en forutsetning for at meieriprodukter, kjøtt og ikke 

minst fisk skulle holde seg under transport og under oppholdet i butikken frem til kunden 

kjøpte varen og tok den med hjem for tilbereding.27  

Det å nyttiggjøre seg av is, spesielt is fra rene ferskvann til produksjon og eksport av 

naturis, ble en stor forretningside. Amerikaneren Henrik Tudor (1784-1864) startet med 

ishandel og eksport av is allerede i 1806. Han knyttet til seg oppfinneren Nathaniel J. Weyth 

(1802-1856). Weyth fant ut at sagflis egnet seg godt som isolasjonsmateriale slik at isen holdt 

seg lenger. Han utviklet også redskap som gjorde produksjonen av is mer effektiv. 

Amerikanerne satte med dette i gang det som skulle bli en industri som involverte isdammer, 

arbeidere som vedlikeholdt isen, folk som skar den, andre som fraktet den til ishus, og sjøfolk 

som fraktet isen til oppkjøpere, som igjen lagret isen i sine ishus før den ble distribuert ut til 

kundene.28 Det var en krevende prosess hvor mange ting kunne gå galt, noe det fra tid til 

annen gjorde, som f.eks. ved at isen smeltet under frakten. Til tross for at det var en risikofylt 

virksomhet ble det tjent store penger på is både i Amerika og senere i Norge. 

Når nye handelsvarer blir attraktive og lykkes som en stor eksportartikkel, er det ofte 

en rekke med hendelser og tilfeldigheter som ligger bak. Så også når det gjelder naturisen som 

eksportartikkel. De store byene i Europa på 1800-tallet påvirket hverandre, og kjøling av mat 

 
25 Hans-Jørgen Wallin Weihe og Carsten Syvertsen, Den Norske Iseksporten, The Frozen Water Trade 

(Hertervig akademiske, 2012), 28-31 
26 Weihe og Syvertsen, Den Norske Iseksporten (Hertervig akademiske 2012), 30 
27 Per G. Norseng, Fersk fisk og kald pils i den siste istid (Heimen, vol 56, nr.3:2019), 215, 216 
28 Weihe, Syvertsen, Den Norske Iseksporten, (Hertervig akademiske: 2012), 32, 33 



13 

 

var en av disse nyttige trendene som spredte seg fra byer som Berlin, Budapest og Wien til 

andre byer og steder i Europa. Is ble en attraktiv og kostbar vare. 

Naturisproduksjonen i Sentral-Europa var avhengig av høytliggende kalde 

fjellområder hvor man hentet fra den eksisterende snø- og isforekomsten for deretter å frakte 

dette til byene med hest og slede, med båt på kanaler, eller med tog der det måtte finnes.29 

Den tidkrevende transporten var selvfølgelig et problem for produktet is.  

Norge har mange islagte vann, elver og fjorder som har vært, og er, til både nytte og 

bry. Nyttig når isen er sterk nok til å brukes som transportåre, og brysom når den hindrer 

skipstrafikk eller gjør skade på båter og bryggeanlegg. Naturisproduksjon for eksport ble i 

Norge storindustri fra midten av 1800-tallet. Forretningsmenn som Axel Wiborg, Nesodden, 

Søren A. Parr i Drøbak, Thorvald Baardsrud i Nærsnes, S.K. Høeg i Brevik og Thi I. Wiborg i 

Kragerø, tjente store penger på denne industrien. 30 Mange av de ansatte fikk også bra betalt. 

Norge som skipsfartsnasjon kombinert med kalde vintre langt mot nord gir et gunstig 

fortrinn i utviklingen av vår nye eksportartikkel. Isskjæring for eksport begynte sannsynligvis 

på 1820-tallet, og målet var i første rekke England.31 Den store forskjellen på 

naturisproduksjonen i Norge og lenger sør var, i tillegg til klima, tilgangen på is nær kysten 

slik at frakt med skip ble enkleste transportmulighet. Utover 1800-tallet da ishandelen hadde 

vist seg som et lønnsomt foretak, ble det bygget et stort antall kunstige dammer i kyst-nære 

strøk fra svenskegrensen til Kragerø. I Asker ble det bygget 22 kunstige isdammer.32
 

De kunstige isdammene ble bygget på forskjellige måter avhengig av topografi, 

tilgangen på stein, jord og leire, samt tilgangen på arbeidskraft. Det var lavkonjunktur i 

Sverige og mange svenske arbeidere trakk til Norge. Her var det oppgangstider og landet 

trengte arbeidskraft til bygging av både jernbane og vei.33
 

Det er ikke mange rester og spor etter isproduksjon igjen i Norge. Så godt som alle 

ishus og isbinger ble revet etter at kunstig produksjon av is ble mer vanlig utover 1900-tallet. 

 
29 Weihe og Syvertsen, Den Norske Iseksporten, (Hertervig akademiske: 2012)  
30 Se blant annet Norseng i «Naturiseksporten i norsk sjøfartshistorie» i Hundre år under og over vann, 

(Academia: 2014), 157 
31 Gøthe Gøthesen, Med is og plank i Nordsjøfart, (Oslo: Grøndahl & Søn Forlag A/S, 1986), 118  
32Asker kommune, Plan for faste kulturminner, (tidligere Asker kommune)  
33 Weihe og Syvertsen (Hertervig 2021), 90, 91,  

Ida Vesseltun, Det er verre for han som holde i den andre enden av saga!: Isarbeid og isarbeidere i Vollen og 

Bjerkås. Hovedfagsoppgave i etnologi, våren 1994, Avdeling for etnologi, IKS. (Oslo: UIO, 1994), 29 
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Bygningene ble revet, dels fordi plassen kunne utnyttes på annen måte, og dels fordi 

bygningsmassen gjerne var skadet av fukt og råte etter avrenningen fra is.34  

De fysiske spor som er igjen etter isproduksjonen i dag er dammer og demninger, 

grunnmurer etter ishusene, og fortøyningsfester til båtene som kom for å hente isen. At dette 

er rester etter norsk isproduksjon er ikke lett å få med seg hvis man ikke kjenner til 

lokalhistorien. Isdammer kan i dag oppleves som naturlige, idylliske, estetisk vakre og 

maleriske dammer. Samtidig er de rester av en industri hvis historie bør tas vare på.  

5.2 Synet på industrianlegg 

Norge har med sin topografi og beliggenhet rik tilgang på ferskvann i form av bekker, elver, 

fosser, dammer og innsjøer. Disse ble, og blir fortsatt, utnyttet til forskjellig former for 

industri. På begynnelsen av 1800-tallet ble Canal-Directionen opprettet, et norsk statlig organ 

for å regulere den økende bruken av vassdrag til fløting og ferdsel. Det ble allerede da snakket 

om sikringstiltak i forbindelse med flom og skred.35
  

Norges vannveier har mange rester etter menneskelig aktiviteter. Synet på hva som 

skal tas vare på som kulturminner/kulturarv i og rundt disse områdene er i stadig endring, 

akkurat som synet på bygninger brukt til industri. Flere kommuner og historielag ivrer for at 

isdammer skal betraktes som kulturminner.36
 

Synet på arkitektur og bygninger brukt for industriformål endrer seg over tid. En 

utdatert industribygning kan oppfattes som både «kul» og pittoresk når det har gått 

tilstrekkelig lang tid. Fra å ha vært vurdert som en ikke rehabiliteringsverdig bygning, kan 

f.eks. en trafo eller en fabrikk ombygges til kunstnerkollektiv, kafe, boliger eller galleri 

dersom bygningen ikke er blitt revet for utnytting av tomten på annen måte. 

  Når man har rester etter tidlig industri i tankene, ser man ofte for seg områder med 

gamle teglsteinsbygninger lik de som f.eks. huset tekstilfabrikker langs Akerselva.37 Gamle 

Vemork kraftstasjon på Rjukan er et annet eksempel på hvordan en industribygning og dens 

innhold har fått nytt liv, nå i funksjon som museum med rike muligheter for foredrag og 

konserter. Stedet ble også, sammen med det gamle industriområdet på Notodden, satt på 

 
34 Norseng, Fersk fisk og kald pils i den siste istid (2019,), 215,216 
35 J. Otnes, NVE, Canal – Direktionen får kontorer i Tønsberg og ansetter «Canal- og havneinspektør for Det 

Søndenfjelske Norge 
36Som f.eks. Asker kommune, Plan for faste kulturminner, Temaplan 2016-2020, 31  
37 Tallak Moland, Akerselvas synlige og usynlige historie (Aftenposten, 6. juni. 2012)  
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UNESCO sin verdensarvliste i 2015.38 Dette viser hvordan synet på en spesiell industri, dens 

arkitektur og maskinpark kan forandre seg over tid. Dette går fra å være kapitalinnbringende 

industri til ulønnsom industri, der bygningsmassen ikke lenger er brukbar til nyutvikling ut fra 

tidens krav, det være seg av tekniske, praktiske eller arbeidsmiljømessige hensyn. Når det har 

gått noe tid vil man kanskje vurdere området, arkitekturen og restene etter industrien med nye 

øyne, enten med et historisk blikk, et romantisk blikk, musealt blikk, eller kanskje med et 

innovativt blikk. Med en ny tidsånd og i en ny historisk sammenheng framstår elementene 

som del av en ny helhet, hvor synet på bygninger og «gammelt skrot» springer ut fra denne 

nye sammenhengen. 

 

6. Dam og demninger som konstruksjon 

6.1 Generelt om dammer 

Fra langt tilbake har mennesker i mange kulturer bygget demninger og dammer for å sikre seg 

vann og kontrollere vanntilførsel. Man ønsket å lede vannet til et tilrettelagt sted for å ta vare 

på vannressursen, enten vannet var tiltenkt mennesker og dyr som drikkevannskilde, vanning i 

jordbruket, eller til andre formål som drift av kverner, møller, sager og gruvedrift. Dammer er 

også blitt anlagt i forbindelse med fløting, som branndammer eller til bruk for isdrift. På 

slutten av 1800-tallet kom ny teknologi som gjorde det mulig å bruke dammer i forbindelse 

med bruk av vannkraft for produksjon av elektrisitet.39  

I det norske språket brukes benevnelsene «tjern», «dam», «vann» og «innsjø» på 

vannspeil vi finner i skogen, i kulturlandskapet, eller forbundet med industri. «Sjø» og «fjord» 

brukes også i enkelte tilfeller på store ferskvann, som f.eks. Vannsjø i Østfold eller 

Randsfjorden i Oppland.  

Et tjern er gjerne et lite vann som har oppstått naturlig. Tjernet har tilsig av vann i 

noen grad via omkringliggende områder og/eller en liten bekk, og det har som regel et avløp 

hvor overskuddsvann renner ut. Tjernet har ingen menneskeskapt konstruksjon eller demning. 

En dam er som oftest litt større enn et tjern, kan være kunstig bygget, eller ligge naturlig i 

 
38 Norsk Industriarbeidermuseum, (NIA), Maskinhallen,  
39 Nynäs, Dammer som kulturminne (NVE 2013), 13,17,20 
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terrenget. Har den oppstått naturlig, har den en bekk som ender sitt løp i dammen, og et 

naturlig avløp i form av en bekk som frakter overskuddsvannet ut.  

En kunstig dam er bygget i den hensikt å utnytte vannet for mennesker, dyr, jordbruk, 

is eller kraft. Det finnes ulike metoder for å bygge dammer som jeg skal komme tilbake til. 

For å fylle den kunstige dammen har man enten bygget renner fra omkringliggende bekker, 

eller ført bekkene i nye løp fram til dammen. Overskuddsvann føres ut av dammen via en 

eller flere bekker som ofte kan stenges for å opprettholde ønsket vannstand. De kunstige 

dammene ble ofte laget med luker som kunne åpnes for å tømme dammen for rengjøring. 

Dette var viktig for at vann- og iskvaliteten skulle bli best mulig. 

Ut fra navnene på tjern, dammer og vann ser man ofte at det opprinnelige navnet kan 

henge igjen selv om tjernet har blitt utvidet til en kunstig dam, slik det er tilfelle med 

Blekslitjern. Andre tjern/dammer/vann kan hete Langsjøen, Mølledammen eller Isdammen, 

noe som forteller om beliggenhet, vannets form eller bruk. I dagligtale brukes «vann», «tjern» 

og «dam» om hverandre.  

6.2 Dammer og demninger  

I forskjellig litteratur brukes benevnelsen «dam» og «demning» om hverandre. Dette 

medfører forvirring. Det er viktig å få presisert at en demning er menneskeskapt. Demningen 

kan være fundamentert på fjell, eller kun bestå av tilførte masser som jord, leire, stein og/eller 

grus. Mange demninger kan se ut som de er skapt fra naturens side fordi den aktive bruken av 

dammen ikke lenger er til stede. Naturen skjuler de fleste spor etter menneskenes bruk av 

kulturlandskapet.  Demningen kan i dag se ut som en naturlig jordvoll begrodd med gress og 

planter. Benevnelsen «damkronen» brukes om den høyeste delen av demningen som er 

høyere enn vannspeilet.40 Mange av de gamle isdammene har en sti som løper langs 

damkronen. Det var, og er, viktig at det ikke vokser store trær på damkronen, da dette kan 

forringe demningens styrke og struktur. Demningens konstruksjon er viktig kulturhistorisk 

med tanke på belysning av byggemåte, materialer osv. Formidling av disse dammenes 

opprinnelige bruk og historie kan ved eventuelle omdisponeringer av dam og/eller området 

rundt være viktige for nærmiljøets forståelse av at man har å gjøre med et kulturminne.  

Ved anlegning av kunstige isdammer tok man i bruk flere byggemåter. Topografien i 

Norge legger til rette for mange steder der det er mulig å bygge demning, ettersom disse helst 

 
40 Nynäs, Dammer som kulturminne, (NVE 2013), 23 
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bør være fundamentert på fjell.41 Det var ikke uvanlig å utnytte eksisterende tjern og myrer, 

eller andre steder der det fantes et tilsig av vann. Små jordstykker med en fjellrabbe på én 

eller flere sider var også egnet til utgraving og etableringen av isdam. På slike områder kunne 

det være mer lønnsomt å «dyrke» is enn å drive jordbruksproduksjon. De kunstige isdammene 

der isen var ment for eksport, ble naturlig nok bygget nær sjøen med tanke på kort vei til 

transport med båt.  

Å anlegge en dam krever kunnskap. I dag har tekniske fremskritt, mekanisering og 

armert betong gjort dambygging til en avansert byggeprosess der ingeniører beregner trykk, 

dammens størrelse, form og konstruksjon i forhold til byggematerialenes egenskaper.42 Nye 

materialer og teknikker tas i dag i bruk ved bygging av demninger. Det er imidlertid de 

samme prinsipper som gjelder nå som før for at en demning skal bli et vellykket byggverk: en 

stabil konstruksjon som kan motstå vanntrykk, og avløp for overskuddsvann i form av en 

bekk eller luke.43  

1800-tallets isdammer ble bygget av forskjellig materiale og fundamentert mot fjell 

der det var mulig. Byggematerialet kunne bestå av tre, stein, jord, leire, samt løsmasser.44 Ved 

å utnytte allerede eksisterende steinproduksjon kunne man få tilhugget steinblokker til 

bygging av demninger og infrastrukturen rundt. 

 De kunstige isdammene inngikk i en viktig utvikling med bruk av is i næringsøyemed 

på linje med tømmer.45 Byggingen av isdammer og den infrastruktur som fulgte med bygging 

av isrenner, ishus, veier og kaianlegg, ga en kjærkommen inntekt også for folk på bygdene. 

Virksomhet med hugging av stein til dambygging og veier, bygging av ishus og isrenner, salg 

av sagflis som ble brukt til isolasjon mellom og rundt isblokkene, kom i tillegg til arbeidet på 

og med isen. Dette førte til arbeid for smeder, bønder, rallarer, tømmerhoggere i tillegg til de 

som jobbet direkte med isen.46 

Gode håndverkere med erfaring fra vei, jernbaneutbygging eller industrianlegg ble 

nyttige i arbeidet med å anlegge dammer. Rallare og svenske anleggsarbeidere skal også ha 

 
41 Nynäs, Dam som kulturminne (NVE 2013), 13,14 
42 Nynäs, Dam som kulturminne (NVE 2013), 14 
43 Store Norske leksikon, Dam 
44 Nynäs, Dam som kulturminne (NVE 2013), 13, 22 
45 Ellen Schrumpf, En meget viktig faktor i den commercielle liv: Iseksporten, (Porsgrunn Folkebibliotek, 2007)   
46 Weihe, Syvertsen, Den Norske Iseksporten, (Hertervig akademiske, 2012), 91, 92 
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hatt erfaringer som kom godt med i bygging av isdammene.47 Enkelte muntlige kilder hevder 

at svenske anleggsarbeidere som var med å bygge Göta kanal kom til Norge for å søke arbeid 

da kanalen var ferdig, og at disse arbeiderne var flinke til å bygge isdammer. Dette har jeg 

ikke funnet skriftlige kilder som underbygger. Göta kanal ble bygget i tidsrommet 1810-1832. 

Spørsmålet jeg stiller meg da er om det er for lang tid fra 1832 til 1850-tallet da tiden for 

byggingen av isdammer begynte for fult i Norge, til at det er sannsynlig at svenske arbeidere 

med erfaring fra Göta kanal deltok i bygging av isdammer på norsk side av kjølen. Dalslands 

kanal, ikke langt fra norskegrensen, ble imidlertid bygget fra 1864-1868, så arbeidere med 

erfaring herfra kan ha kommet over til Norge for å bygge dammer.  

6.3 Konstruksjon av demninger  

Nedenfor vil jeg gjøre rede for noen av de byggeteknikker som ble anvendt ved bygging av 

kunstige isdammer. Jeg anvender NVE sine betegnelser «Murdammer», «Fyllingsdammer», 

og «Tredammer» selv om dette dreier seg om demninger. 

6.3.1 Murdammer  

Murdammer var en av flere konstruksjoner som ble anvendt ved bygging av isdammer. Det er 

to hovedformer for murdam. I begge tilfeller var demningens tverrsnitt bygd opp av 

steinblokker, men tettingen av demningen løses på to ulike måter.  

a) Den ene formen er «tørrmurt» demning. Her besto demningen av steinblokker 

stablet oppå hverandre til en mur. Den får da en drenerende damkropp fordi vann kan sive ut 

gjennom sprekkene mellom steinene. For å få denne konstruksjonen tett ble demningens 

innside kledd med torv, leire eller andre løsmasser. Tetningen på vannsiden ble lagt med en 

helling for å hindre at massen sank sammen. Det ble etterpå lagt et beskyttende lag av stein 

eller grus oppå løsmassene for å hindre erosjon. NVE antar at kunnskap om å tette demninger 

på denne måten kom til Norge fra Tyskland på 1600-tallet. Gruvearbeidere som hadde 

erfaring fra bygging av dammer i forbindelse med gruvedrift i Tyskland hadde kunnskap om 

hvilke typer tetningsmateriale som fungerte på demningene og brakte denne kunnskapen med 

seg til Norge.48 

 
47 Weihe, Syvertsen, Den Norske Iseksporten (Hertervig akademiske 2012), 90, 91 
48 Nynäs, Dammer som kulturminne (NVE 2013), 26, 27 
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b) Den andre form for murdemning består også av steinblokker, men i denne varianten ble 

også mørtel eller lignende brukt som tettningsmasse i alle fuger og tverrsnitt. Denne metoden 

førte til at damkroppen ikke var drenerende. Der hvor demningshøyden var stor ble det i 

tillegg satt opp støttemur av drenerende masser for at demningen skulle stå imot 

vanntrykket.49 

 6.3.2 Fyllingsdammer 

Fyllingsdammer har en annen konstruksjonsmåte som ble benyttet ved bygging av demninger. 

Det finnes flere varianter av Fyllingsdammer, som «Jordfyllingsdammer» og 

«Steinfyllingsdammer». Benevnelsen angir byggematerialene.  

a) Jordfyllingsdammer består av demninger laget av mineraljord som morenejord, samt 

minst 50% fin masse som leire, silt sand eller grus. Mineraljord som morenemasser ble tett 

ved bearbeiding som valsing eller stamping. Dette egnet seg spesielt til en tetningskjerne i 

demningens kjerneparti.50 NVE bruker benevnelse «jordfyllingsdammer», til tross at mange 

demninger ble laget av leire. 

Ida Vesseltun skriver om isarbeid og isarbeidere i Asker i sin hovedoppgave: «Det er 

verre for han som holder i andre enden av saga» fra 1994. En av hennes informanter beskriver 

blant annet prosessen med å lage demninger av leire. Tykke stokker med håndtak på tvers kalt 

«jomfruer», ca. 80 cm høye, var et eget verktøy brukt til å stampe leira sammen slik at den ble 

vanntett og tålte trykket fra demningens innside. Svenske anleggsarbeidere var ifølge 

Vesseltuns informant spesielt flinke til dette krevende arbeidet.51  

b) Steinfyllingsdammer består av minst 50% steinmasser. Også i slike demninger ble det 

brukt morenemasser som kjerne. Demningens innside og utside dekkes med steinfylling for å 

gi stabilitet mot vanntrykket, og for å hindre utglidning.   Massene ble komprimert på samme 

måte som jordfyllingsdammene før nyere maskindrevne verktøy ble alminnelig. NVE omtaler 

dette som den eldste kjente varianten av byggeteknikk for demning. Denne byggemetoden 

hadde sin store fordel ved at man kunne bruke stedlig masser. Her i landet var det naturlig å 

bruke steinmasser i fyllingsdammer52 Kunnskap om hvordan de enkelte bestanddelene i 

 
49 Nynäs, Dammer som kulturminne (NVE 2013), 26, 27 
50 Nynäs, Dammer som kulturminne (NVE 2013), 29 
51 Vesseltun, Det er verre for han som holde i den andre enden av saga! (UIO, 1994), 27 
52 Nynäs, Dammer som kulturminne (NVE 2013), 28 
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fyllingsdammen oppførte seg i og rundt vann, var avgjørende for holdbarhet av 

konstruksjonen og vannkvaliteten. 

6.3.3 Andre byggemåter 

Tredammer som tømmerkistedammer og bukkedammer der man anvendte rundstokker og 

planker ble også brukt for å lage kunstige dammer. Ulempen med trevirke er at det fort råtner 

i vann, slik at demningen ikke blir så holdbar. 

Kombinasjoner av flere teknikker og materialer var vanlig ved bygging av isdammer. 

Man kombinerte kunnskap og erfaring fra andre damprosjekter, og ved utvidelse eller 

forbedring av dammer var det ikke uvanlig å benytte andre konstruksjonsmåter enn den 

opprinnelige.53 

Gammel og ny kunnskap blir nyttig når isdammer skal ivaretas. Kunnskapen om 

konstruksjonsform og materialvalg er fortsatt viktig med tanke på fremtidig vedlikehold av 

demninger. Den gangen man drev med is, vedlikeholdt man dammene ut fra det som var best 

for driften og lønnsomheten. Når vi i dag skal ivareta dammer som et kulturminne er det 

andre hensyn å ta. Dette kommer jeg tilbake til senere. 

6.4 Årshjulet: Helårsvirksomhet og vedlikehold  

Isproduksjonen var naturlig nok et vinterarbeid. Da trengtes mange arbeidsmenn til de ulike 

oppgavene som måking, skraping, saging og forflytting av is. Tungt var det å få isblokkene 

opp av vannet, og tungt var det å frakte isblokkene til ishus for lagring, eller til ventende skip. 

Isprodusentene var også avhengig av noen arbeidsfolk resten av året. Disse la forholdene til 

rette for kvalitetsis da isproduksjonen gikk over fra å være høsting til å bli dyrkning.54 

Per Norseng kaller denne helårvirksomheten rundt isdammene for «årshjulet» i sin 

artikkel «Fersk fisk og kald pils» i «Den siste istid» i Heimen nr. 3, 2019. Årshjulet viser til 

alt det arbeid som foregikk også utenfor vintersesongen, som tømming og rengjøring av 

isdammene, opprydding av vegetasjon rundt, og vedlikehold av infrastrukturen langs den 

ruten isen hadde fra dam til skute, eller til lokal mottaker. Alt dette måtte til for at isen skulle 

bli av god kvalitet. Det vi i dag kaller miljøfaktorer, som forurensing av vann og vassdrag ved 

de dammer som ble brukt til isproduksjon, var noe man ble opptatt av først når isen ikke 

 
53 Nynäs, Dammer som kulturminne (NVE 2013), 24 
54 Norseng, Fersk fisk og kald pils i den siste istid (2019), 222  
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oppnådde høy nok kvalitet og kunden klaget. En kilde til forurensing var industri nært vann 

og vassdrag.55 En annen kilde til forringet vannkvalitet var, og er fortsatt, organisk materiale, 

løv og greiner, som faller i dammen og gjør at vannet blir oksygenfattig, samt fører til at 

metangasser utvikles. Denne prosessen eskalerer når våren kommer med lys og varme. 

Manglende vedlikehold av dammen vil føre til algevekst og dårlig vannkvalitet, noe som 

betød dårlig is.  

Isdammer som ikke ble tappet ned for rensing ble renset på annet måte. Vesseltuns 

informant beskriver egne flåter som var bygget for å kunne forflytte seg og nå over hele 

dammen. Arbeidere med spesielt lange ljåer kuttet vannplanter så dypt som mulig så ikke 

disse skulle vokse til overflaten og ødelegge iskvaliteten. Andre kunne bruke en kjetting som 

ble dratt over dambunnen for på denne måten å fjerne uønsket vegetasjon. Dette beskrives 

som en aktivitet man utførte på høsten.56  

Med tanke på isdammer som kulturminne blir dette med vedlikehold av dammene og 

områdene rundt like viktig i dag. Ønsker man at kommende generasjoner skal oppleve 

isdammene, må en del løvtrær rundt kulturminnene fjernes. Man må sørge for at dammene 

forblir åpne og ikke gror igjen. 

7. Tre ulike dammer 

7.1 Blylagdammen, Nesodden kommune 

Blylagdammen ligger sørøst i Nesodden kommune. Kommunegrensen mot Frogn går bare 

noe meter sør for dammen. Blylagdammen er 165-meter bred og 460-meter lang.57  

Det fantes sannsynligvis en liten naturlig dam eller et tjern på stedet i utgangspunktet. 

På 1870-tallet ble denne demmet opp og utvidet til en større isdam. Blylagdammen var en del 

av et større isanlegg med isrenner og ishus. Det var kort vei ned til Bunnefjorden hvor isen 

kunne transporteres med båt videre til mottaker.58 Dammen deles i to av Blylagveien. 

 
55 Norseng, Fersk fisk og kald pils i den siste istid (2019), 221-223 
56 Vesseltun, Det er verre for han som er i andre enden av saga! (UIO, 1994), 30 
57 Nesodden kommune, «Kommunekart»  
58 Dammer på Nesodden, Blylagdammen  
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Da isdammen ble bygget tilhørte den eiendommen «Grøstad i Blylaget». Det ble gravet og tatt 

ut store jord- og leirmasser i forbindelse med byggingen av isdammen. Denne massen ble lagt 

nordøst for dammen, noe som medførte at eiendommen fikk navnet «Opsand».59 

 

 Figur 5. Eiendommen Holmen vest for Blylagdammen. Tilhører Nesodden Historielag.60 

Huset midt på bildet (Figur 5) er eiendommen Holmen. Denne ligger vest for Blylagdammen. 

Det antas at huset var varmestue for isarbeiderne da isproduksjonen var på det største. Senere 

ble huset bolig. 

Da dammen ble bygget ble det også laget en vannrenne like vest for dammen. 

Hensikten med denne var å lede vann fra en liten bekk i nærheten til isdammen når denne 

skulle fylles opp igjen etter tømming og opprensking. Det finnes fortsatt spor og rester etter 

den utgravde og steinsatte vannrennen på eiendommen selv om den ikke har vært brukt på 

nesten hundre år. Den er imidlertid ikke lett å lokalisere om man ikke har 

bakgrunnsinformasjon, og vet hva man skal se etter. Fotografiet er ikke datert, men det er 

grunn til å anta at det er tatt etter at huset fikk status som bolig ettersom det har en forseggjort 

glassveranda mot nord. I forgrunnen ser vi hvordan veien delte, og fortsatt deler damanlegget 

i to. I år 1900 får eiendommen «Holmen» nye eiere, men den gamle eieren «forbeholder seg 

retten til å føre i land fra Blylagdammen og ind på parcellen sne og issøle, ligesom selgeren 

 
59 Dammer på Nesodden, Blylagdammen  
60 Nesoddmaras venner, tur nr. 3 Damhopping på Blylaget. Brukes med tillatelse fra Nesodden Historielag. 

Finnes også digitalt her: Nesoddmarkas venner, tur nr. 3  
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har ret til at demme opp van».61 Det er tydelig at selgeren av eiendommen så for seg at 

dammen fortsatt hadde verdi for ham sommer som vinter. 

 

Figur 6. Foto: E. S. Havstad. Spor etter utgravd og steinsatt renne på vest siden av Blylagdammen. 

Når det gjelder informasjon om Blylagdammens konstruksjon er det oppgitt «oppmurt 

demning» og «gråsteinsmur».62 Begge deler kan være riktig. De informanter jeg har vært i 

kontakt med er imidlertid uenige om hvordan de tror selve demningen er bygget. Flere tror at 

den i all hovedsak er laget av jord og leirmasser uten en kjerne av mur i midten. Korrekt 

informasjon angående dette ser ut til å ha gått tapt. 

På demning i sør er det plantet bøketrær, angivelig for å holde jordmassene på plass og 

slik gjøre demningen stabil.63 Dette bryter med den kunnskap som ellers formidles om at all 

vegetasjon nær dammen skal fjernes fordi løv og kvist skader vannkvaliteten, og dermed 

iskvaliteten. I tillegg kan større røtter som på lang sikt råtner og blir til hulrom som kan lede 

vannet og dermed gjøre demningen ustabil. Kan treplantingen skyldes uvitenhet om dette hos 

den som stod for byggingen av dammen, eller har lokalhistorikere i ettertid tenkt på 

stabilisering som et logisk motiv for trærnes plassering? Er eventuelt trærne plantet der som 

 
61 Dammer på Nesodden, Blylagdammen 
62 Dammer på Nesodden, Blylagdammen 
63 Dammer på Nesodden, Blylagdammen 
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en eksotisk kuriositet, ettersom disse angivelig skal være de første bøketrærne på Nesodden? 

  

Figur 7. og 8. Foto: E.S. Havstad. Demningen i sørenden av Blylagdammen med bøketrær. 

Det er vanskelig å slutte seg til hva årsaken til planting av bøketrærne kan være ut fra 

tilgjengelig skriftlig materiale. Jeg velger derfor å være kritisk til at bøketrærne skulle være 

plantet for å gi demningen stabilitet. Det ville ha tatt mange år fra demningen ble bygget til 

trærnes rotsystemer kunne ha bidratt til å styrke demningen. Tanken om stabilisering kan 

være en antagelse tilbake i tid, og som siden er blitt referert til så mange ganger at alle tar den 

for en sannhet. 

Søren A. Parr slo seg ned i tollstedet Drøbak etter å ha seilt med farens skip en tid i sin 

ungdom. På 1850-tallet var han vel etablert som reder og ishandler i den lille byen. Han eide 

og leide isdammer blant annet i Frogn og på Nesodden, og fikk oppført en rekke ishus både i 

Drøbak og andre steder nær dammene han eide. Parr eide Haslumdammene i Frogn kommune 

en periode. Blylagdammen som ligger ca. 1. km. lenger nord, leide han.64 Isproduksjonen fra 

disse anleggene var med på å bygge opp hans formue. Familien kom fra England og hadde 

gode kontakter der. Søren A. Parr og hans eldre bror Hans Henry var klar over at 

 
64 Holm, Nesoddens historie, bd. 2 (Nesodden historielag 1995), 240, 241, Christian Hintze Holm, Frogn 

Bygdebokverk- Vekst og forandring ca. 1825-1900, bd. 3 (Frogn kommune 1996), 217  
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engelskmennene importerte naturis fra USA til kjøling av mat. De bestemte seg for å ta opp 

konkurransen med amerikanerne. Parr fikk med seg det beste av iseventyret før han døde i 

1903.  Da var også Drøbaks tid som hovedknutepunkt for iseksporten over 65, men den 

fortsatte en stund til på Nesoddlandet.  

Som så mange andre steder i Norge der det ble drevet iseksport, satte første 

verdenskrig en stopper for virksomheten, så også for Blylagdammen. Båter og mannskap ble 

brukt til andre oppdrag. Traktater og toller gjorde naturisen dyr å eksportere. Etter 1. 

verdenskrig tok produksjon av kunstis samt nyvinninger innen kjøleteknikk over for naturisen 

mange steder.66 Vinteren 1915-1916 skal isproduksjonen ha vært nede i 1/10 av produksjonen 

foregående vinter.67 Lokalt oppgis det imidlertid å ha vært isdrift for eksport på 

Blylagdammen til 1932.68  

Etter iseventyret var over lå Blylagdammen der som en vannressurs om sommeren, og 

med fortsatt mulighet for å skjære is om vinteren helt frem til folk i nærmiljøet ikke lenger 

hadde behov for naturis til kjøling. Fra da av kunne isen brukes til skøyting og lek. En av 

informantene jeg snakket med husker at da han kom til Blylaget som guttunge i 1945, var det 

beiteområde på en slette øst for dammen om sommeren, og lek og skøyteløp på isen om 

vinteren. Han husker at det var best å gå på skøyter der isen var måkt klar for å ta ut is til 

gårdene i nærområdet. På en av gårdene hadde de et eget rom hvor melken ble oppbevart, og 

der ble det brukt is fra Blylagdammen til kjøling, minnes han. 

I årene som følger kan det synes som om Blylagdammen og området rundt går inn i en 

«dvaletilstand», men bare tilsynelatende. Tilsig av forurenset vann fra omkringliggende 

eiendommer og jordbruk høyere opp på Nesoddlandet førte til forurensning av vann og av 

jordsmonnet. I tillegg til det forurensede tilsiget bidro organisk materiale fra bøketrærne på 

dammens demning og annen kantvegetasjon til at vannkvaliteten ble forringet og biotopen 

rundt og i dammen ble endret. Blylagdammen var drikkevannskilde for omkringliggende 

eiendommer frem til midten av 1960-tallet. Etter dette forandret vannkvaliteten seg og 

dammen egnet seg ikke lenger til drikkevann. Mange fiskearter døde også ut.  

 
65 Magnussen, Villa Parr, artikkel 2, Verneforeningen Gamle Drøbak,   
66 Norseng, Fersk fisk og kald pils i den siste istid (2019) 218 
67 Bjerklund, Blylagområdets historie (1997), 47 
68 Dammer på Nesodden, Blylagdammen 
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Blylagdammen gikk fra å være godt vedlikeholdt på grunn av stor økonomisk verdi ved 

isproduksjon, til å ikke ha så stor økonomisk betydning for grunneierne. Synet på dammen og 

skjøtsel av denne endres. I dette kulturlandskapet oppstår et nytt habitat som tiltrekker seg 

amfibier og fugler som før ikke oppholdt seg i og rundt dammen. 

For Blylagdammen sin del gikk interessen for dammens historie og opprinnelige bruk 

over til interessen for fugle- og dyrelivet i og rundt dammen i samtid. Tilgroing av dammen 

og de tilstøtende eiendommene sammen med klimaendringer utover på 2000-tallet, førte til at 

nye fugle- og dyrearter ble observert i eller nær dammen. Dette har gjort at stedet er blitt 

interessant for naturvernere og ornitologer.  

Man ble oppmerksom på at salamander og spissnutet frosk fantes i dammen. Disse var 

utrydningstruet og sto fra 2006 på «Rødlista» over utrydningstruede arter i Norge.69 Dette 

førte til at en av grunneierne i området fremmet forslag overfor Miljøverndepartementet om at 

Blylagdammen og det nærliggende området skulle vernes som et dyrefredningsområde. Dette 

ble tatt til følge, først ved at området ble innlemmet i et forslag om vern, og deretter ved at 

vern som dyrefredningsområde ble vedtatt i en kongelig resolusjon 27.08.2008.70
 

Vedtak om vern av og retningslinjer om bruk av Blylagdammen og området rundt blir 

formidlet til brukere med informasjonsplakater som er plassert langs veien som fortsatt deler 

dammen i to. 

  

Figur 9. og 10. Foto: E.S. Havstad. Disse informasjonsskiltene står i kanten av Blylagdammen. 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, ved Miljøvernavdelingen, ga høsten 2007 den uavhengige 

stiftelsen BioFokus i oppdrag å lage en forvaltningsplan for Blylagdammen. Dette for å sikre 

 
69 Snorre Henriksen, Færre igjen, men lavere risiko for å dø ut (Forskning.no 2016) 
70 Regjeringen, Kongelig resolusjon, vedtatt 27.06.08, Verneplan for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus 
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ivaretagelse av området ut fra et dyrefredningsperspektiv. Planen fikk navnet «Skjøtselsplan 

for dyrefredningsområdet Blylagdammen i Nesodden kommune», forfattet av Kim Abel. 

Skjøtselsplanen dekket et område på 47daa., hvorav 25daa var ferskvannsareal, og berørte 10 

grunneiere som hadde grenser ned mot dammen.71  

BioFokus har naturlig nok fokus på oppdraget fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 

som er skjøtselsplan ut fra tanken om et dyrefredningsområde. Fylkesmannen på sin side har 

ikke gjort rede for om det er motstridende interesser i området, som f.eks. mellom 

kulturlandskapshensyn og dyrelivshensyn, eller om begge hensyn blir like mye ivaretatt. 

Isdriften blir nevnt i skjøtselsplanen under punkt 1.2 «Bakgrunn» for å gjøre rede for 

dammens opprinnelse.  

Under punkt 3.4 «Kulturpåvirkning» skriver Kim Abel at Blylagdammen med 

gjengroingen de senere årene har fått et mer naturlig preg.72 Det viser at det visuelle inntrykk 

påvirker synet på dammen, enten man ser på området som kulturlandskap, som habitat for 

fugler og amfibier, eller som turområde. Men for mye vegetasjon kan viske ut spor etter 

industri og gi et feilaktig inntrykk av at det «har sett ut slik alltid», og at det nåværende er det 

opprinnelige.  

Det var først da dammen hadde forandret karakter at man begynte å snakke om vern, 

og da til et dyrefredningsområde. Noen vil mene at «naturen bare har fått gå sin gang», og at 

det dessuten er gjengroing og forurensning som har ført nye verneverdige dyrearter til 

Blylagdammen. Men det har aldri vært et bevisst valg fra grunneiere, kommune, fylke eller 

naturvernere at dette området skulle vies til spissnutet frosk, salamander og fugler, og ikke 

bevares som et kulturminne.   

Torgeir Rinke Bangstad og flere andre bruker begrepet «industrinatur» om den natur 

som oppstår i kjølvannet av de forandringene landskapet gjennomgår ved industrialisering. 

Begrepet brukes også om den forandring som på nytt skjer når industri opphører og bygninger 

og industritomt blir liggende brakk. Forfall og natur tar over, og et nytt landskap oppstår.73 

 
71 Kim Abel, Skjøtselsplan for dyrefredningsområdet Blylagsdammen, Nesodden kommune (BioFokus, 2007), 24  
72Abel, Skjøtselsplan for dyrefredningsområdet Blylagsdammen, Nesodden kommune (BioFokus, 2007), 7,11  
73 Torgeir Rinke Bangstad, «Minnesøkologi og den uregjerlige industriarven», Tidsskrift for kulturforskning, 

nr.2:2019, 82 
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Dette landskap er annerledes enn det i utgangspunktet var før industrien ble etablert, og 

annerledes enn det var mens industrien fortsatt var i aktiv drift. 

Da Blylagdammen ble en del av isindustrien, skjedde det store forandringer i 

landskapet, både i dammens umiddelbare nærhet og i landskapet ned mot Bunnefjorden. I det 

nye landskapet lå en isdam, og i området nedenfor var det isrenner av tre fundamentert på 

stein, ned mot Bunnefjorden. Nær sjøen lå et stort ishus, bryggeanlegg og 

fortøyningsanordninger til store båter. Landskapet i Blylagområdet ble, som mange andre 

steder med naturisproduksjon, bearbeidet for å fylle en ny funksjon.  

Det nye landskapet som oppsto i og rundt dammen, ble vedlikeholdt ut fra de de 

erfaringer som var gjort for å få best iskvalitet. Områder langs sjøen som før ikke var av 

interesse for bøndene ble nå attraktive tomter. Synet på landskapet endret seg i takt med 

utnyttelsesverdien.74  

Da isproduksjonen opphørte, grodde området sakte, men sikkert igjen. Dette førte 

igjen både til en forandring i selve Blylagdammen, og av det omkringliggende landskapet. 

Området oppleves i dag som et idyllisk turområde. Som før nevnt omtaler BioFokus i sin 

rapport fra 2008 at området har fått et mer naturlig preg.75 Denne synsvinkelen kan minne om 

et noe romantisk forhold til og syn på naturen og landskapet, ikke ulikt det som oppstod i 

1700-tallets England. I sin tid ble den romantiske hagen designet med kunstige dammer som 

et viktig element sammen med små lystslott eller «ruiner».76 Man bygget et landskap som var 

lekent og vakkert, og som innbød til flørt og avkobling. Blylagdammen ligger ikke i en hage, 

men likefult blir vannspeilet og det frodige området rundt betraktet av turgåere med et estetisk 

blikk, der frodigheten trekkes frem som en forskjønnende faktor. Mange ser på dette som 

dammens største aktivum, og ønsker å bevare den som et område for rekreasjon. 

I den industrinatur som oppstod ved etableringen av Blylagdammen har det foregått 

flere hamskifter. De første forandringene var da jord- og leirmasser ble gravet ut for å få en 

større dam. På Opsand ble det dyrket poteter og grønnsaker i jorda fra dammen. Tomter ble 

ryddet og hus satt opp. Dammen slik den ligger i dag bærer preg av dårlig vannkvalitet og 

brukes kun til hagevanning. Demningen med bøketrærne beskrives som et vakkert område for 

 
74 Holm, Nesoddens Historie, bd. 2 (1995), 243 
75 Abel, Skjøtselsplan for dyrefredningsområdet Blylagsdammen, Nesodden kommune, (BioFokus, 2007), 11 
76 Bruun i Store Norske Leksikon, Hagekunst,  
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tur og rekreasjon, i stor kontrast til det harde og kalde arbeidet som ble utført på dammen for 

mer enn 100 år siden.  

 

              Figur 11. Flyfoto: Rolf Ingelsrud 1954. Blylagdammen, Widerøesamlingen, MIA.77 

Figur 11 viser hvordan Blylagdammen så ut i 1954. Figur 12 viser foto av dammen i dag.  

                    .                 

                Figur 12. Dronefoto: Halfdan Skånland. Blylagdammen april 2020. Privat eie. 

 

 
77 Foto: Museene i Akershus, (MIA) Holmen gård 
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7.2 Haslumdammene, Frogn kommune 

Nord i Frogn, nær grensen mot Nesodden, renner en liten elv som heter Hasla. Den har gitt 

navn til flere eiendommer langs sitt løp, slik som Hasle gård i Nesodden kommune og 

eiendommen Haslum i Solbukta, Nordre Frogn.78 

Isdammene som ble bygget på Haslum i 1870-årene fikk navnet Haslumdammene. 

Dammene ligger på Nesoddlandets østside, nær Bunnefjorden, mellom Solbukta og Blylaget. 

Ishus, isrenner og fortøyningselementer til utskiping ble etablert for å legge til rette for en 

næring basert på is. 

Gartnerutdannede Fritz Sophus Frølich kjøpte eiendommen Haslum (senere kalt 

Gamle Haslum) i 1871, der han anla en stor frukthage. Frølich beskrives som en innovativ 

forretningsmann. Han utforsket metoder for å tørke og hermetisere frukt og grønt, samt for 

konservering og frysing av kjøtt og fisk. Han leverte blant annet proviant til Roald 

Amundsens sydpolekspedisjon. Frølich fikk bygget isdammer som ledd i sin plan om å være 

selvforsynt med is til sitt fryseri i Drøbak. Om han hadde planer for eksport av is, er noe 

uklart. Det var dårlig med veiforbindelse fra Haslumdammene, så transport av is måtte foregå 

sjøveien. Christian Hintze Holm skriver i Frogn Bygdebokverk: 

«Fritz Frølich var initiativrik, men forretningstalentet var neppe like utviklet. En tid forsøkte han seg 

med et fryseri i Drøbak. F.F.F.F.F.F.F.! lød ropet på gaten – Fersk Frossen Fisk Fra Fritz Frølichs 

Fryseri!».79  

Frølichs datter, Nathalie Kirsebom Frølich, forteller i sine erindringer «Minner om vores 

forældre», om barndomsminner bl.a. fra bygging av Haslumdammene. Hun nevner ikke 

bygging av ishus, isrenner eller vannrenner, men det vet man at også foregikk, da det finnes 

fotografi av vannrenne og rester etter ishus.  

 

 
78 Lokalhistoriewiki, Haslum (Frogn) 
79 Holm, Frogn Bygdebokverk, bd. 3 (1996), 76 
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Figur 13. Foto fra 1903, Haslum med vannrennene til isdammene 80  

Da de forhenværende jordene tilhørende Haslum var gravet ut og bearbeidet til demninger, 

ble de fylt med vann fra Hasla. Trerenne, som den på bildet over, var laget for å fylle opp 

dammene. Bygging av dammene var bare ett av mange byggeprosjekter for å få isanlegget i 

drift. Det må ha vært stor aktivitet på et forholdsvis lite sted som Solbukta, med forflytting av 

jordmassen fra de forhenværende jordene, etablering av brygger, ishus og isrenner. 

Kulturlandskapet ser annerledes ut i dag, men dammene ligger der fortsatt. Likevel vet ikke 

alle forbipasserende at de i sin tid ble bygget som isdammer.  

Tegningen/kartet nedenfor er laget på bakgrunn av gamle foto, samt beskrivelser av 

hvordan Haslumbekken, bygninger, dam og påfyllingsrenne var plassert i landskapet, og 

kombinert med hvordan kulturlandskapet ser ut i dag. 

 Figur 14. Tegning av Ronny Hansen 

 
80 Foto 11. Gamle Haslum med vannrenne i forgrunnen, 1903, fotograf ukjent, eies av Solveg Lund, scannet av 

Ronny Hansen og lagt inn på denne siden:  https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Fil:Haslumbekkenkart_ver.2.jpg 

https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Fil:Haslumbekkenkart_ver.2.jpg
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Nathalie K. Frølichs sterkeste minne rundt dette var da den nordre demningen brast og vannet 

fosset ut i Bunnefjorden. Det gjorde et voldsomt inntrykk på henne, og hun sammenligner det 

med en krigsopplevelse.  

«Jeg husker at isdammen ble bygget og vi sat midt paa jordet ved en sten før vannet ble sluppet paa. Saa 

husker jeg at den første dæmningen - nordenfor den nuværende sprægtes og vannet flommet nedover 

mot Blylagbukten.» 

«Dette står for meg som en forfærdelig opplevelse, som jeg syntes som knust ved og oppleve det 

sammen med mama og papa. Kanskje i likhet som en bombing i vore dage. Fo meig stod det som 

umulig aa komme igjennem. Paa gaardsplassen vrimlet det av arbeidsfolk.» «En ny dæmning ble bygget 

længre syd og den har holdt».81  

Nathalie Frølich mente dette hendte i årene mellom1873-1875. Hun beskriver det som en 

traumatisk opplevelse at demningen brast. Det nevnes imidlertid ikke noe om at menneskeliv 

eller bygninger gikk tapt. Den nordre isdammens demning ble bygget opp igjen, større og mer 

solid. Stall samt varmestue/driftsbygning for isarbeiderne ble satt opp på nedsiden av den nye 

demningen. Stallen ble på 1960-tallet gjort om til sommerhytte, og varmestue/driftsbygning er 

i dag bolighus. Det er ikke så mange stedene det er beskrevet hvordan demningene ble 

bygget, hvem som rent fysisk bygget dem, og hvor stor risiko som var forbundet med 

konstruksjonen av dammene.  

Fritz Sophus Frølich gikk imidlertid konkurs i 1880. Is som industri og forretning var 

forbundet med stor risiko, både for iseksportørene, rederne og i noen tilfeller for banker som 

lånte ut midler til risikonæringer som isproduksjon og iseksport.82 Det var kort vei fra suksess 

til konkurs og personlige tragedier. Deler av eiendommen med isdammer, isrenner og ishus 

ble i 1880 solgt til Søren A. Parr. Parr gis æren for å ha fått fart på iseksporten ved å inngå 

flerårige kontrakter med store importører i Storbritannia.83 

På et senere tidspunkt overtok advokat Glør T. Mejdell eiendommen, og i 1916 solgte 

han isdammene og varmestue/driftsbygning til kunstmaler Sigmund Sinding.84 Dammene 

dukker stadig opp i Sindings motivkrets, men da som idylliske vann som en del av naturen, 

eller som bakgrunn for personportrettering. Det later ikke til at maleren var opptatt av å 

innlemme isdriften som hadde foregått på Haslumdammene i sine bilder. Familien Sinding 

 
81 Nathalie Frølich, Minner om vores forældre, 4 
82 Weihe, Syvertsen, Den Norske Iseksporten, (Hertervig akademiske, 2012) 50-61 
83 Holm, Frogn Bygdebokverk, bd. 3 (Frogn: 1996), 215 
84 Lokalhistoriewiki, Haslum, Frogn  
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eier fortsatt deler av eiendommen med isdammene i dag, og Haslumdammene fremstår nå 

som idylliske vannspeil i et område med spredt bebyggelse og mulighet for tur og rekreasjon. 

Det er sannsynlig at demningene til Haslumdammene er bygget av jord og leirmasser. 

Enkelte hevder at demningens kjerne er murverk, slik som beskrevet under 6.3.1 Murdam b). 

Ettersom flere av grunneierne har boret hull i demningen for å legge vannledning og ikke har 

støtt på annet enn leire og jord, er det sannsynlig at dette er byggematerialene, og at det ikke 

er steinmur i midten. 

Den sørligste isdammen er størst med en lengde på ca. 50 meter. Den har en demning 

mot sør som er to meter høy og ca. 50 meter lang. Den nordligste isdammen er noe mindre, og 

har en seks meter høy demning med en lengde på ca. 64 meter mot nord. Begge isdammene 

har overvannsrenne. De to dammene ligger tett på hverandre med en høydeforskjell på to 

meter.85 Det lå ishus både sør og nord for Haslumdammene. Det finnes i dag rester av 

ishus/isbinge. Nord for Haslumdammene ned mot sjøen finnes grunnmuren til det ene ishuset. 

Ishuset i sør lå ifølge gamle kart antakelig der Solbukta dampskipskai senere ble anlagt. Man 

antar at stein fra grunnmuren ble brukt til fundament for kaien. Her er det nå et litt trist 

betonganlegg som blir brukt av badegjester. 

En trerenne var anlagt for å føre vannet fra elven Hasla til isdammene. Denne var et 

nødvendig hjelpemiddel da dammene skulle fylles første gang, men også når de skulle fylles 

opp etter tømming og rengjøring om sommeren. Trerennen og ishusene er borte i dag, men 

rester av steinkonstruksjoner sammen med foto gjør det mulig å si hvor påfyllingsrenna har 

gått.86  

Eldre folk i nærmiljøet rundt Haslumdammene har snakket om at det kom båter og 

hentet is for siste gang på 1930-tallet. Det er sannsynlig at det ble skåret is til lokalt bruk her 

som mange andre steder senere enn dette. Man vet at den lokale butikken på Blylaget solgte is 

til bruk i husholdningene. I tillegg til på Haslumdammene, ble det skåret is på 

Krystalldammen og Blylagdammen. Dermed var det tre isanlegg innen en rekkevidde på bare 

et par kilometer. 

Kulturlandskapet rundt Haslumdammene ble holdt i hevd lenge etter isdriften var over. 

Kuer og sauer beitet i området rundt dammene til 1950-1960-tallet. I tillegg ble vegetasjon og 

 
85 Lokalhistoriewiki, Haslum, Frogn 
86 Holm, Frogn Bygdebokverk, bd. 3 (Frogn 1996), 215 
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trær fjernet langs damkronene og de omliggende områder. Man hadde fortsatt kunnskap om at 

dette førte til bedret vannkvalitet, og vannet ble brukt som drikkevannskilde for flere av 

beboerne på de omliggende eiendommene. 

  

Figur15. Dronefoto: Halfdan Skånland, 2020. Oversiktsbilde over Haslumdammene. 

 

Figur 16. Foto: E.S. Havstad, 2020. Rester av grunnmuren til ishuset som lå ved sjøen nær Haslumdammene.  



35 

 

 

 

 

Figur 17. Foto: E. S. Havstad. 2020. Øvre Isdam, Oslo. 

7.3 Øvre Isdam «Isdammen», Bydel Bjerke 

7.3.1 «Øvre Isdam»  

På Årvoll i Bydel Bjerke, like utenfor markagrensen i Oslo, ligger en dam som på blir kalt 

«Isdammen» av lokalbefolkningen. Til forskjell fra de to andre dammene jeg har valgt å se på 

i denne oppgaven, ble denne kunstige isdammen antageligvis bygget så sent som i 1920. Carl 

Halnes, eieren av Stig gård bygde dammen, som fikk navnet «Øvre Isdam». Halnes drev med 

hester og med isproduksjon. Han erfarte at forurensning fra stallen og hestene førte til uren is 

på den allerede eksisterende isdammen nær gården. Han valgte derfor å bygge en ny isdam 

høyere opp i terrenget hvor han også eide et område hvor det lå ei myr, Micheletmyra.87 

Halnes satte dessuten opp våningshus til isarbeiderne og ishus.88  

Da man på 1920-tallet gravde ut Micheletmyra, var terrenget slik at man ikke behøvde 

å bygge en demning for å få dammen til å fungere. I nordenden av dammen er det rester av 

 
87 Kari-Anne Mathisen, (red), Isdammen, (2016) I heftet skrives stedsnavnet slik: Misletmyra. På plaketten på 

veggen på «Damhuset» står det slik: Micheletmyra.  
88 Oslo Byleksikon, Isdammen  
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sementblokker. Det er uvisst om disse stammer fra dammens byggeperiode. Hvis de gjør det, 

kan hensikten ha vært å lage en avgrensning mot det myrlendte terrenget videre innover i 

skogen. En annen teori er at sementblokkene er rester etter en form for sti man anvendte for å 

kunne bevege seg rundt hele dammen for å drive skjøtsel sommerstid mens det var vått og 

ulent i området der bekken kommer inn i dammen. 

I 1937 ble eiendommen (44 mål) med den fire mål store isdammen solgt til Rolf og 

Olga Høvik. De var kjent med isindustrien fra Røyken der Rolf Høviks familie hadde drevet 

med produksjon av naturis i lang tid. Familien hans hadde også et isutsalg på Sørenga i Oslo 

hvor Rolf arbeidet før han og Olga kjøpte eiendommen med egen isdam, og så startet Oslo 

Ismagasin. Isdriften på Øvre Isdam gav inntektsgrunnlag for familien på seks. Huset som 

opprinnelig var satt opp i 1920 for isarbeiderne, ble nå familien Høviks nye hjem.89 Sønnen 

Ragnar tok etter hvert også del i arbeidet med isen, og fortsatte med dette til produksjonen 

stanset i 1967/1968.90 

Naturisen som familien Høvik produserte var ikke ment for eksport, i motsetning til 

isen fra Blylagdammen og Haslumdammene. Kundegrunnlaget var derimot nærmiljøet og 

byen for øvrig. 

7.3.2 Modernisert isdrift  

Isproduksjonen på Øvre Isdam var av langt mer moderne art enn det som beskrives ved 

isproduksjon f.eks. på Haslumdammene på 1870-tallet. Høvik kjøpte blant annet motordreven 

isskjæremaskin i 1938. Han hadde telefon som kundene ringte inn isbestillinger til, og to 

lastebiler for utkjøring av isen.91  

Selve maskinen satt på en kjelkeanordning med meier som måtte skyves manuelt 

bortover isen. Den nye sagen sto for grovkuttingen av isen, etterpå ble isblokkene skåret løs 

for hånd, vippet opp på isen med ispiggen, for så å bli fraktet til lagring. Det ble produsert 

blokker til husholdningene, og knust is til fiskeforeningene. Isblokkene hadde en annen 

standardstørrelse når de skulle leveres lokalt enn de hadde når de var beregnet for eksport. De 

første ble tilpasset isskapene som mange lokale kunder hadde anskaffet seg med plass til 18 x 

8 x 14 tommer is, ca. 40 kg. Selv med moderne hjelpemidler var isarbeidet fortsatt tungt 

 
89 Mathisen, (red) Isdammen (2016), 11, 17 
90 Oslo Byleksikon, (e-leksikon), Isdammen 
91 Mathisen, (red), Isdammen (2016), 12 
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arbeid. Isen måtte måkes og vedlikeholdes så iskvaliteten ble bra. Måking skjedde de første 

årene med innleid hest og senere med traktor.92 

Som før nevnt ble isblokkene stablet med sagflis som isolasjon mellom lagene og i ytterkant 

slik at de holdt seg frosne så lenge som mulig utover våren og sommeren. Om høsten når man 

skulle klargjøre for en ny is sesong, ble ishuset tømt for sagflis. Denne ble tørket for at så mye 

som mulig skulle kunne gjenbrukes når nye isblokker skulle stables.93 

For at iskvaliteten skulle bli så god som mulig ble også denne dammen renset om sommeren, 

ofte etter tømming av dammen. Om høsten brukte familien Høvik båt på dammen og fjernet 

siv og annet organisk materiale med ljå.94 

 

Figur 18: Foto som viser Rolf Høvik på Øvre Isdam med 

motordrevet isskjærer. 

Store isindustrianlegg blir beskrevet i lokalhistoriebøkene 

flere steder i Norge, som f.eks. i Frogn Bygdebokverk 

der det fortelles om mange mann i arbeid på isanleggene. 

På Øvre Isdam ble det drevet i mindre målestokk. Her 

leide de inn et par mann ekstra i de perioden da det 

tyngste arbeidet skulle gjøres. Én arbeider skar is, én 

annen administrerte den såkalte «kjerraten», og en eller 

flere arbeidere tok imot og stablet isen inn i ishuset.95    

En kjerrat er en trekonstruksjon med skovlhjul kjent fra tømmerdrift. Den fungerte som et 

transportbånd ved å heise tømmer opp fra ett nivå til et høyere. Vannkraft ble brukt for å drive 

skovlhjulene på kjerraten, og tømmeret ble festet til en løpende kjetting som utgjorde 

«transportbåndet». 96 To svenske arbeidere som hadde jobbet ved Trollhättanslusene utviklet 

kjerraten sammen med Peder Anker. Forretningsmannen unngikk dermed «tømmerskatt» med 

sitt sinnrike system: 12 enkeltkjerrater heiste tømmeret opp til et nivå der han selv eide 

rettighetene til elva slik at tømmeret kunne fraktes til Lysakerelven der han hadde eget 

 
92 Mathisen, (red), Isdammen (2016), 6, 11, 12 
93 Isskjæring på Øvre isdam. Video på YouTube av Groruddalen Historielag (ca. 7.48 min ut i videoen) 
94 Groruddalen Historielag Årbok 1987, Foto av Rolf Høvik, 36. Gjengitt med historielagets tillatelse. 
95 Mathisen, (red), Isdammen, (2016) 12, 13 
96Lokalhistoriewiki, Kjerraten i Åsa, (2019) 
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sagbruk. Peder Anker sin kjerrat ble utviklet og bygget på Åsa, Ringerike, på begynnelsen av 

1800-tallet og var i bruk til 1850. Kjerraten var ett av flere verktøy som var utviklet for 

tømmervirksomhet, men som med modifikasjoner kunne brukes ved isproduksjon. 

Familien Høvik kjøpte kjerraten i 1949 fra Tollef Løken som hadde avsluttet sin 

virksomhet med naturisproduksjon året før.97 Høvik brukte dette redskapet til å forflytte 

isblokkene fra dammen og inn i stabelhuset. Dette bidro til å effektivisere isarbeidet på Øvre 

Isdam.  

 

Figur 19. Foto: E.S. Havstad. Kjerraten som familien Høvik brukte er ikke bevart, men ved Øvre Isdam kan man 

se en rekonstruksjon.98 Drivhjulene på siden dro kjettingen rundt. Dette gjorde igjen at isblokkene ble skjøvet 

oppover renna.  

Den beskrevne isdriften på Øvre Isdam under familien Høviks produksjonstid vitner om 

nøysomhet. Ekteparet begynte forsiktig med innleid hest og håndkraft. Nyanskaffelser i form 

av redskap og maskiner kom til over tid. Høvik kjøpte to lastebiler til utkjøring. Han kjørte 

selv ut isen til kunder som Aker og Ullevål sykehus, flere restauranter, Nesoddbåtene, 

fiskebutikker og private. Ved stor etterspørsel leide han inn en ekstra sjøfør.99  

 
97 Mathisen, (red), Isdammen (2016), 9 
98 Foto: E.S Havstad. Rekonstruksjon av kjerraten på Isdammen (2020) 
99 Mathisen, (red), Isdammen (2016), 11 
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Ekteparet Høvik var sammen om arbeidet. Selv om isarbeid i all hovedsak hadde vært, og 

fortsatt var et mannsarbeid, var Olga Høvik med i de fleste prosesser i bedriften. Til tross for 

tunge tak sa hun i et intervju på slutten av 1980-tallet at hun så tilbake på det tunge arbeidet 

med glede, ikke minst fordi arbeidet tillot henne å være ute hele dagen.100 

De siste årene det ble produsert is på Øvre Isdam var det Olga og sønnen Ragnar som 

drev Oslo Ismagasin. Vinteren 1967/68 var det slutt. Det var ikke lenger behov for naturis. 

Stadig flere av bedriftens kunder hadde anskaffet kjøleskap eller brukte kunstis i fiskedisken. 

Olga Høvik bodde i «Drengestua» ved Øvre Isdam til hun måtte på sykehjem i 2003.101 

Etter dette ble husene stående tomme og sted var ikke lenger i bruk, hverken som en 

plass for isproduksjon eller som sted å bo. I 2006 bestemte arvingene seg for å selge 

eiendommen. Høy pris og begrensninger på bruk av eiendommen gjorde at stedet ikke ble 

solgt umiddelbart. Dette gjorde det mulig for lokalbefolkningen å nedsette en arbeidsgruppe 

bestående av lokale lag og foreninger sammen med representanter for Bydel Bjerke for å 

diskutere dammens fremtid. 

7.3.3 Offentlig oppkjøp av eiendommen  

«Isdammen», er navnet stedet etter hvert har fått på folkemunne. Det blir sett på som et fint 

turområde, men også som et sted med kulturhistorisk verdi. Dette kommer til uttrykk blant 

annet ved at Isdammen ble plukket ut av Bydel Bjerke som bydelens kulturminne i 

«Kulturminneåret»1997.102 

Eiendommen ble lagt ut for salg i november 2006. Allerede i desember tok Bydel 

Bjerke, Arbeiderpartiets Bystyregruppe og Lillomarkas venner kontakt med forskjellige 

avdelinger i Oslo kommune for å vekke kommunens interesse for å få eiendommen over på 

kommunale hender. Byråd for byutvikling, Merete Agerbak-Jensen ble i desember 2006 og 

januar 2007 gjort oppmerksom på at eiendommen «Øvre Isdam» var av interesse som utvidet 

friluftsområde, og ikke minst som kulturminne for Groruddalen.103 

Korrespondansen mellom de forskjellige aktørene som arbeidet for at kommunen 

skulle erverve tomten, og mellom de forskjellige avdelingene i kommunen som saken hørte 

 
100 Gro Hoddevik, «Oslo ismagasin på Årvoll», Groruddalen historielag, Årbok 1987, 37 
101 Mathisen, red, Isdammen (2016), 13, 17 
102 Bjørn H. Syversen, Fra stabburstrappa, AkersDølen nr.2 2007, 2 
103 Rebecca Ravneberg, Vandrer til isdammen, Groruddalen e-avis 24.09.2008 
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inn under, viser stor aktivitet. I sakens anledning henvendte avdelingen for Eiendoms- og 

byfornyelse seg i januar 2007 til byantikvaren for å få en vurdering av eiendommen. 

Byantikvaren uttalte at stedet hadde «høy kulturhistorisk verdi». Byantikvaren påpekte også at 

eiendommen hadde spor etter en industri som hadde kort aktualitetsperiode, men som var av 

stor betydning, og at lignende anlegg ikke finnes innenfor kommunens grenser. Byantikvaren 

gikk med dette inn for å anbefale kommunen å kjøpe stedet. 

Dette rådet ble imidlertid ikke fulgt. Til tross for at mange aktører ivret for at 

kommunen skulle kjøpe eiendommen av familien Høvik slik at den både kunne ivaretas som 

et kulturhistorisk minne og som et friluftsområde for allmenheten, gikk byråden for 

byutvikling ikke inn for dette. Hun la ikke vekt på den kulturhistoriske verdien. Tvert imot 

foreslo hun en deling av eiendommen slik at bygningene ikke skulle inngå i et eventuelt 

fremtidig kjøp, da disse ville føre til uforutsette utgifter for kommunen. 

Iherdig arbeid fra aksjonsgruppa med medlemmer fra politiske partier, Bydel Bjerke, 

Speiderbevegelsen, Friluftsråd, Oslo Elveforum, Historielaget samt lokale ildsjeler, førte til 

slutt til at Oslo kommune kjøpte hele stedet i 2009, inkludert bygningsmassen. Midler fra 

Oslo kommune, Sparebankstiftelsen og Groruddalsatsingen sammen med innsats fra mange 

frivillige gjorde det mulig ikke bare å kjøpe stedet, men å få satt i stand bygningsmassen.104  

I denne saken måtte det til et samarbeid mellom flere interessenter for å få til et 

offentlig kjøp av eiendommen. Tilgjengelighet for allmenheten, friluftsliv, bevaring av 

vannspeilet for dyreliv, samt kulturminnevern, samlet folk fra forskjellige interessegrupper. I 

tillegg til de nevnte årsaker, var bygging av tilhørighet til området og synliggjøring av 

kulturminner i Groruddalen viktige argumenter i arbeidet med å få kommunen til å kjøpe 

Øvre Isdam. I 2012 ble «Isdammens venner» stiftet. Foreningens formål er:  

«... å imøtekomme den allmenne interesse for Isdammen ved å støtte opp om Bydel Bjerkes arbeid med 

frivillighet, kultur, folkehelse og friluftsliv. Venneforeningen skal gi praktisk og økonomisk støtte, samt 

innspill til utvikling av Isdammen».
105 

Venneforeningen har arrangert dugnader, bidratt til familiearrangementer og åpnet kafé. Det 

er lav kontingent for å være med i venneforeningen,106 noe som bidrar til økt aktivitet på 

 
104 Mathisen, (red), Isdammen (2016), 26 
105 Mathisen, (red), Isdammen (2016), 15 
106 Mathisen, (red), Isdammen (2016), 15 
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Isdammen. Man kan også anta at lav kontingent gjør at mange husstander er medlem av 

«Isdammens venner», og at det skaper et eierforhold til stedet, dammen og naturen rundt. 

«Damstuen», det opprinnelige våningshuset, kan i dag leies til barnebursdager, 

møtevirksomhet eller andre mindre sammenkomster. Det reklameres med plass til ca. 20 

personer, enkel standard og rimelig leie.107  

 Beliggenheten nær vei og offentlig kommunikasjon kombinert med grensen mot 

marka, gjør stedet aktuelt både for de som vil komme for å oppholde seg ved Isdammen og 

bade eller låne kano, og for de som ønsker å ha dette som utgangspunkt for kortere eller 

lengre turer. Etablering av nye møteplasser som gir mulighet for fysisk utfoldelse og sosiale 

sammenkomster har vært viktig i Groruddalsatsingen. Ved kjøp av Isdammen fikk man 

kombinert alt dette med bevaring av kulturminner og kulturmiljø.108  

                                         

Figur 20. Foto: E.S. Havstad 2020, Øvre Isdam. 

Synet på landskapet der «Isdammen» nå ligger har endret seg over tid. En gang var stedet 

utmark med myr. Så ble Øvre Isdam bygget, og det var i mange år isindustri på stedet. Etter at 

naturisproduksjon ble nedlagt var eiendommen fortsatt hjemmet til Olga Høvik og flere i 

hennes familie. Familien var velvillig innstilt til turgåere som oppfattet området som utmark 

og la sine turer til Isdammen. Det store engasjementet som oppsto i forbindelse med salg av 

 
107 Oslo kommune, «Isdammen», Oslo kommune, Årvoll gård 
108 Regjeringen, «Kap. 3, Bydelene», Årsmelding for Groruddalsatsingen 2012, (2013)  
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eiendommen fra privatperson til Oslo kommune, gjorde stedet ekstra synlig i terrenget, 

bokstavelig talt. Bydel Bjerke har en leieavtale med Oslo kommune der bydelen har påtatt seg 

ansvaret for driften og utviklingen av stedet.109 Dette bidrar til lokalt engasjement og et tettere 

eierforhold mellom stedet og brukerne. 

 

8 Kulturminner og forvaltning 

8.1 Lov om kulturminner 

Da det for 100-150 år siden ble bygget kunstige isdammer, forandret dette landskapet 

drastisk. I dag er sårene i landskapet borte, og mange av isdammene ligger der som vakre 

vannspeil, noen i fine turområder. Det er lett å glemme at dammene er rester etter isindustrien. 

Naturen har tatt over på en slik måte at vannspeilene fremstår som en naturlig del av 

landskapet. Ved snakk om vern kommer i noen tilfelle hensynet til dyreliv og natur i første 

rekke. Kulturminnevernet kommer ofte i bakgrunnen. Enkelte som er opptatt av kulturminner 

går også veien om naturvernet som står sterkere mange steder, for å hindre utbygging av vei 

eller boliger i områder der de oppfatter at kulturminner eller kulturlandskap trues. 

Kulturminneloven er et av de virkemidler forvaltningen har for å verne kulturminner og 

kulturmiljøer. 

Lov om kulturminner (kulturminneloven) av 1992 

§ 1.Lovens formål. 

Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes både som del av vår kulturarv 

og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. 

Det er et nasjonalt ansvar å ivareta disse ressurser som vitenskapelig kildemateriale og som varig grunnlag 

for nålevende og fremtidige generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og virksomhet. 

Når det etter annen lov treffes vedtak som påvirker kulturminneressursene, skal det legges vekt på denne 

lovs formål. Endret ved lov av 3. juli 1996, nr.92.110 

 

   

Kulturminner som isdammer påvirkes av natur, kultur og miljø. Forvaltningen representert 

ved kommune, fylkeskommune og staten har mulighet for å påvirke hvordan isdammer skal 

ivaretas for fremtiden. I dette arbeidet er lovverket et viktig verktøy. Kulturminneloven er 

 
109 Årvoll gård, Isdammen, Oslo kommune 
110 Lovdata, Kulturminneloven, kap. I 
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sammen med annet lovverk med på å gi retningslinjer for hvordan dette arbeidet kan gjøres. 

Kulturminner kan ha lokal, nasjonal og internasjonal verdi. Automatisk fredede kulturminner 

er kulturminner fra oldtid og middelalder, inntil år 1537.111 

Synet på hva som skal bevares og hvorfor, er hele tiden under endring, både innenfor 

fagmiljøene og innenfor folkeopinionen. Vernehensyn må vurderes opp mot blant annet 

eierskap, økonomi, praktisk gjennomføring av vern, ønskelig bruk etter vern, og miljøhensyn. 

De forskjellige aktørene kan stå steilt mot hverandre. I disse dager er Y-blokka i Oslo med 

Picassos kunst et tydelig eksempel på hvor forskjellig man kan tolke «bevaring». Er det 

tilstrekkelig å skjære løs kunsten i Y-blokka og innlemme den i et nytt bygg, eller skal hele 

bygget bevares? Uenigheten er stor fagfolk imellom, og i befolkningen for øvrig.   

Flere lover om vern og bevaring av kulturminner ble vedtatt utover 1900-tallet. «Lov 

om kulturminner» av 1978 avløste de foregående lovene, og den ble sist revidert i 2001.112 

Dette viser at det er en stadig forandring i synet på vern, og i synet på hva som er 

kulturminner. I tillegg til «Kulturminnevernloven», kom stortingsmeldingen «Leve med 

kulturminner - verdier som skal tas vare på og brukes» i 2004 - 2005. Denne var ment som en 

handlingsplan for kulturpolitikken på feltet fram mot 2020. Stortingsmeldingen viser til at 

kunnskap om kulturminner og kulturmiljøer er grunnleggende for en god forvaltning og for å 

kunne gi folk opplevelser sammen med formidlingen av historie.113 Dette skulle man oppnå 

ved å styrke forskning innen kulturfeltet kombinert med utdanning gjennom «Den kulturelle 

skolesekken», styrking av håndverksfag og utvikling av registre.114 

Når man ser på omorganisering av kulturminnevernet i 1990, førte denne til at en stor 

del av det statlige ansvaret for behandling av kulturminnevernsakene ble flyttet fra staten til 

fylkeskommunene. Intensjonen var at avgjørelse i disse sakene skulle tas nærmere der 

kulturminnene faktisk befant seg. En annen grunn til å involvere fylkeskommunene var at 

vern av kulturminner i større og større grad ble sett på som miljøvernarbeid. Dette førte til 

opprettelsen av Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning, NIKU, i 1994.115 

I 1992 kom «Lov om kulturminner» med en videre definisjon av kulturminner, 

samtidig som begrepet «kulturmiljø» ble introdusert. «Med kulturmiljøer menes områder hvor 

 
111 Lovdata, Kulturminneloven, kap. 2 
112 Store Norske Leksikon, Kulturminner 
113 Regjeringen, Stortingsmelding nr.16 (2004-2005), kap.8 
114 Regjeringen, Stortingsmelding nr.16 (2004-2005), kap. 8 
115 Skar, (red), Kulturminner og miljø, (NIKU, 2001), 5 
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kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng.» 

Kulturminnevernforskningen måtte nå i større grad forholde seg til miljøvern kombinert med 

kulturminnevernet.116 Plan og bygningsloven er et av disse verktøyene kommunene kan bruke 

i forvaltningen av kulturminner og kulturmiljøer. Riksantikvaren kom med en veiledning til 

kommunene i dette arbeidet i 2001.117  

 

8.2 Kommunale kulturminneplaner 

I 2011 kom Riksantikvaren med en oppfordring til kommunene om å lage en kommunal 

kulturminneplan.118 Kommunene kunne selv finne ut hvilken form planen skulle ha, som 

kommunedelplan, temaplan eller om den skulle settes inn i kommuneplanen.119 Det ble satt av 

økonomiske midler man kunne søke om til finansiering av utarbeidelse av disse planene. 

Riksantikvaren kom høsten 2013 med en veileder til kommunene i arbeidet med å lage 

kulturminneplan: «Veileder, Kulturminner i kommunen, Kulturminneplan».120 Prosjektet var 

ment å vare fra 2011 til 2015, men ble forlenget to ganger, først til 2017 og deretter til 

utgangen av 2020.121  

I veiledningen kommunene fikk har Riksantikvaren skrevet om viktigheten av en 

kommuneplan for kulturminner i arbeidet med å øke bevisstheten rundt vern og bruk av 

kulturminner, både blant kommunens politikere, kommuneplanleggere, utbyggere og 

befolkningen for øvrig. Kulturminneplanen kan brukes sammen med «Plan og 

bygningsloven» for å bevare kulturminner for ettertiden.122 Utfordringen for kommunene som 

ofte har en presset økonomi, er antakelig å følge opp kulturminneforvaltning som koster 

penger. 

8.2.1 Nesodden kommune 

Nesodden kommune, som Blylagdammen ligger i, har fulgt Riksantikvarens oppfordring og 

laget en plan som heter «Kommunedelplan for kulturminner og bevaring 2020-2024. Et fint 

 
116 Skar, (red), Kulturminner og miljø, (NIKU 2001), 5, 7 
117 Riksantikvaren, Veileder Kulturminner og kulturmiljøer, Plan og bygningsloven (2001)  
118 Anmodningen kom i det årlige notatet fra Riksantikvaren til kommunene. Som eksempel viser jeg til brev 

som gikk ut til kommunene i 2019. Se vedlegg 1 
119 E-post fra Sissel Carlstrøm, Riksantikvaren. Se vedlegg 2 
120 Riksantikvaren, Veileder, Kulturminner i kommunen, Plan og bygningsloven (2001) 
121 E-post fra Sissel Carlstrøm, Riksantikvaren. Se vedlegg 2 
122 Riksantikvaren, Veileder, Kulturminner i kommunen, Kulturminneplan (2013), 5 
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fotografi av isskjæring på Nesodden fra 1907 vises på side 2 i planen,123 noe som skulle tyde 

på at isdammer sees på som bevaringsverdige kulturminner. Kommunedelplanen til Nesodden 

har en beskrivende karakter, mer enn en strategi for hva man ønsker å gjøre med de angitte 

kulturmiljøer og kulturlandskaper for å bevare dem for ettertiden. 

Nesoddens verneplan 

Det nevnes i planen at Nesodden har Follos høyeste konsentrasjon av isdammer innenfor et 

begrenset område, men ikke hva som skal vernes, eller hvordan kommunen ønsker å bevare 

eller verne isdammene og andre rester etter isdriften. Blylaget blir nevnt som et område der 

det har vært et variert nærings- og industriområde. Fruktdyrkingen blir trukket frem, men ikke 

ishandelen.124 Dette til tross for at det som før nevnt er flere isdammer innenfor et lite område. 

Under punkt 3 i planen, «Prioriterte kulturmiljøer og kulturlandskap», blir Blylaget 

nevnt som et område med «stor grad av autentisitet», og at det finnes en rekke spor av variert 

nærings- og industrivirksomhet fra slutten av 1800-tallet.125 Man kan undre seg over hvorfor 

ikke isdriften blir nevnt eksplisitt, da det er grunn til å tro at salget av is utgjorde en mye 

større økonomi enn salget av frukt. Hva det er ment å ligge i at området er med på en oversikt 

over utvalgte kulturmiljøer, går ikke frem av planen, slik jeg ser det. Det vektlegges ikke at 

isdammer har kulturhistorisk verdi. Det er uvisst om forfatterne av kulturminneplanen i 

Nesodden kommune har vurdert det til at Blylagdammen allerede er vernet. Etter min 

oppfatning er vern etter dyrefredningsloven ingen garanti for at det blir tatt hensyn til 

kulturminnevern.  

Nesoddens innbyggere er opptatt av natur. Man flytter ofte dit, og blir boende der, pga. 

nærhet til naturen. Engasjementet er stort i forhold til både amfibier og fugler. Nesodden 

lokallag av Norsk Ornitologisk Forening laget på eget initiativ en dokumentasjon av 

«Fuglelivet i ferskvannsmiljøer på Nesoddhalvøya» i 2008, med økonomisk støtte fra 

Fylkesmannen i Akershus. Både Blylagdammen og Haslumdammene inngår i denne 

rapporten. Foreningen nevner i innledningen at de er kjent med god kartleggingen av 

salamander på Nesoddhalvøya, men mener det er behov også for en kartlegging av fuglelivet i 

og rundt ferskvann i området. De skriver videre: 

 
123 Nesodden Kommune, Kommuneplan for kulturminner og bevaring, 2020-2024, 2 
124 Nesodden kommune, Kommuneplan for kulturminner og bevaring, 2020-2024, 12, 13   
125 Nesodden kommune, Kommuneplan for kulturminner og bevaring, 2020-2024, 12  
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«Vårt håp er at resultatene fra denne rapporten og de anbefalingene som vi gir skal brukes aktivt i 

forvaltningen av denne viktige naturarven.»126 

Lokallaget av NOF ønsker med sin rapport å gi kommunen et innspill som sammen med 

andre hensyn må vektlegges når områdets biologiske verdi skal vurderes opp mot andre 

hensyn som regulering til vei, bolig eller annen inngripen i landskapet.127  

Slik Blylagdammen fremstår i dag, se figur 19, er gjengroing og forurenset vann en 

stor utfordring, både i forhold til kulturminnevern, dyrevernfredning og ikke minst ved bruk 

som vannmagasin. BioFokus sin skjøtselsplan for Blylagdammen fra 2007 viste at det også på 

det tidspunkt var dårlig vannkvalitet i dammen. Det vises til forurensning fra 

omkringliggende bebyggelse, gjengroing og utsetting av fisk som hovedgrunn til den dårlige 

vannkvaliteten.128 

Kunstige isdammer er spesielt avhengige av god skjøtsel, dette fordi de ikke har 

naturlig vanngjennomstrømning. Derfor er det viktig å fjerne vegetasjon langs damkanten for 

å hindre at løv og kviser av stort omfang faller i vannet. Kantvegetasjonen kan også forringe 

dammens konstruksjon, som f.eks. demninger og utløpsbekker for overskuddsvann. 

 

 Figur 21. Foto: E.S. Havstad 

Foto viser den nordre delen av Blylagdammen der kantvegetasjonen vokser lenger og lenger ut i dammen, 2020. 

 
126 Norsk Ornitologisk Forening, lokallag, Nesodden, Fuglelivet i ferskvannsmiljøer på Nesoddenhalvøya, 3 
127 Norsk Ornitologisk Forening, lokallag, Nesodden, Fuglelivet i ferskvannsmiljøer på Nesoddenhalvøya, 4 
128 Abel, Skjøtselsplan for dyrefredningsområdet, Blylagdammen i Nesodden kommune, 4 
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Nedbryting av organisk materiale i dambunnen kan føre til utvikling av metan eller 

hydrogensulfid. Denne prosessen tapper damvannet for oksygen.  Dette fører igjen til dårlig 

vannkvalitet og fare for oppblomstring av alger,129 som f.eks. blågrønnalger (cyanobakterier) 

som kan være giftige for både mennesker og dyr.130 Mye vegetasjon rundt Blylagdammen 

sammen med tilsig fra landbruket og varierende kloakkløsninger i området rundt dammen, har 

ført til at Blylagdammen i dag har svært dårlig vannkvalitet.  

En informasjonsplakat, se figur 8 og 9, ved dammen informerer om at «all vegetasjon 

og dyreliv er fredet mot skade og ødeleggelse».131 Dilemmaet er om det å felle trær og annen 

vegetasjon i damkanten bidrar til å bevare, eller er å regne som ødeleggelse av dammen og 

livet i og rundt denne. BioFokus skriver i sin skjøtselsplan: 

«…på den annen side vil en altfor aktiv skjøtsel av sonen rundt dammen ikke være gunstig for 

verneformålet. En må derfor søke å drive en balansert skjøtsel med den hensikt å skape et variert 

landskapsbilde med mange nisjer hvor dyra kan finne egnede leveområder.».132 

Skjøtsel  

Slik jeg ser det er en opprydning i damkanten med på å ta hensyn til både dyrevernet og 

kulturvernet. Dette fordi god vannkvalitet øker trivsel for amfibier og vanndyr, og fordi 

oppryddingen i damkanten er med på å bevare dammen også som et kulturminne i et 

kulturmiljø. BioFokus foreslår i sin skjøtselsplan at en representant for forvaltningen skal 

veilede grunneierne rundt Blylagdammen i forhold til skjøtsel av denne.133 Dette vil også 

gjøre det lettere å overvåke isdammens demning og eventuelle lekkasjer som denne. Fra et 

kulturminneperspektiv kan man tenke seg at veileder kan ha både kulturfaglig og naturfaglig 

bakgrunn for å kunne oppfatte og ivareta isdammen og naturen rundt som en helhet. Det er 

vesentlig for vern av et kulturminne i naturen at man ser og forstår delene i forhold til 

helheten (hermeneutisk) og har et overordnet mål for hvorfor man skal verne, hva som skal 

vernes og på hvilken måte. I dette tilfellet må kunnskap om isdammens konstruksjon og 

opprinnelige bruk anvendes i det praktiske vedlikeholdet. Ønsker man å verne en dam slik at 

den kan oppleves som en tidligere isdam, må det være rom for å ta de grep som skal til for å 

 
129 Dette er beskrevet mange steder som f.eks. her: Informasjonsside om vannmiljøet i Hunnebunn og Vipsen, 

Fredrikstad kommune (2020) 
130 Folkehelseinstituttet, Blågrønnalger (Trykksak, 2005),  
131 Abel, Skjøtselsplan for dyrefredningsområdet Blylagsdammen, Nesodden kommune, (BioFokus, 2007), 24. 

Teksten på plakaten er den samme som § 3 Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden. 
132 Abel, Skjøtselsplan for dyrefredningsområdet Blylagsdammen, Nesodden kommune, (BioFokus, 2007), 4 
133 Abel, Skjøtselsplan for dyrefredningsområdet Blylagsdammen, Nesodden kommune, (BioFokus, 2007), 4 
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synliggjøre at den er en menneskeskapt konstruksjon. Man må skape forståelse for at det 

trenges skjøtsel av dammen for at den fortsatt skal være en gjenkjennbar isdam. 

Dette vil ikke utelukke at det også blir rom for amfibier, fugler og turgåere. Dammen 

kan fortsatt være et vakkert vannspeil med idylliske omgivelser, selv om den blir tatt hånd om 

og vernes som et kulturminne.  

I de meningsbrytningene som oppstår mellom forskjellige interessegrupper og innen 

de forskjellige forskningsmiljøene kan det være vanskelig for den enkelte kommune å 

navigere i. Det er forståelig at det er utfordrende for administrasjonen i en kommune der 

politisk ledelse skiftes ofte og hvor det kommer stadig nye utredinger i tillegg til lovverket. 

Det ser ut til at Nesodden kommune har vært interessert i å kartlegge både amfibier, fugler og 

kulturmiljøer. Problemet, slik jeg ser det, er at de forskjellige rapportene ikke blir behandlet i 

kommunestyret på en slik måte at det fører til bindene forpliktelser og målrettet avsetting av 

midler. Nesodden har stor tetthet av isdammer. Det er antakelig ikke realistisk, og kanskje 

ikke ønskelig, å bevare alle isdammene som vernete kulturminner. 

Hvis kommunen gikk inn for å bevare enkelte av isdammene som aktive kulturminner, 

ville det være gjennomførbart. Det å målbevisst gå inn for å velge ut noen isdammer som 

aktive kulturminner/kulturmiljøer, vil være med å sette forpliktende fokus på skjøtsel. 

Informasjon til grunneiere og til kommunens innbyggere om hvilke områder som er valgt ut 

og hvorfor vil helt sikkert engasjere Nesoddens befolkning. På sikt vil man da ha en referanse 

for å kunne sammenligne med hvordan fugle- og dyrelivet har utviklet seg i de isdammene 

som ikke er blitt vernet. Dette vil legge grunnlag for beslutninger om hva Nesodden 

kommune ønsker å gjøre med andre isdammer i fremtiden. 

8.2.2 Bydel Bjerke 

Det lokale engasjementet i Bydel Bjerke for at Oslo kommunen skulle kjøpe Øvre Isdam var 

stort. Det var også viktig for innbyggerne at ansvaret for stedet skulle legges lokalt til 

bydelen. Stedet har verdi både som kulturminne og som aktivitets- og turområde, noe 

lokalbefolkningen vet å sette pris på. Et søk på internett viser avisartikler fra den såkalte Kom 

deg ut-dagen,134 St. Hans feiring og kulturarrangement. Ved mitt besøk på Isdammen 7. mars 

2020 oppdaget jeg en plakat som informerte om vinterarrangement på dammen for hele 

 
134 Martine Myhre, «Samles i skogkanten», Groruddalen, e-avis, (28.08.2018). Artikkel om bruken av Øvre 

Isdam. 



49 

 

familien, samt om yoga i nærmiljøet. En annen plakat fra Folkehelseinstituttet informerte om 

«Vaner som forebygger smitte». Dette siste viser at stedet anses som så godt besøkt at viktig 

informasjon til befolkningen henges opp her for å nå ut til bydelens innbyggere.  

 Kjøpet av eiendommen isdammen er en del av ble delvis finansiert med midler fra 

Groruddalsatsingen, et prosjekt der Oslo kommune og staten bevilget 1.5 milliarder kroner for 

å forbedre de fysiske og sosiale forholdene i Groruddalen. Bydel Bjerke er en av de fire 

bydelene som var med i dette prosjektet.135 Formålet var at beboerne i disse bydelene skulle 

føle seg inkludert i nærmiljøet gjennom deltagelse i foreninger, organisasjoner, idrett og 

kultur. Med dette arbeidet ønsket man å styrke stedsidentiteten.136 Det å bygge stedsidentitet 

mener jeg er et viktig element i å bevare både kultur og natur. Hvis beboerne føler at dette er 

min by, min bydel eller min bygd, er det stor sannsynlighet for at de ønsker å ta vare på både 

kulturmiljøet og naturen. Mye av arbeidet på Øvre Isdam ble, og blir gjort på dugnad av en 

venneforening som ble startet i 2012,137 noe som tyder på at engasjementet blant brukerne av 

stedet blir opprettholdt.  

Figur 22. Foto: E.S. Havstad  

Slik stedet fremstår i dag er det et godt eksempel på levende bruk av kulturminner. Stier rundt 

dammen holdes åpne, og ryddingen av damkanten er med på å holde vannkvaliteten god, slik 

at bading er mulig på sommeren. Informasjonsplakater forteller om isdrift og livet rundt 

 
135 Oslo kommune, Groruddalsatsingen  
136 Heidi Anne Johnsen, «Groruddlasatsingen har kostet 1.5 milliarder over ti år. Har det virket?» Aftenposten, e-

avis 10.05.2016  
137 Mathisen, (red), Isdammen (2016) 15 
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dammen frem til isdriften opphørte i 1968. Enkelte redskaper som familien Høvik brukte i 

arbeidet med isen står fremme slik at besøkende kan betrakte dem.  

I Grorud historielag sitt medlemsblad AkersDølen nr. 2 fra juni 2016, omtales det at et 

lite museum i en av bygningene på Øvre Isdam åpnet 13. mars 2016. Samtidig med åpningen 

ble Oslo Byes Vels blå kulturminneskilt avduket.138 

Informasjon om dammens opprinnelige bruk er vist ved både bilder, tekst og redskap. 

Informasjonsplakatene forteller om hvordan redskapene ble brukt. Bilder og tekst forteller 

også om innsats fra fagfolk og dugnadsgjeng som pågikk i flere omganger etter overtagelsen 

slik at stedet ble satt i stand for bruk av allmenheten. Slik kan de besøkene se renoveringen og 

isdriften i sammenheng. Disse kan få med seg at området har vært i bruk i ca. 100 år, og at 

stedet har gått fra å være en bo- og arbeidsplass til å bli et sted å besøke på fritiden. 

«Dammhuset» kan som nevnt leies for sammenkomster for grupper opp til 20 personer. 139 

Standarden på huset er enkel, noe som gjør at leien er relativt lav. Tilgjengelig 

parkeringsplass 100 meter fra dammen, og buss som stopper en drøy kilometer unna, gjør det 

mulig for folk som ikke bor i umiddelbar nærhet å komme seg dit. Besøkende kan benytte 

naturen rundt dammen for turgåing til fots eller på ski, og for bading, lek eller grilling. 

Bruken av Øvre Isdam er et eksempel på det vi kaller «aktiv bruk av et kulturminne». Dette er 

med på å holde historien om dammens opprinnelige formål og anvendelse levende for dagens 

brukere av stedet. 

8.2.3 Frogn kommune 

Frogn kommune grenser mot Nesodden i nord, Ås i øst, Vestby i sør og Asker i vest. Drøbak 

og Frogn var to kommuner frem til 01.01.1962, da de ble sammenslått til Frogn kommune 

med Drøbak som administrativt senter. Drøbak har en gammel godt bevart trehusbebyggelse 

og flere forsvarsverk som Seiersten skanse og Oscarsborg festning. Av kulturminner ellers i 

kommunen er Froen gård viktig, en av de eldste gårdene i kommunen, som også har vært med 

på å gi bygda navn.140 Funn fra eldre steinalder er dokumentert på flere gårder både langs 

Oslofjorden og langs Bunnefjorden. Flere helleristninger og fornminner er avdekket ved 

gårder i kommunen. På listen over kulturminner i Frogn laget av Akershus Fylkeskommune 

 
138 Anne Fikkan, «Nytt museum på Isdammen» i AkersDølen nr.2 (2016), 4  
139 Oslo kommune, «Isdammen», Årvoll gård 
140 Solveg Rødland, Vil frede omgivelsene ved Froen gård, (Akershus Fylkeskommune, 2015)  
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står ikke isdammer nevnt. Dette kan skyldes at man i all hovedsak har valgt å fokusere på 

eldre kulturminner. Av nyere kulturminner nevnes Oscarsborg.141  

Innbyggere i den nordre delen av kommunen uttrykker ofte at 

kommuneadministrasjonen og politikerne «glemmer» den delen av Frogn som ikke er i 

Drøbak eller Drøbaks umiddelbare nærhet. Om de setter Haslumdammene på liste over 

isdammer kommunen ønsker å bevare som kulturminner, ville dette sannsynligvis bli satt pris 

på i den nordre delen av Frogn. 

Drøbak lå gunstig til geografisk som utskipningshavn for varer som skulle eksporteres. 

Når det gjaldt som utskipningshavn for is var plasseringen gunstig både geografisk og 

klimatisk. Hovedstad og havneby Christiania var ofte utilgjengelig sjøveien vinterstid på 

grunn av sjøis. Dette gjorde Drøbak til et egnet sted for utskiping, samtidig som områder nord 

for Drøbak egnet seg for «dyrking» av naturis til eksport.142 Familien Parr har betydd mye for 

Drøbak og Frogn etter at familien kom til byen tidlig på 1800-tallet.  

Henry Parr drev som før nevnt med sjøfart og handel. Sønnene Søren Angell og Hans 

Henry startet sine yrkeskarriærer med hyrer på farens skuter før de senere begynte for seg 

selv. Hans Henry anla et lite skipsverft i Drøbak på 1850-tallet. Han drev også med eksport av 

is og tømmer, samt rederivirksomhet. Han hadde mange menn i arbeid, spesielt etter at han 

fikk satt opp en dampdrevet sag i 1870-årene.  

Det er likevel Hans Henrys yngre bror Søren A. Parr, som omtales som den mest 

innovative av brødrene og som fant fram til den beste forretningsidéen for ishandelen. Han 

tok hånd om hele prosessen selv, fra dam, via ishus til eksport med egne skip. Slik hadde han 

kontroll på hele prosessen så langt det lot seg gjøre med en så vanskelig vare som is. Det 

hendte som sagt at isen smeltet før den kom fram til mottaker. Hans organisering av isdriften 

ved selv å ha kontroll på hele prosessen helt fram til mottakerapparatet i England ved hjelp av 

sine gode kontakter der, ga ham et konkurransefortrinn.143 Parr organiserte og systematiserte 

også arbeidet med kutting og skjæring av isen. Han forsøkte i tillegg å standardisere målene 

på isblokkene slik at det ble enklere å stable dem i ishus og på skip. 

 
141 Akershus Fylkeskommune, Kulturminner i Frogn (2017) 
142 Holm, Frogn Bygdebokverk, bd. 3 (1996), 217 
143 Holm, Nesoddens historie, bd 2, (1995), 85. Frogn Bygdebok bd 3 (1996), 213-217 
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Siden familien Parr var av stor betydning for Drøbaks historie, skulle man tro at kommunen 

var interessert i å ivareta noen av de isdammene som fremdeles finnes og som var viktige 

brikker i familiens virke og økonomi. Ishusene i Drøbak som vist på figur 3, er revet for 

lengst. Isdammene og enkelte fortøyningspuller langs sjøen er de eneste kulturminner i 

landskapet tilbake etter Søren A. Parr sin virksomhet, sammen med navnet «Parrstranda». 

Ikke mange unge i dag vet at det lå store ishus her for 120 år siden. 

I tråd med nasjonale og regionale forventninger startet Frogn kommune i 2016 opp 

med forberedelser til å lage en ny verneplan: «Kommunedelplan for kulturminner, 

kulturmiljøer og kulturlandskaper i Frogn».144 Kommunen har imidlertid måttet utsette 

planarbeidet på grunn av kapasitetsmangel. Da jeg henvendte meg til kommunen i april 2020 

ble jeg gjort oppmerksom på at finnes en Kulturminnevernplan for Frogn kommune fra 1997. 

Denne planen nevner ikke bare isdammer, men gjør også rede for Haslumtangen som et 

kulturhistorisk miljø der Haslumdammene inngår.145 

Kulturminnevernplanen fra 1997 er etter min oppfatning et godt dokument. Den gjør 

rede for at kommunen har mange kulturminner i form av både kystrelaterte, byrelaterte og 

landbruksrelaterte kulturminner. Samtidig sier planen noe om at det ikke er realistisk å tro at 

alle kulturminner kan ivaretas, hverken av stat, fylke, kommune eller private grunneiere. 

Hensikten med planen er at den skal være et verktøy for kommunen i arbeidet med bolig- og 

næringsutvikling, veiprosjekter og kommuneplaner i fremtiden. Kulturminnevernplanen skal 

minne om at det er viktig å velge ut kulturminner som er representative for kommunens 

utvikling, og at dette er med på å bygge stedsidentitet og egenart.146 

Planen fra 1997 sier også noe om at kulturminner kan ha nytteverdi.147 Isdammenes 

nytteverdi i dag kan først og fremst være som vannressurs, i tillegg til tur og 

rekreasjonsområde. 

Isdammene kan også brukes i aktiv historieundervisning for skoleelever i nærmiljøet. 

Ved å sette dammene inn i en historisk kontekst vil det være mulig å skape forståelse for livet 

før elektrisitet og kjøleskap var allemannseie. Samtidig kan man belyse miljøaspektet ved å 

vise til at menneskeskapte klimaendringer har ført til økt vintertemperatur på Østlandet de 

 
144 Bjørn Iuell, Kulturminnevern plan for Frogn kommune, (Frogn 1997) 
145 Iuell, Kulturminnevernplan for Frogn kommune (Frogn 1997), 31 
146 Iuell, Kulturminnevernplan for Frogn kommune (Frogn 1997), 2, 5, 9, 12 
147 Iuell, Kulturminnevernplan for Frogn kommune (Frogn 1997), 12 
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senere årene. Dagens vintertemperaturer ville gjort det vanskelig å drive med isproduksjon så 

langt sør på linje med produksjonsmåtene fra 1800-tallet. Utvikling av nye redskaper hadde 

ikke vært av betydning, rett og slett fordi for varme vintre ville ha hindret isen å oppnå ønsket 

tykkelse og kvalitet. 

8.3 Fredning og vern 

Kulturminner og kulturmiljøer vurderes ut fra nasjonal, regional eller lokal verdi. De blir 

identifisert og vurdert som verneverdige, og kan så beskyttes gjennom kulturminneloven, plan 

og bygningsloven, kirkeloven eller naturmangfoldloven. I tillegg har man statlige 

verneplaner, listeføring, som f.eks. «Gul liste» hos Byantikvaren i Oslo, og 

tilskuddsordninger. En annen form for å ivareta et kulturminne/kulturmiljø er ved fredning. 

Riksantikvaren omtaler fredning slik: 

«En fredning er den strengeste form for vern. Fredning innebærer at inngrep/endringer på kulturminnet, 

som går utover vanlig vedlikehold, må godkjennes av myndighetene.»148 

Fredning av kulturmiljøer kan brukes på jordbrukslandskap, utmark og skog, i tillegg til byer 

og tettsteder.149  

 Når kommunene skal forholde seg til vern av kulturminner er det mange lover, lister og 

planer de må forholde seg til. Lover og reguleringer fra stat og fylke må følges. Plan og 

bygningsloven, Kulturminnevernloven og Miljøvernloven er noen av disse nasjonale lovene. I 

tillegg har kommunene egne reguleringsplaner og kulturminnevernplaner. De kan også ha 

delplaner for arealutnytting og vedtatte frednings- eller verneområder. For de 

kommuneansatte kan det være vanskelig å manøvrere mellom alle disse forordningene. 

Det eksisterer allerede flere registre man skal forholde seg til ved fredning og vern. 

SEFRAK: «Sekretariatet For Registrering Av Faste Kulturminne i Noreg» er et register som 

inneholder en oversikt over bygninger i hele landet bygd før år 1900, bortsett fra i Finnmark. 

Registreringen ble gjennomført mellom 1975 og 1995. Objektene ble oppmålt, fotografert og 

kartfestet.150  

GAB er et register over Grunneiendom, adresse og bygningsregisteret. Da dette 

registeret ble laget av Statens kartverk for kommunene på oppdrag fra Miljøvern-

 
148 Riksantikvaren, Hva er: Fredet, vernet-verneverdig (2020) 
149 Riksantikvaren, Om: Fredningsstatus  
150 Riksantikvaren, SEFRAK, (2020) 
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departementet fra 2003. 01.01. 2010, trådte «Lov om matrikkel» i kraft. Denne erstatter 

tidligere lover om eiendomsregistre som delingsloven og GAB, og utgjør det som i dag kalles 

matrikkel.151  

Riksantikvarens offisielle database (register) over fredete kulturminner og 

kulturmiljøer i Norge heter Askeladden. Deler av basen er åpen for alle.152  

Spørsmålet man kan stille seg er om det blir uoversiktlig med alle de registre som er i 

bruk i dag. Det kan virke som man har hatt ambisjoner om å lage et nytt samlet register som 

er bedre enn de eksisterende. Etter hvert som arbeidet skred frem, erfarte man antakelig at 

dette registeret ble for stort, for dyrt eller for komplisert. Derfor har man endt opp med flere 

registre som ikke nødvendigvis bygger på hverandre eller kommuniserer med hverandre. Det 

er fristende å foreslå at man legger ned de eksisterende registre og lager et nytt, men vil dette 

bli bedre, eller vil man ende opp med nok en ordning som heller ikke er omfattende nok? 

Kanskje kan en mellomting med totalt sett færre registre være en løsning. 

Som nevnt under punkt 4.2 har jeg henvendt meg til Riksantikvaren for å undersøke 

om de hadde noen retningslinjer for isdammer som kulturminne. Utvalgte isdammer, spesielt 

kunstige isdammer, er kulturminner som etter min mening bør vernes som kulturmiljøer slik 

at både dam og demning kan ivaretas for fremtiden. 

 NVE har med sin bok om dammer som kulturminne gjort en grundig jobb med å 

belyse ulike dammer og deres funksjon. Ved bruk av søkeord som «dam» og 

«Riksantikvaren» på internett får jeg treff som tyder på at Riksantikvaren til nå bare har 

vurdert dammer som verneverdige dersom de er en del av et hage- eller gårdsanlegg. Et 

eksempel er Hindal gård i Stavanger, der det ble gjort et vedtak om fredning i 2018. 

Sakspapirene viser at Fylkesmannen i Rogaland var spesielt opptatt av å ivareta 

Hindaldammen med naturmangfoldet i og rundt dammen, både fordi den er en del av et 

parklandskap, og fordi det finnes salamander i dammen. I 2003 hadde man en grundig 

opprensing i dammen. Stavanger kommune er for fredning så lenge parkområdet de har 

ansvar for kan vedlikeholdes på samme måte som de har gjort det frem til en eventuell 

fredning. Til det kommenterer Riksantikvaren at vedlikehold er greit, men skal man felle et 

tre, må man søke kulturminnemyndigheten. Dette kan tyde på at balansegangen mellom 

 
151 Kartverket, Eiendom, eiendomsinformasjon, matrikkel (2020)  
152 Riksantikvaren, «Velkommen til Askeladden», Askeladden, versjon 3.0, Brukerveiledning (2018)  



55 

 

fredning ut fra kulturminnevern og vern ut fra naturmangfold er vanskelig når det kommer til 

vedlikehold og skjøtsel.  Riksantikvaren anbefaler imidlertid å lage en skjøtselsplan som 

godkjennes slik at forvaltningens arbeid kan effektiviseres.153 

 Sammenligner man med Blylagdammen som er fredet ut fra dyrefredningsloven med 

eksemplet Hindaldammen, ser man at enten dammen er fredet med hovedtyngden på kultur 

eller natur er det vanskelig å drive vedlikehold uten å komme i konflikt med 

fredningsvedtektene. Utgangspunktet for fredning er å bevare f.eks. dammer, hager, skog, 

eller jordbruksområder, slik at ettertiden kan se hvordan alt dette ble anlagt og drevet på den 

tiden det ble etablert. Det virker som det er vanskelig å lage regelverk som omhandler vern og 

fredning av natur. Naturen er hele tiden i endring, årstidene og klima påvirker hele tiden vekst 

og forfall. Kulturminner er rester av menneskelig aktivitet, og da må man også godta at 

menneskelig aktivitet fortsetter i vedlikeholdet og vernet av disse. 

8.4 Tre isdammer med ulik tilgjengelighet 

Grunneiere ved Haslumdammene har på eget initiativ hold vegetasjonen nede til en viss grad. 

De mener dette bedrer vannkvaliteten og samtidig er med på å opprettholde dam og demning 

som et kulturminne. Flere andre eiendommer grenser inn mot dammen, og noen har rett til 

«sommervann» som drikkevann eller til vanning av dyrkbar mark eller hager. 

Det er ulike syn på Haslumdammenes funksjon blant grunneiere med eiendom som 

grenser inn mot dammene. Noen vil gjerne ha så mye vegetasjon rundt dammene som mulig 

fordi dette øker antall fuglearter som hekker i området. Andre ønsker seg primært et 

turområde, mens enkelte ønsker at området skal være en del av deres private naturtomt.  Dette 

fører til diskusjoner om tilgjengelighet og om hvordan skjøtsel skal foretas. 

Grunneierens innstilling om å bevare Haslumdammene som et kulturminne kan møte 

endel utfordringer. Hvem skal dammene bevares for? Er det ønskelig å få kommunen 

interessert i vern av dammene, og hva vil det så medføre av praktiske og økonomiske pålegg 

for privatpersoner? Hvis det søkes om midler til informasjonsskilt om dammenes opprinnelse, 

vil dette da medføre krav fra vernemyndighet om økt tilgjengelighet? 

Frogn kommune gikk våren 2020 ut med en oppfordring til innbyggerne om å skrive 

og fortelle om sitt favorittsted i kommunen, blant annet for å bidra til å bygge stedsidentitet. 

 
153 Riksantikvaren, Fredning av Hindal gård, (2018), 15-17.  
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Noen av historiene ville bli trukket ut og lagt på kommunens Facebookside for slik å 

oppfordre innbyggerne til å legge ut på tur og oppdage nye steder i hjemkommunen sin. Vil 

tips om Haslumdammene som turmål egne seg for en slik presentasjon? Deler av området 

rundt dammene er av grunneierne tilrettelagt for turgåere. Stiene tåler at friluftsfolk eller 

historielag med begrenset antall deltagere besøker området. Stor tilstrømning av turgåere vil 

derimot gi uønsket slitasje på både natur og på kulturminne. Det finnes heller ingen 

parkeringsplasser i umiddelbar nærhet. Veiene som fører til eiendommene er private, så 

biltrafikk i forbindelse med besøk til Haslumdammene er ikke gunstig. 

Øvre Isdam derimot, har parkeringsplass nær dammen. Stedet ligger mellom 

bebyggelsen og marka og egner seg godt for mange slags aktiviteter sommer som vinter. Den 

aktive venneforeningen er med på å holde engasjementet for stedet ved like. Flere 

brukergrupper nyter godt av stedet for samlinger, enten de er unge eller eldre. Dette bidrar til 

å opprettholde stedsidentitet og eierskap til området som en del av Bydel Bjerke.  

Eiendomsmeklere i området annonserer med nærhet til marka og Øvre isdam, og slik 

framstiller det som et attraktivt sted å bo.  

Blylagdammen får man utsyn til blant annet når man kjører langs Blylagveien. Den 

lille kjerreveien som ble anlagt her for over hundre år siden er etter hvert blitt kommunal vei. 

Veien starter ved Blylaget brygge og snirkler seg gjennom landskapet forbi Blylagdammen på 

nordsiden, og opp til fylkesvei 156. På demningen ved sørenden av dammen går en sti som er 

mye brukt av ryttere i tillegg til turgåere. Stien begynner der den private veien på sørsiden 

slutter, går over demningen, og fra demningens slutt oppover i skogen. De turgåere som 

bruker dette området kommer som regel til fots da det ikke er parkeringsmuligheter nær 

dammen. Området på østsiden og vestsiden av dammen er privat. Her finnes det ikke sti, så 

her er det ikke naturlig for turgåere å ferdes. 

Mange kunstige isdammer ligger på privat grunn, noen mer utilgjengelig enn andre. 

Dammenes konstruksjon kan være avgjørende for hvor mye slitasje de tåler. Øvre isdam har 

ingen demning av gråstein og eller leire, i motsetning til Blylagdammen og Haslumdammene. 

De sistnevnte dammene med sine demninger og tilstøtende områder er antakelig mer utsatt for 

å bli skadet ved mye slitasje på natur og kulturminner.  
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8.5 Formidling av «den siste istid» – Kommunene Nesodden, Asker og Frogn 

Utvalgte isdammer kan i dag spille en nøkkelrolle ved formidling av isindustriens historie. 

Det moderne samfunn tar elektrisitet, kjøleskap og fryseboks for gitt. En aktivitetsdag på en 

islagt dam med demonstrasjon av gamle arbeidsteknikker ved hjelp av gamle redskap, kan 

være en lærerik og underholdende påminnelse for både barn og voksne om tidligere tiders 

levesett.  

I 1999 ble det arrangert en stor isfestival på Nesodden med mesterskap i isskjæring 

mellom flere entusiastiske grupper fra «iskommunene» rundt Oslofjorden. Ildsjeler på 

Nesodden tok initiativet til festivalen. Dette førte til et utrolig vellykket arrangement på 

Bråtedammen på Spro. «Det største kulturarrangement i Nesoddens historie», skrev 

lokalavisen «Amta» i februar 1999. Arrangementet førte til økt fokus på isindustriens plass i 

lokalhistorien. Slike arrangement er ressurskrevende, så hvis det blir aktuelt med årlige 

familiedager av en slik størrelse, er det naturlig at et museum eller annen institusjon står som 

hovedarrangør, gjerne i samarbeid med frivillige. 

«Kommunedelplan for kulturminner og bevaring 2020-2024»154 for Nesodden, som 

ligger ute på nettet, har ikke trått i kraft. Etter spørsmål til kommunens kulturavdeling om 

planens nåværende funksjon, svarte imidlertid arealplanlegger Andrea Nordhus Aurdal i en e-

post at planen hittil bare har vært ute på 1. gangs høring, og i skrivende stund ikke er vedtatt. 

Planavdelingen bearbeider nå planen videre på bakgrunn av innkomne forslag. Høsten 2020 

vil den bli lagt ut til 2. gangs høring før den antakelig blir vedtatt av kommunestyret. 

Hensikten med planen er at den skal være et styringsverktøy for den kommunale 

saksbehandlingen og for innbyggerne når de gjelder kulturminner. 

Asker Museum har de senere årene arrangert isfestival sammen med historielag og 

andre interesserte.155 Museet har gjort denne til et årlig arrangement der man både organiserer 

konkurranse i isskjæring og serverer mat, kombinert med formidling av isindustriens historie. 

Dette arrangementet ambulerer på ulike dammer i Asker og Røyken som Gjellumsvannet, 

Semsvannet og Dikemarkvannene avhengig av isforholdene, og har samlet et stort publikum. 

Ved å bruke forskjellige isdammer år for år til slike arrangementer, blir det mindre slitasje på 

både natur- og kulturmiljø.  

 
154 Nesodden kommune, Kommunedelplan for kulturminner og bevaring 2020-2024  
155 Eyvind Sverre Menne, Flytter isfestival til Dikemark, Budstikka: 09.02.2018 



58 

 

Jeg var selv med på isfestivalen på Dikemarkvannene 4. mars 2018 og opplevde atmosfæren 

og den sportslige innsatsen fra deltakerne i konkurransen (Se figur 1). Publikum fikk også 

anledning til å prøve autentiske issager for selv å kunne kjenne hvor tungt arbeid dette var. 

Jeg ble overrasket over hvor mange som deltok på arrangementet. Jeg la merke til at tidligere 

Dikemark sykehus rett i nærheten hadde gode parkeringsmuligheter slik at de tilreisende 

kunne parkere der og ikke skade området rundt dammene når de ankom med bil.  

Det virker som om Asker kommune er opptatt av sine isdammers rolle som 

kulturminner. Dammene er nevnt i «Kommuneplan for Asker 2018- 2030», blant annet under 

punkt 5.2 «Hensynssone- viktige kulturmiljø». Planen sier under samme punkt: «I LNF-

områdene (landbruk, natur, friluftsområde) skal alle tiltak lokaliseres og utformes slik at 

gårdsbebyggelse og landskapets karakter opprettholdes.»156 Dette kan fort komme i konflikt 

med planens punkt 7. «Vassdragssoner og naturmiljø», der bevaring av kantvegetasjon er 

nevnt. Man får her de samme utfordringene som rundt Blylagdammen, nemlig gjengroing. 

Dette viser nok en gang hvor vanskelig det er å verne kulturmiljøer i naturen.   

Frogn kommune har lagt kulturminneplanene på is. Jeg har forsøkt å finne ut på 

hvilken måte man har forholdt seg til Kulturminneplanen fra 1997, uten at jeg har lyktes i 

dette. Follo Museum ligger i Frogn kommune. I museets nærmiljø ligger, som før grundig 

omtalt, mange isdammer, både på Nesodden og i Frogn. Hvis museet skulle ønske å bruke 

isdammer i formidlingsarbeid, har det flere muligheter. Frognmarkas venner orienterer f.eks. 

på sine hjemmesider om tur til Oppegårdstjrnet, en dam som blant annet ble brukt til dyrking 

av naturis. Informasjonssiden forteller om historie knyttet til isdriften,157 og om gode 

parkeringsmuligheter ved Frogn videregående skole.  

8.6 Avslutning 

Jeg har i denne oppgaven tatt for meg tre kunstige isdammer, tre kommuner og tre ulike 

former for bruk av dammene. Nesodden kommune har valgt at Blylagdammen og området 

rundt skal være et dyrefredningsområde. Bydel Bjerke har gått inn for en kombinasjon av 

vern og bruk. Haslumdammene blir ivaretatt av grunneier i håp om at de skal forbli åpne 

vannspeil med synlige rester etter naturisproduksjon. Etter min oppfatning har Øvre isdam 

klart å få til «vern ved bruk». Blylagdammen har en skjøtselsplan, men det kan virke som 

 
156 Asker kommune. Kommuneplan for Asker 2018 - 2030  
157 Frognmarkas venner, Tur nr. 11 
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grunneierne er engstelige for å komme i konflikt med dyrefredningsplanen, og derfor gjør 

minst mulig. Nesodden kommune fjerner av og til vegetasjon langs den veien som deler 

Blylagdammen i to. Det virker imidlertid som om dette er gjort mer for å bedre 

fremkommeligheten på veien, enn som del av vedlikehold av dammen. I april 2020 arbeidet 

Telenor med å streke kabler i området til det nye fiber nettet. Selskapet sagde ned trær langs 

damkanten som var til hinder for kabelarbeidet. Telenor, eller det firma selskapet hadde 

delegert arbeidet til, så ikke ut til å ta hensyn hverken til dyrefredningsvern eller estetikk, da 

rester etter hogsten ble liggende på stedt. 

Når man velger å verne isdammer som kulturminne blir samspillet og balansen 

mellom kultur og natur viktig. Kulturminnevernloven og Naturmangfoldloven er likestilte 

lover, og dette kan føre til konflikt. Riksantikvaren skriver om dette: 

«Dersom vedtaket kan få negative konsekvenser for naturmangfoldet, skal kulturminnemyndigheten 

foreslå avbøtende tiltak. I enkelte tilfeller kan det oppstå interessekonflikter mellom 

kulturminneforvaltningen og naturforvaltningen i saker der vedtak skal fattes. Da kan det bli nødvendig 

med nærmere dialog mellom grunneieren, Fylkesmannen og kulturminnemyndigheten for å få en 

løsning som ivaretar både kulturminneverdier og naturverdier på en best mulig måte».158 

Isdammer er til sammenligning med grøntanlegg som kulturminne, i stadig utvikling. De 

naturlige prosesser må etterses og vedlikeholdes ut fra hva slags vern som er vedtatt på det 

enkelte sted. Man har imidlertid ikke kontroll på alle faktorer. Kunstige isdammer er spesielt 

sårbare overfor klimaendringer. Store nedbørsmengder kan påvirke grunnforholdene og gjøre 

demningen usikker.159 Varmere vintre vil også gjøre det vanskeligere for kommende 

generasjoner å forstå at man høstet is for kjøling av matvarer. Derfor er det viktig å ta vare på 

kunnskapen om «den siste istid». Isdammene er sammen med redskaper man brukte i arbeidet 

på og med isen, en betydelig brikke i fortellingen om isindustrien. Skriftlige kilder fra alle de 

involverte i isindustrien er verdifullt materiale for å gi et helhetlig bilde av iseventyret. 

8.7 Konklusjon 

Ut fra det materialet jeg har samlet og analysert går det fram at det er kryssende hensyn å ta 

ved vern av gamle isdammer. Jeg har forsøkt å balansere disse hensynene i min drøfting av 

problemstillingen selv om jeg har vurdert ut fra et kulturhistorisk perspektiv. Konkrete 

 
158 Riksantikvaren, «Fremmede organismer», Grøntanlegg, kulturminner i vekst, punkt 6.1  
159 Riksantikvaren, «Grøntanlegg – et kulturminne i stadig utvikling», Grøntanlegg, kulturminner i vekst, 

punk.1.1  
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beslutninger om vern må ta hensyn både til dyreliv, planteliv, vannkvalitet, kulturminner, 

private og offentlige interesser, gjennomførbarhet og økonomi. På tross av alle disse hensyn 

vil jeg konkludere med at det er mulig å gjennomføre vern av isdammer på en bedre måte enn 

det i mange tilfeller gjøres i dag.  

For å få til et bedre vern bør sannsynligvis representantene for kulturvernhensyn og 

naturvernhensyn, grunneiere og det offentlige snakke sammen. Grunneiernes villighet til å 

inngå samarbeid om vern innenfor rammer som også heiner om deres interesser, kan i en del 

tilfeller være en forutsetning for gjennomføring av ønskete vernetiltak. Dugnadsinnsats fra 

interesserte og nærmiljøet under faglig ledelse vil være en nødvendighet for å holde 

kostnadene ved vern nede. Vi kan derfor se med spenning fram mot nye reviderte verneplaner 

som kommer fra kommunene, og ikke minst er jeg spent på om disse planene vil bli så 

forpliktende at de også fører til avsetting økonomiske midler. 
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9. Kilder, litteraturliste og vedlegg 

9.1 Kilder 

Da jeg begynte søket etter kilder til denne oppgaven var det første jeg fant Ida Vesseltun sin 

hovedfagsoppgave i etnologi våren 1994, med tittelen «Det er verre for han som holder i den 

andre enden av saga, isarbeid og isarbeidere i Vollen og Bjerkås». Den gir et godt inntrykk av 

arbeidet på og med isen. Det var spesielt interessant å lese hennes intervjuer med folk som 

hadde vært med på dette tunge, våte og til tider farlige arbeidet. 

Göthe Göthesen «Med is og plank i Nordsjøfart» fra 1986, er en bok som flere, både 

lokalhistorielag og forskere, referere til når det skrives om is og isdrift. Her er det gjort rede 

for isens «reise» fra isdammen via isrenner til ishus også om bord i skipene. 

«Den norske iseksporten», («The Frozen Water Trade») av Hans-Jørgen Wallin Weihe 

og Carsten Syversen fra 2012, er en meget utførlig innføring i iseksport og mange andre sider 

ved isproduksjon og bruken av is. 

NVE sin bok om «Dammer som kulturminne» har vært viktig i synet på dammer som 

kulturminne, enten det er i forbindelse med kraft, eller for min del i forbindelse med 

isproduksjon. 

Bygdebøker fra Nesodden og Frogn har gitt meg en oversikt over isdriftens betydning 

for lokalmiljøet, men også i en større sammenheng. Det er interessant se hvor mye økonomien 

rundt isen betød både lokalt og nasjonalt.  

Lokalhistorielaget på Nesodden har produsert en del stoff om isproduksjonen som er 

publisert i «Sopelimen», et lokalhistorisk tidsskrift, samt historielagets egne hjemmesider. 

Denne siden: http://fortell.net/opendammer/ var jeg skeptisk til å bruke, men valgte likevel å 

referere til den den da jeg fikk vite at det var Nesodden Historielag som stod bak. Dette 

fremgår ikke av hjemmesiden, men jeg har fått det bekreftet av medlemmer i historielaget. 

Frogn Historielags hjemmesider har vært til nytte for å finne frem til steder og personer som 

er knyttet til is, isproduksjon og isdammer. Venneforeningen Gamle Drøbak har en informativ 

hjemmeside med foto og artikler som har vært nyttige.160 Venneforeningen har også bidratt 

med forslag til foto og tillatelse til bruk av foto som er i Venneforeningens eie. 

 
160 Venneforeningen Gamle Drøbak,  

http://fortell.net/opendammer/
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Lokalhistoriewiki må man naturligvis være kritisk til, fordi det ikke er noen redaktør, eller 

ansvarlig for nettstedet. Jeg har imidlertid funnet noen nyttige sider. Slik som denne 

https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Haslum_(Frogn).161 Man skal være kritisk til det man finner, 

men feilkilder kan også oppstå i egen søken i gamle dokumenter da de kan være vanskelige 

både å lese og å forstå. Jeg har her snakket med opphav til kilden og han som har skrevet det 

inn. En del gamle dokumenter kan være vanskelig å tyde og det er derfor svært tidsbesparende 

og ha nettdokumenter og sammenligne med.  

Offentlig dokumenter som kilde er til tider meget omfattende å lese og tolke. Det er 

mange lover og regler som berører vern av isdammer. Jeg har valgt å se nærmere på 

Kulturminneplan fra kommunene for å danne meg et inntrykk av hvordan den enkelte 

kommune forholder seg til vern av isdammer. 

Solveg Lund eier av eiendommen «Gamle Haslum» har bidratt med opplysninger om 

familien Frølich og Haslumdammene. Hun er medlem i Frogn Historielag og har undersøkt 

gamle dokumenter om Haslumdammene, området rundt og de familier som levde der. Solveg 

Lund har latt meg få bruke dokumentet med nedtegninger fra Nathalie Kirsebom Frølich 

beretning om minner fra barndommen, skrevet på skrivemaskin av Harald Frølich Schartum. 

Dokumentet ser ut til å være innsendt som en artikkel, men uvisst til hvilket forum. Når det er 

skrevet er ikke oppgitt, men det fremgår at Nathalie fortsatt lever. Dette dokumentet er viktig 

da det er et tidsvitne som forteller om Haslumdammenes bygging og den nordre dammens 

kollaps. 

I forbindelse med min mastergrad i «Museologi og kulturarv» var jeg så heldig å få 

praksis på Norsk Maritimt Museum på Bygdøy. De er i gang med et stort prosjekt kalt «The 

Last Ice Age». «Kick off» seminaret som ble holdt på museet høsten 2018 var en inspirerende 

opplevelse med mange deltakere fra flere land med interesse for i is, isproduksjon og 

iseksport, samt mottaket av isen i f.eks. England. Her fikk jeg muligheten til å knytte 

kontakter og senere få tilgang til artikler utgitt i forskjellige sammenhenger som et resultat av 

dette seminaret. Per Norseng, leder for The Last Ice Age prosjektet, har produsert flere 

artikler som jeg har brukt som referanser i min oppgave. 

   

 
161 Eksempel på lokalhistoriewiki side: https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Haslum_(Frogn) 

https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Haslum_(Frogn)
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Haslum_(Frogn)


63 

 

9.2 Litteraturliste 

Bøker, avhandlinger, rapporter og artikler 

Abel, Kim, BioFokus 2007, Skjøtselsplan for dyrefredningsområdet, Blylagdammen i      

Nesodden kommune http://lager.biofokus.no/biofokus-rapport/biofokusrapport2007-

13.pdf  

Sist besøkt: 22.05.2020 

 

AkersDølen, medlemsblad for Groruddalen nr. 2, 2016, årgang 21   

http://www.grohi.no/test/wp-content/uploads/2016/06/ad_2_16.pdf  

Sist besøkt: 22.05.2020 

 

Bangstad, Torgeir Rinke, «Minnesøkologi og den uregjerlige industriarven», i Tidsskrift for 

kulturforskning, Volum 18, nr.2, 2019, Kyrre Kverndokk (red)  

 

Bjerklund, Karl J. Blylagområdets historie, Blylagets Velforening, Trykk: Øyvind Glomvik 

AS, 1997 

 

Christensen, Arne Lie, Kunsten å bevare: Om kulturminnevern og fortidsinteresse i Norge, 

Pax Forlag A/S, Oslo: 2011 

 

Eriksen, Anne, «Kulturarv og kulturarvinger», Nytt Norsk Tidsskrift 03-04, 2009, Volum 26, 

https://www.idunn.no/nnt/2009/03-04/art02 

 Sist besøkt: 22.05.2020 

 

Fikkan, Anne, «Nytt museum på Isdammen», AkersDølen nr. 2, 2016, Groruddalen 

Historielag, medlemsblad  http://www.grohi.no/test/wp-

content/uploads/2016/06/ad_2_16.pdf 

 

Gøthesen, Gøthe, Med is og plank i Nordsjøfart, Oslo, Grøndahl & Sønn Forlag: 1986. 

Nasjonalbibliotekets nettutgave s.118: 

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011052008112  

Sist besøkt: 22.05.2020 

 

Haugen, Annika, NIKU, Hvordan beskytte kulturminner mot klimaendringer. Prosjektet er et 

samarbeid mellom NIVA, NILU, NIKU, Bioforsk, NINA, NIBR og CICERO. 

CICERO har prosjektlederansvaret. 

http://www.klimakommune.no/kulturarv/Hvordan_beskytte_kulturminner_mot_klima

endringer.shtml Publisert 30.06.2011. Sist besøkt 22.05.2020 

 

Henriksen, Snorre, Færre igjen, men lavere risiko for å dø ut, kronikk 5.07.2016, 

https://forskning.no/miljovern-biologi-kronikk/kronikk-faerre-igjen-men-lavere-risiko-

for-a-do-ut/1167497  

Sist besøkt 22.05.2020 

 

 

 

 

http://lager.biofokus.no/biofokus-rapport/biofokusrapport2007-13.pdf
http://lager.biofokus.no/biofokus-rapport/biofokusrapport2007-13.pdf
http://www.grohi.no/test/wp-content/uploads/2016/06/ad_2_16.pdf
https://www.idunn.no/nnt/2009/03-04/art02
http://www.grohi.no/test/wp-content/uploads/2016/06/ad_2_16.pdf
http://www.grohi.no/test/wp-content/uploads/2016/06/ad_2_16.pdf
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011052008112
http://www.klimakommune.no/kulturarv/Hvordan_beskytte_kulturminner_mot_klimaendringer.shtml
http://www.klimakommune.no/kulturarv/Hvordan_beskytte_kulturminner_mot_klimaendringer.shtml
https://forskning.no/miljovern-biologi-kronikk/kronikk-faerre-igjen-men-lavere-risiko-for-a-do-ut/1167497
https://forskning.no/miljovern-biologi-kronikk/kronikk-faerre-igjen-men-lavere-risiko-for-a-do-ut/1167497


64 

 

Hoddevik, Gro, «Oslo ismagasin på Årvoll: siste naturisfabrikk i Oslo», Groruddalen 

Historielag, årbok 1987, Gro Hoddevik (red.), Aud Sylte, Finn Arnesen, Jan Arne 

Tangerud. Olga Høvik intervjuet av Gro Hoddevik.    

http://www.grohi.no/test/wp-content/uploads/2015/12/%C3%85rbok-1987.pdf   

Sist besøkt 22.05.2020 

 

Holm, Christian Hintze, Frogn Bygdebokverk - Vekst og forandring, Bd 3, Frogn kommune. 

AiT Enger A/S, Otta: 1996 

 

Holm, Christian Hintze, Nesoddens historie, Bd 2, Nesodden Historielag. Follo Grafisk A/S, 

Follo: 19195 

 

Iuell, Bjørn, prosjektleder, Kulturminnevernplan for Frogn kommune: Viktige 

kulturvernområder i Frogn. 1997. Tilsendt på e-post fra Frogn kommune av Mathilde 

Simonsen Dahl, byantikvar/byplanlegger, Frogn kommune. Finnes på Frogn bibliotek.  

 

Lund, Tor Dalaker, «Vann, tjern, tjørn: Hva er forskjellen», Den Norske Turistforening, 2018, 

https://kongsberg.dnt.no/artikler/nyheter/13067-vann-tjern-tjrn-hva-er-forskjellen/  

Sist besøkt 22.05.2020 

 

Mathisen, Kari-Anne, ansvarlig (red). Isdammen, Redaksjonsgruppen: Anne Fikkan, Gro 

Hoddevik, Ragnar Høvik, Håkon Gøthesen, Håvard Pedersen, Rune Daler, Ragnhild 

Olaussen, Lars Emil Oma, Øystein Bettum. Hefte utgitt av Bydel Bjerke: 2016 

 

Melve, Leidulf, Komparativ historie: ei utfordring for historiefaget? UIB, 2009, 

http://dspace.uib.no/bitstream/handle/1956/3163/ht-2009-1-

3.pdf?sequence=1&isAllowed=y Sist besøkt 29.05.2020 

 

Miljøverndepartementet, Fremtid med fotfeste: Kulturminnepolitikken, Stortingsmelding nr. 

35 (2012-2013), Oslo: 2013 

https://www.regjeringen.no/contentassets/d188971bddf84055a6e3d2161e6c3ea3/no/p

dfs/stm201220130035000dddpdfs.pdf 

 

Myrvoll, Elin Rose, I vårt bilde? Landskap og kulturminner, verdi og forvaltning. 

Doktorgradsavhandling, Universitetet i Tromsø: 2012 

 

Norseng, Per G., «Fersk fisk og kald pils i «den siste istid»: Om naturisens rolle i 

kystøkonomien og det moderne gjennombruddet», Norge i Heimen, nr.3:2019, 

Universitetsforlaget, Oslo 

 

Norseng, Per G., «Naturiseksporten i norsk sjøfartshistorie», i Hundre år under og over vann, 

Elisabeth S. Koren og Frode Kvalø (red.), Oslo: 2014 

https://www.academia.edu/7003643/Naturiseksporten_i_norsk_sj%C3%B8fartshistori

e Sist besøkt 22.05.2020 

 

Norsk Ornitologisk Forening, lokallag (NOF), Fuglelivet i ferskvannsmiljøer på 

Nesoddenhalvøya, Bredesen, Bård, Steinar Olsen, Carsten Lome, Kristoffer Bøhn, 

John Sandve. NOF avd. Oslo og Akershus, Nesodden lokallag: 2008 

https://nofoa.no/download.php?file=Upload/Brukerfiler/dokumenter/dok_5678_2.pdf 

Sist besøkt 22.05.2020 

http://www.grohi.no/test/wp-content/uploads/2015/12/%C3%85rbok-1987.pdf
https://kongsberg.dnt.no/artikler/nyheter/13067-vann-tjern-tjrn-hva-er-forskjellen/
http://dspace.uib.no/bitstream/handle/1956/3163/ht-2009-1-3.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.uib.no/bitstream/handle/1956/3163/ht-2009-1-3.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.regjeringen.no/contentassets/d188971bddf84055a6e3d2161e6c3ea3/no/pdfs/stm201220130035000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/d188971bddf84055a6e3d2161e6c3ea3/no/pdfs/stm201220130035000dddpdfs.pdf
https://www.academia.edu/7003643/Naturiseksporten_i_norsk_sj%C3%B8fartshistorie
https://www.academia.edu/7003643/Naturiseksporten_i_norsk_sj%C3%B8fartshistorie
https://nofoa.no/download.php?file=Upload/Brukerfiler/dokumenter/dok_5678_2.pdf


65 

 

 

 

 

Midttømme, Grete Holm (red) Små dammer, Veiledning for planlegging, bygging og 

vedlikehold, NVE, nr. 2, 2006 

http://publikasjoner.nve.no/veileder/2006/veileder2006_02.pdf  

Sist besøkt 22.05.2020 

 

NVE, Otnes, J., «Canal-Directionen får kontor i Tønsberg og ansetter ‘Canal- og 

havneinspektør for Det Søndenfjeldske Norge’», Fossekallen, nr. 04,1981, 

medlemsblad for NVE, https://www.nve.no/om-nve/vassdrags-og-energihistorie/nves-

historie/1813-canal-directionen-far-kontor-i-tonsberg-og-ansetter-canal-og-

havneinspektor-for-det-sondenfjeldske-norge/  Sist oppdatert 30.06.2016, Sist besøkt 

22.05.2020 

 

Nynäs, Helena, Dammer som kulturminne, rapport NVE nr. 64 - 2013, Norges vassdrags- og 

energidirektorat, Oslo. Finnes også digitalt: 

http://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_64.pdf Sist besøkt 22.05.2020 

 

Pahuus, Mogens, «Hermeneutikk», i Humanistisk videnskabsteori, Finn Collin og Simo 

Køppe (red) 139-170. Viborg: DR Multimedie 2003 

 

Regjeringen, Leve med kulturminner: Verdier som skal tas vare på og brukes, 

Stortingsmelding nr.16, 2004-2005, 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-16-2004-2005-/id406291/?ch=8 

Sist besøkt 22.05.2020 

 

Riksantikvaren, Veileder, Kulturminner og kulturmiljøer, Plan- og bygningsloven, 

Riksantikvarens rapporter nr. 29, Oslo: 2001 

https://www.byggogbevar.no/media/6539/kulturminner_kulturmiljoe-modum.pdf          

Sist besøkt 14.05.2020 

 

Skar, Birgitte (red), Kulturminner og miljø: Forskning i grenseland mellom natur og kultur, 

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), Oslo: 2001 

 

Stendebakken, Mari Oline Giske Kulturminner og analyse: Vurdering av vernede bygninger 

innenfor kulturminnevern, arkitektur og offentlig investeringsanalyse, 

Doktoravhandlinger ved NTNU, 2019:197, Trondheim: 2019, 21,22  

 

Syversen, Bjørn H., «På stabburstrappa», AkersDølen nr. 2, 2007, Groruddalen Historielag, 

medlemsblad,  http://www.grohi.no/test/wp-content/uploads/2013/10/ad_2_07.pdf Sist 

besøkt 22.05.2020 

 

Vesseltun, Ida, Det er verre for han som holder i den andre enden av saga! Isarbeid og 

isarbeidere i Vollen og Bjerkås, Hovedfagsoppgave i etnologi, Universitetet i Oslo 

1994 

 

Weihe, Hans-Jørgen Wallin, Syvertsen, Carsten, Den norske iseksporten, The Frozen water 

trade, Stavanger, Hertervig akademiske: 2012 

 

http://publikasjoner.nve.no/veileder/2006/veileder2006_02.pdf
https://www.nve.no/om-nve/vassdrags-og-energihistorie/nves-historie/1813-canal-directionen-far-kontor-i-tonsberg-og-ansetter-canal-og-havneinspektor-for-det-sondenfjeldske-norge/
https://www.nve.no/om-nve/vassdrags-og-energihistorie/nves-historie/1813-canal-directionen-far-kontor-i-tonsberg-og-ansetter-canal-og-havneinspektor-for-det-sondenfjeldske-norge/
https://www.nve.no/om-nve/vassdrags-og-energihistorie/nves-historie/1813-canal-directionen-far-kontor-i-tonsberg-og-ansetter-canal-og-havneinspektor-for-det-sondenfjeldske-norge/
http://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_64.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-16-2004-2005-/id406291/?ch=8
https://www.byggogbevar.no/media/6539/kulturminner_kulturmiljoe-modum.pdf
http://www.grohi.no/test/wp-content/uploads/2013/10/ad_2_07.pdf


66 

 

 

Oppslagsverk 

Det norske akademis ordbok, demning, NAOB, Det norske akademi for språk og litteratur,   

https://naob.no/ordbok/demning Sist besøkt 27.05.2020 

 

Oslo Byleksikon, (e-leksikon), Isdammen, 

Årvoll, https://oslobyleksikon.no/index.php/Isdammen, Besøkt 09.03.2020 )  

 

Store norske leksikon (e-leksikon), Bruun, Magne, Hagekunst, https://snl.no/hagekunst siden 

er sist oppdatert 11.02.2020, Sist besøkt 22.05.2020  

 

Store norske leksikon (e-leksikon), Heggstad, Ragnar, Thomas Konow, Dam – Demning, 

https://snl.no/dam_-_demning Publisert 29. 07.2018. Sist besøkt 22.05.2020 

 

 

Aviser 

Menne, Eyvind Sverre Isfestivalen flytter fra Semsvannet til Dikemark-vannene. Is fra den nye 

arenaen kan du allerede se i Asker sentrum, Budstikka, 

https://www.budstikka.no/dikemark/flytter-isfestivalen-til-dikemark/78396!/ Publisert 

09.02.2018. Sist besøkt 27.05.2020 

Moland, Tallak, «Akerselvens synlige og usynlige historie», Aftenposten 

https://www.aftenposten.no/meninger/i/OppMq/Akerselvas-synlige-og-usynlige-

historie 

 Publisert 06.06.2012, Sist besøkt 22.05.2020 

 

Johnsen, Heidi Anne, «Groruddalssatsingen har kostet 1.5 milliarder over ti år. Har det 

 virket?» Aftenposten,  

https://www.aftenposten.no/osloby/i/a2Krd/groruddalssatsingen-har-kostet-15-

milliarder-over-ti-aar-har-det-virket, Publisert 10.05.2016. Sist besøkt 22.05.2020 

 

 

Nettreferanser 

Akershus Fylkeskommune, Rødland, Solveig, Vil frede omgivelsene ved Froen gård, 2016 

https://www.akershus.no/nyheter/?article_id=203819  

Sist besøkt 22.05.2020 

 

Akershus Fylkeskommune, Kulturminner i Frogn, publisert 02.03.2015. 

 https://www.akershus.no/ansvarsomrader/kulturminner/kulturminner-i-

akershus/frogn/ Sist oppdatert 01.06.2017. Sist besøkt 22.05.2020 

 

Asker kommune, Kommuneplan for Asker 2018-2030, 

https://www.asker.kommune.no/globalassets/samfunnsutvikling/kommuneplan/asker_

kommune_kommuneplan_2018-2030_bestemmelser.pdf Sist besøkt 27.05.2020 

 

Asker kommune, Conradi, Lene W., Plan for faste kulturminner Temaplan 2016-2020 

https://www.asker.kommune.no/globalassets/samfunnsutvikling/strategiske-

planer/plan-for-faste-kulturminner.pdf Sist besøkt 22.05.2020 

https://naob.no/ordbok/demning
https://oslobyleksikon.no/index.php/Isdammen
https://snl.no/hagekunst
https://snl.no/dam_-_demning
https://www.budstikka.no/dikemark/flytter-isfestivalen-til-dikemark/78396!/
https://www.aftenposten.no/meninger/i/OppMq/Akerselvas-synlige-og-usynlige-historie
https://www.aftenposten.no/meninger/i/OppMq/Akerselvas-synlige-og-usynlige-historie
https://www.aftenposten.no/osloby/i/a2Krd/groruddalssatsingen-har-kostet-15-milliarder-over-ti-aar-har-det-virket
https://www.aftenposten.no/osloby/i/a2Krd/groruddalssatsingen-har-kostet-15-milliarder-over-ti-aar-har-det-virket
https://www.akershus.no/nyheter/?article_id=203819
https://www.akershus.no/ansvarsomrader/kulturminner/kulturminner-i-akershus/frogn/
https://www.akershus.no/ansvarsomrader/kulturminner/kulturminner-i-akershus/frogn/
https://www.asker.kommune.no/globalassets/samfunnsutvikling/kommuneplan/asker_kommune_kommuneplan_2018-2030_bestemmelser.pdf%20Sist%20besøkt%2027.05.2020
https://www.asker.kommune.no/globalassets/samfunnsutvikling/kommuneplan/asker_kommune_kommuneplan_2018-2030_bestemmelser.pdf%20Sist%20besøkt%2027.05.2020
https://www.asker.kommune.no/globalassets/samfunnsutvikling/strategiske-planer/plan-for-faste-kulturminner.pdf
https://www.asker.kommune.no/globalassets/samfunnsutvikling/strategiske-planer/plan-for-faste-kulturminner.pdf


67 

 

 

Dimmen, Sofie Dege, journalist, Advarer mot at Norge gror igjen, NRK, med Vilde Helljesen 

og Ole Reinert Omvik, https://www.nrk.no/norge/roper-varsko-for-a-hindre-at-norge-

gror-igjen-1.14067780 Publisert 04.06.218. Sist besøkt 22.05.2020 

 

Folkehelseinstituttet, Blågrønnalger, Trykksak, 2005 

https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/trykksaker/blagronnalger-pdf.pdf  

Sist besøkt 22.05.2020 

 

Fortidsminneforeningen, Vår historie, https://fortidsminneforeningen.no/om-oss/var-historie/ 

Sist besøkt 22.05.2020 

 

Fredrikstad kommune, Informasjonsside om vannmiljøet i Hunnebunn og på Vispen, 

https://www.fredrikstad.kommune.no/tjenester/Kulturogfritid/Friluftsliv/hunnebunn-

og-vispen-badeplass/ Sist oppdatert 19.02.2020. Sist besøkt 22.05.2020 

 

Frogn kommune, Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i 

Frogn, 2017-2029 

https://sru2.frogn.kommune.no/api/utvalg/204174/moter/328907/behandlinger/7/0  

Sist besøkt 02.05.2020 

 

Frognmarkas venner, Tur nr. 11,  https://frognmarka.no/wp-content/uploads/2018/11/info-

Tur11.pdf Sist besøkt 23.05.2020 

 

Gardåsen, Tor Kjetil, Isbruk i Grenlandsfjordane: Arbeid menneske og miljø, Telemark og 

Grenlands historie, 2011, http://telemarkhistorie.blogspot.com/2011/11/isbruk-i-

grenlandsfjordane-arbeid.html  

 Sist besøkt: 22.05.2020 

 

Groruddalen Historielag film: Isskjæring på Øvre isdam, YouTube-video  

https://www.youtube.com/watch?v=HZyl_eHRjvI  Sist besøkt 22.05.2020 

 

Henriksen, Snorre, Færre igjen, men lavere risiko for å dø ut, Forskning.no, kronikk. 

Publisert 05.07.2016 https://forskning.no/miljovern-biologi-kronikk/kronikk-faerre-

igjen-men-lavere-risiko-for-a-do-ut/1167497 Sist besøkt 22.05.2020 

 

Isdammen: Isdammen: Dammhuset, Oslo kommune http://www.arvollgard.com/39382172   

 Sist besøkt 09.03.2020 

 

Kartverket, Hva er Matrikkelen, 2020, 

https://www.kartverket.no/eiendom/eiendomsinformasjon/matrikkelen/ 

Sist oppdatert 19.03.2020. Sist besøkt 22.05.2020 

 

Klima- og miljødepartementet, Lov om Kulturminner (Kulturminnevernloven) av 09.06.1978, 

nr.50. Ikrafttredelse 15.02.1979. Sist endret 20.12.2018. Lovdata: 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1978-06-09-50 

Sist besøkt 22.05.2020 

 

Lokalhistoriewiki, Kjerraten i Åsa, publisert 05.03.2019, 

https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Kjerraten_i_%C3%85sa Sist besøkt 22.05.2020 

https://www.nrk.no/norge/roper-varsko-for-a-hindre-at-norge-gror-igjen-1.14067780
https://www.nrk.no/norge/roper-varsko-for-a-hindre-at-norge-gror-igjen-1.14067780
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/trykksaker/blagronnalger-pdf.pdf
https://fortidsminneforeningen.no/om-oss/var-historie/
https://www.fredrikstad.kommune.no/tjenester/Kulturogfritid/Friluftsliv/hunnebunn-og-vispen-badeplass/
https://www.fredrikstad.kommune.no/tjenester/Kulturogfritid/Friluftsliv/hunnebunn-og-vispen-badeplass/
https://sru2.frogn.kommune.no/api/utvalg/204174/moter/328907/behandlinger/7/0
https://frognmarka.no/wp-content/uploads/2018/11/info-Tur11.pdf
https://frognmarka.no/wp-content/uploads/2018/11/info-Tur11.pdf
http://telemarkhistorie.blogspot.com/2011/11/isbruk-i-grenlandsfjordane-arbeid.html
http://telemarkhistorie.blogspot.com/2011/11/isbruk-i-grenlandsfjordane-arbeid.html
https://www.youtube.com/watch?v=HZyl_eHRjvI
https://forskning.no/miljovern-biologi-kronikk/kronikk-faerre-igjen-men-lavere-risiko-for-a-do-ut/1167497
https://forskning.no/miljovern-biologi-kronikk/kronikk-faerre-igjen-men-lavere-risiko-for-a-do-ut/1167497
http://www.arvollgard.com/39382172
https://www.kartverket.no/eiendom/eiendomsinformasjon/matrikkelen/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1978-06-09-50
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Kjerraten_i_%C3%85sa


68 

 

 

Lokalhistoriewiki, Haslum, lagt ut på nettsiden av Ronny Hansen og Solveg Lund, 

https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Haslum_(Frogn) Siden ble sist redigert 03.05.2020. 

Sist besøkt 22.05.2020  

 

Lovdata, Klima- og miljødepartementet, Lov om kulturminner (Kulturminneloven), av 

09.06.1978. Ikrafttredelse 15.02.1979. Sist endret 20.12.2018. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1978-06-09-50  

Sist besøkt 22.05.2020 

 

Lovdata, Miljøverndepartementet, Leve med kulturminner: Verdier som skal tas vare på og 

brukes, Stortingsmelding nr.16, 2004-2005, 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-16-2004-2005-/id406291/?ch=8 

Sist besøkt 22.05.2020 

 

Magnussen, Bernhard, Villa Parr 2, artikkel, Verneforeningen Gamle Drøbak, 

 https://verneforeningen.no/historie/villa-parr/  

            Sist besøkt 22.05.2020 

 

Myhre, Martine, «Samles i skogkanten: Kickstarter Friluftslivs-uka på Isdammen»,

 Groruddalen, https://groruddalen.no/kultur/samles-i-skogkanten/19.24385 

 Publisert 20.08.2018. Sist besøkt 22.05.2020 

 

Nesodden Historielag, Blylagdammen, http://fortell.net/opendammer/ Velg Blylagdammen. 

 Det går ikke frem av nettsiden hvem som står bak eller når den er opprettet. 

 Medlemmer av historielaget har fortalt meg at dette er lagt ut av dem.  

 Sist besøkt 22.05.2020 

 

Nesodden kommune, Kommunekart, https://kommunekart.com/klient/follo/nesodden  

Sist besøkt 22.05.2020  

 

Nesodden kommune, Kommunedelplan for kulturminner og bevaring 2020- 2014, 

https://www.nesodden.kommune.no/_f/p1/ie7695470-60ad-4868-bc6c-

59c4b62a8842/kommunedelplan-for-kulturminner-og-bevaring.pdf  

Sist besøkt 22.05.2020 

 

Nesoddmaras venner, tur nr. 3, Damhopping på Blylaget. Brukes med tillatelse fra Nesodden 

Historielag. Finnes også digitalt her: http://nesoddmarka.no/tur3/tur.htm 

 

NIA, Norsk industriarbeidermuseum, https://nia.no/vemork/ Sist besøkt 22.05.2020 

 

Oslo kommune, Hva er Groruddalssatsingen, 2007-2016, 

https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/groruddalssatsingen/#gref Sist 

besøkt 22.05.2020 

Ravneberg, Rebecca, Vandrer til isdammen, Groruddalen e-avis, publisert 24.09.2008 

https://groruddalen.no/vandrer-til-isdammen/19.11708 Sist besøkt 28.05.2020 

 

Regjeringen, Miljøverndepartementet, Verneplan for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus, 

Kongelig resolusjon vedtatt 27.06.08 

https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Haslum_(Frogn)
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1978-06-09-50
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-16-2004-2005-/id406291/?ch=8
https://verneforeningen.no/historie/villa-parr/
https://groruddalen.no/kultur/samles-i-skogkanten/19.24385
http://fortell.net/opendammer/
https://kommunekart.com/klient/follo/nesodden
https://www.nesodden.kommune.no/_f/p1/ie7695470-60ad-4868-bc6c-59c4b62a8842/kommunedelplan-for-kulturminner-og-bevaring.pdf
https://www.nesodden.kommune.no/_f/p1/ie7695470-60ad-4868-bc6c-59c4b62a8842/kommunedelplan-for-kulturminner-og-bevaring.pdf
http://nesoddmarka.no/tur3/tur.htm
https://nia.no/vemork/
https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/groruddalssatsingen/#gref
https://groruddalen.no/vandrer-til-isdammen/19.11708


69 

 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/md/vedlegg/kongelige_resolusjoner/k

ongelig_resolusjon_verneplan_oslofjorden_oslo_akershus.pdf 

Sist besøkt 22.05.2020 

 

Regjeringen, Årsmelding for Groruddalssatsingen, 2012, Bydel Bjerke,  Øvre isdam, s 34 

 https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/md/2013/grorud_arsmelding_low.pdf 

 Sist besøkt 22.05.2020 

 

Riksantikvaren, Kulturminner i kommunene, (KIK),  

https://www.riksantikvaren.no/kik/ Publiser 11.12.2019 

Sist besøkt 14.05.2020 

 

Riksantikvaren, Askeladden, versjon 3.0, Brukerveiledning  
https://www.riksantikvaren.no/veileder/askeladden-versjon-3-0-brukerveiledning/ 

Sist besøkt 22.05.2020  

 

Riksantikvaren, Veileder, Kulturminner i kommunene, 

https://www.riksantikvaren.no/veileder/utarbeidelse-av-en-kulturminneplan/ 

Sist besøkt 22.05.2020 

 

Riksantikvaren, Fredet, verneverdig, https://www.riksantikvaren.no/prosjekter/fredet-vernet-

verneverdig/2020 Publisert 14.12.2019. Sist besøkt 22.05.2020 

 

Riksantikvaren, Hindal gård, gnr. 17 bnr. 8, 1606,1668,1669,2193,2209,2359,2532,2631og 

2632, Stavanger kommune: Vedtak om fredning med hjemmel i lov og kulturminner § 

15 og § 19, jf. § 22. 2018 https://www.riksantikvaren.no/wp-

content/uploads/2019/12/Fredningsbrev-Hindal-g%C3%A5rd.pdf  
Sist besøkt 22.05.2020 

 

Riksantikvaren, Grøntanlegg, kulturminner i vekst, 2020 

https://www.riksantikvaren.no/veileder/grontanlegg/ Sist besøkt 22.05.2020 

 

Riksantikvaren, SEFRAK, https://www.riksantikvaren.no/sefrak/  

 Oppdatert 17.02.2020, Sist besøkt 22.05.2020 

 

Schrumpf, Ellen, En meget viktig faktor i deet kommercielle liv: Iseksporten. Porsgrunn 

bibliotek, http://www.porsgrunn.folkebibl.no/bok/2007/Schrumpf-03.html 

Sist besøkt 22.05.2020 

 

Verneforeningen Gamle Drøbak, https://verneforeningen.no/  

Sist besøkt 22.05.2020 

 

Årvoll gård: http://www.arvollgard.com/39382182 Sist besøkt 09.03.2020 

 

 

 

 

 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/md/vedlegg/kongelige_resolusjoner/kongelig_resolusjon_verneplan_oslofjorden_oslo_akershus.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/md/vedlegg/kongelige_resolusjoner/kongelig_resolusjon_verneplan_oslofjorden_oslo_akershus.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/md/2013/grorud_arsmelding_low.pdf
https://www.riksantikvaren.no/kik/
https://www.riksantikvaren.no/veileder/askeladden-versjon-3-0-brukerveiledning/
https://www.riksantikvaren.no/veileder/utarbeidelse-av-en-kulturminneplan/
https://www.riksantikvaren.no/prosjekter/fredet-vernet-verneverdig/2020
https://www.riksantikvaren.no/prosjekter/fredet-vernet-verneverdig/2020
https://www.riksantikvaren.no/wp-content/uploads/2019/12/Fredningsbrev-Hindal-g%C3%A5rd.pdf
https://www.riksantikvaren.no/wp-content/uploads/2019/12/Fredningsbrev-Hindal-g%C3%A5rd.pdf
https://www.riksantikvaren.no/veileder/grontanlegg/
https://www.riksantikvaren.no/sefrak/
http://www.porsgrunn.folkebibl.no/bok/2007/Schrumpf-03.html
https://verneforeningen.no/
http://www.arvollgard.com/39382182%20Sist%20besøkt%2009.03.2020


70 

 

Bildereferanser 

Figur 1: Foto Elisabeth S. Havstad. Motiv: isskjæring på Dikemarkvannene. Fra et 

arrangement i regi av Asker Museum, 4. mars 2018 

 

Figur 2: Foto Elisabeth Sinding Havstad, 2018. Eksempler på isblokker skåret med autentiske 

redskaper. Fra isskjærerfestival i Asker 

 

Figur 3: Fotograf ukjent. Motiv: Søren Parrs ishus i Drøbak, datert 1875. Gjengitt med 

tillatelse fra Verneforeningen Gamle Drøbak. Fotografiet ble delt på 

Venneforeningens side 1. mars 2020.  

 

Figur 4: Mittet & Co, datert 1900. Motiv: Landhandel på Blylaget, Nesodden. Man omrisset 

av et ishus (isbinge) uten tak i bakgrunnen. Nasjonalbiblioteket. 
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20161212_00073_NB_MIT_ENR_04531 

Sist besøkt 22.05.2020 

 

Figur 5: Ukjent fotograf og årstall. Motiv: Eiendommen Holmen vest for Blylagdammen. Det 

er sannsynlig at fotografiet var motiv på et postkort. Gjengitt med tillatelse fra 

Nesodden Historielag. Finnes også digitalt her: http://nesoddmarka.no/tur3/tur.htm 

Sist besøkt 22.05.2020. 

 

Figur 6: Fotograf Elisabeth S. Havstad, 2020. Motiv: Steinsatt renne ved Blylagdammen. 

 

Figur 7 og 8: Fotograf Elisabeth S. Havstad, 2020. Motiv: Demning, Blylagdammen 

 

Figur 9 og 10: Fotograf Elisabeth S. Havstad 2020. Motiv: Skilt med opplysninger om at 

Blylagdammen er fredet ut fra dyrevernhensyn.  

 

Figur 11: Fotograf: Rolf Ingelsrud, 1954. Motiv: Flyfoto av Blylagdammen med 

omkringliggende eiendommer som Holmen gård. Inngår i Widerøesamlingen, MIA. 

Publisert i Digitalt Museum 12. mars 2014. 

https://digitaltmuseum.no/011012574718/holmen-gard-gard Sist besøkt 22.05.2020 

 

Figur12: Dronefotograf: Halfdan Skånland, 2020. Motiv: Blylagdammen med 

omkringliggende eiendommer. Fotografert med drone. Privat eie. 

 

Figur 13: Fotograf ukjent. 1903. Motiv: Gamle Haslum med vannrenne i forgrunnen, 1903. 

Fotografiet eies av Solveg Lund, scannet av Ronny Hansen og lagt inn på denne siden:  

https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Fil:Haslumbekkenkart_ver.2.jpg. Gjengitt med 

tillatelse fra Solveg Lund. Sist besøkt 22.05.2020 

 

Figur 14: Tegning av Ronny Hansen. Motiv: Tegningen viser hvor det er sannsynlig at 

vannrenne gikk fra Hasla, til Haslumdammene. Tegnet på bakgrunn av skriftlig 

materiale og funn i terrenget. Gjengitt med tillatelse fra Ronny Hansen og Solveg 

Lund, https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Haslum_(Frogn) Sist besøkt 22.05.2020 

 

Figur 15: Dronefotograf Halfdan Skånland. 2020. Motiv: Oversikts bilde, Haslumdammene 

Figur 16: Foto av Elisabeth S. Havstad. Motiv: Grunnmur etter ishus tilknyttet 

Haslumdammene. 

 

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20161212_00073_NB_MIT_ENR_04531
http://nesoddmarka.no/tur3/tur.htm
https://digitaltmuseum.no/011012574718/holmen-gard-gard
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Fil:Haslumbekkenkart_ver.2.jpg
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Haslum_(Frogn)
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Figur 17: Fotograf Elisabeth S. Havstad, 2020. Motiv Øvre Isdam 

 

Figur 18: Fotograf ukjent, fra 1930-tallet, vist i Groruddalen Historielag Årbok 1987s. 36. 

Motiv: Rolf Høvik på isskjærer maskin, s. 36. Gjengitt med tillatelse fra Groruddalen 

Historielag, http://www.grohi.no/test/wp-content/uploads/2015/12/%C3%85rbok-1987.pdf  Sist 

besøkt 22.05.2020 

 

Figur 19: Foto Elisabeth. S. Havstad, 2020. Motiv: Kjerraten på Øvre Isdam slik den ser ut i 

dag. 

 

Figur 20: Foto Elisabeth S. Havstad, 2020. Øvre Isdam 

 

Figur 21: Foto Elisabeth S. Havstad, 2020. Motiv: Den nordre delen av Blylagdammen der 

kantvegetasjonen vokser lenger og lenger ut i dammen. 

 

Figur 22: Foto Elisabeth S. Havstad, 2020. Motiv: Kulturminneskilt på Øvre Isdam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grohi.no/test/wp-content/uploads/2015/12/%C3%85rbok-1987.pdf
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9.3 Vedlegg 

Vedlegg 1: Rundskriv fra Kari Larsen og Sissel Carlstrøm, Riksantikvaren  

Se neste side. 
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Vedlegg 2: E-post fra Sissel Carlstrøm, Riksantikvaren  

E-post med svar fra Sissel Carlstøm, hos Riksantikvaren 31.03.2020.    

Hei 

Takk for e-post. Så spennende tema du har valgt. Det er mange spor etter isdammene langs 

kysten, og sikkert mye skriftlig informasjon. Det var jo en viktig næring i sin tid. Lykke til 

med den. 

  

Jeg skriver svarene på spørsmålene dine under. Du finner informasjon på www.ra.no/kik , og 

det kommer mer. Bare ta kontakt igjen om det er mer du lurer på. 

  

Med hilsen 

Sissel Carlstrøm 

Seniorrådgiver 

Seksjon for arealplanlegging og miljø 

Riksantikvaren 

Tlf. +47 98 20 27 32 

 

Hei,  

Jeg er en masterstudent i "Museologi og kulturarv" ved UIO. Min master handler om 

isdammer som kulturminne.  

I den forbindelse søker jeg etter starten på KIK, er kommunene pålagt å lage kulturminneplan, 

eller oppfordres de til å gjøre dette? 

Svar: Det er helt frivillig både å lage plan og hva slags plan kommunene ønsker å lage; 

kommunedelplan, temaplan, rett i kommuneplanen mm. Og både fylkeskommunene og RA 

oppfordrer jo til det.  

Det ser ut som KIK startet i 2011 og var ment å vare til 2020. Det ser ut som prosjektet 

fortsatt er i gang?  

Svar: Prosjektet startet i 2011 som du sier, opprinnelig skulle det gå til 2015, men er 

forlenget i to omganger – først til 2017 så til 2020 (dvs. utg. av 2020).  

Gikk det ut et felles dokument til kommunene om KIK? Er dette i så fall offentlig 

tilgjengelig? 

Svar: Det går ut invitasjonsbrev årlig til kommuner og fylkeskommuner. Se vedlegg 

Har kommunesammenslåing og større fylker påvirket arbeidet med kulturminner i 

kommunene? 

Svar: Ikke som vi hatt sett hittil, annet enn at det er noen kommuner som ønsker å lage en 

felles plan for den nye kommunen. Dette har vi invitert til i invitasjonsbrevet. Det hadde jo 

vært ønskelig dersom større kommuner etter hvert ser at de trenger mer kompetanse i 

arbeidet med kulturminner… 

Med vennlig hilsen  

Elisabeth Sinding Havstad 

http://www.ra.no/kik

