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HISTORIE 
 
Hvorfor heter basene Smelteverket, Kraftverket, Nikkelverket, Varden, 
Fossen og Gruva? 

 
Smelteverket er et fabrikkanlegg hvor man fremstiller metaller (og halvmetaller) fra 
malmer og mineraler. Smeltehytta lå ved Vervenbukta der den nye kraftstasjonen ble 
bygget i 1966. Turbinhuset lå på fast fjell ved Rudsfoss. 38 alen i nordøst lå 
maskinhuset med 3 blåsemaskiner. Herfra gikk det vindledningsrør til smeltehytta og 
gardhytta. Lokomotiv huset lå inntil maskinhuset. Her sto det en lokomotivbil på 12 
nominelle hestekrefter. Den hadde et 12 alen høyt skorsteinsrør av jernplater 
gjennom taket. Selve smeltehytta lå inntil østveggen av maskinhuset. Den var 40x20 
alen og hadde to smelteovner. Videre var det to venderøstehus og smie. 
 
En ny garhytte var under oppføring i 1875. Like ovenfor smeltehytta lå det tre 
arbeidsboliger. Smeltehytta ble satt i drift i 1873. Året før hadde Herredstyret frarådet 
bygging av smeltehytta av hensyn til skogen ”da den ville kreve 3000 læster trekull 
og 1000 favne tømmer aarlig” ”Vedrørende smeltehyttas drift: Hinsættes efter 
Verksbestyrerens Oppgave følgende: Ved smæltehytten har Halvaar, gav for lidet 
Vind til Alle Ovne, og dels endelig fordi 
øvede Smeltere have værrit vanskelig at 
opdrive”  

 
 

 

 
 
Dette er antagelig den turbinen som ble funnet i 1983 
under arbeidet i FKF.   

 
 
Nikkelverket er oppkalt etter Rom Nikkelverk som ligger i Romsåsen. 
I perioden 1866-1876 jobbet det ca. 100 mann ved gruvene, og Nikkelverket ble 
regnet som Askims største industri. Innbyggertallet var på ca 2400 i Askim kommune. 
 
Gruvearbeiderne tok ut 16.465 tonn malm i løpet av denne 10 års perioden gruvene 
var i drift. Det var gode priser på nikkel til eksport. Malmen ble fraktet med hest og 
vogn til Christiania eller Nesodden til bearbeiding eller utskiping til Europa. 
 
Nikkel blir brukt til forsterking av jern i 
jernindustrien. Gruvene ble stengt etter 10 år 
fordi prisen på nikkel sank. 
 
Romsåsen var et lite samfunn som bestod av 
boliger, butikk, bakeri, skole og smie. Den 
dag i dag står Nikkelverkets kontorbygning 
ved inngangen til Romsåsen. Romsåsen ble 
vurdert for ny gruvedrift så sent som i 1997.  
 

http://no.wikipedia.org/wiki/Metall
http://no.wikipedia.org/wiki/Malm
http://no.wikipedia.org/wiki/Mineral


 

Kraftverket: Kommunevåpenet har blå bunn med tre skråbjelker dannet ved 
bølgesnitt, tegnet av Trygve Rognerud. Motivet betegner de tre utbygde 
Glommafosser i kommunen: Solbergfoss, Kykkelsrud og Vamma. Askim er en av 
landets største kraftkommuner og utgjør ca.3 % av vannkraftproduksjonen i Norge, 
med 3 store elvekraftverk. 
 
Vannkraftverk er et kraftverk som produserer elektrisk energi ved hjelp av rennende 
vann. Et vannkraftverk henter ut den potensielle energien i vann som har fordampet 
fra havet og falt som nedbør i fjellene. Høydeforskjellen mellom vannet før og etter 
turbinen gir et energipotensiale. Noen kraftverk har magasin for å lagre nedbøren og 
har dermed mulighet til å produsere elektrisitet når det ikke regner eller er 
snøsmelting. Andre kraftverk har ikke magasin og er prisgitt strømningen i elva til 
enhver tid. Energien blir produsert ved at vannet strømmer gjennom en turbin. Til 
turbinen er det festet en aksling som går til en generator. Det er generatoren som 
produserer strømmen. Vannet renner gjennom en avløpstunnel og ut i elva eller 
sjøen igjen. 
 
Den andre formen for vannkraftverk er elvekraftverk, som typisk kjennetegnes av 
store vannmengder med liten fallhøyde. Disse kraftverkene er avhengige av 
vannføringen i elven, noe som vanskelig kan 
reguleres, og vannet brukes derfor når det 
kommer. Dette innebærer at kraftproduksjonen 
øker betraktelig i flomperioder med mye 
snøsmelting eller nedbør. For øvrig ligger 
elvekraftverkene gjerne i lavlandet, mens 
magasinkraftverkene typisk ligger i fjellet, der 
man lettere kan produsere strøm ved hjelp av 
små vannmengder med stor fallhøyde 
     

 

 

 

 
 
Fossen: Askim kommunevåpen viser: ”på blå bunn, 3 sølvbjelker dannet med 
bølgesnitt.” Skråbølgene symboliserer fossene Solbergfoss, Kykkelsrud og Vamma. 
Askim kommunes våpen er tegnet av Trygve Rognerud. Han sier om fossene; ”siden 
istiden topografisk formet vår heimstad, har de 
brunst for Askim-folkets øye og sunget sin melodi i 
slektens øre».  
 
I nyere tid har de med sine ”hvite kull” gitt det 
meste av grunnlaget for Askims økonomiske og 
industrielle ekspansjon. 

 
 
 
 

 



 
Varden: En definisjon på en varde i nyere tid 
er en haug med steiner som er lagt opp som 
vegmerke, på en tursti eller langs veien. I 
fjellet brukes i dag varder systematisk av 
bl.a. Den norske turistforening for å markere 
sikre stier mellom hytter og andre turmål.  
 
Mange steder har lokale idrettslag og andre 
satt «nye» varder på toppen av fjell i 
nærområdene, gjerne med merkede 
turløyper for å gjøre det enkelt å komme dit. 
 
Vardåsen med sitt utskikkstårn ligger i naturskjønne omgivelser i Åsermarka 236 moh 
og er ni meter høyt. På klare dager kan man se helt opp til Gaustatoppen ved 
Rjukan. Dette var et oppmålingsøyemed som var statens eiendom. Utskikkstårnet 
begynte å bli i så dårlig forfatning at det ikke lenger var forsvarlig å klatre opp i det. 
Derfor tok Askim mannen Svein Greåker initiativet til en innsamlingsaksjon for å få 
bygget et nytt utkikkstårn. På dugnad, og med støtte fra kommunen, frivillige og 
lokale bedrifter, ble et nytt 9 meter høyt tårn innviet søndag 14 juni 1998. 
 
Åsermarka er et flott turterreng som er flittig brukt, og er Askims mest besøkt 
utfartsområde. Det er kommunens eneste større sammenhengende skogsområde på 
ca. 35oo dekar. Her ligger også Skansehytta som er mange familiers mål for 
helgeturer med barna i skog og mark. 
 
 
Gruva: I 1866 ble det funnet nikkelforekomst  i Romsåsen, og gruvedriften ble satt i 
gang. Navnet ble Rom Nikkelverk, og eier var Christiania - firmaet Holther og Borgen. 
Totalt fem gruver ble sprengt inni fjellet. De fleste arbeiderne ble rekruttert lokalt, men 
det var også svenske og tyske fagfolk. Et lite samfunn ble dannet i Romsåsen. Her 
var boliger, butikk, bakeri, skole og smie. Virksomheten ble avviklet etter 10 år, da 
gruvene ikke lenger var drivverdige. 
 

I bergskråningen i Romsåsen er det tett i tett med kulerunde steiner på størrelse med 
en potet. Det er en slags dybdeberg art som størkner under spesielle omstendigheter 
og kalles kulenoritt eller potetstein. I gruva har det i mange år vært bevingede 
fastboende: minst fem av de i alt tretten registrerte og fredede artene av flaggermus i 
Norge har tilhold i gruva, der det er kjølig om sommeren og lunt om vinteren 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://no.wikipedia.org/wiki/Den_norske_turistforening

