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Velkommen til Jernverkshelga 2017! Det 
er nå 18. året på rad vi kan invitere til 
kulturhelg blant jernverksruinene innpå 
Feiringsåsen. Det blir aktiviteter og tilbud 
for store og små, og fremst av alt det his-
toriske jernverks- spillet «Menn av malm, 
jenter av jern». I år er datoene fredag 4. 
august, lørdag 5. august og søndag 6. 
august. I tillegg til teaterforestilling, kan 
Jernverkshelga by på noe for både his-
torie-interesserte, turgåere og barnefami-
lier. Besøk i St. Pauls gruve og Carsten 
Ankers lysthus er også noe en bør få 
med seg.
Det hele startet I år 2000 med et uttalt øn-
ske om å få de 200 år gamle ruinene etter 
Feiring Jernverk fram I lyset. Et teaterma-
nuskript ble skrevet og innstudert, og si-
den har Jernverksspillet og Jernverkshel-
ga blitt en årlig happening. De hittil omlag 
55 forestillingene har samlet omkring 11 
000 mennesker fra hjembygda, nabobyg-
der og langveisfra.
I tillegg til at mennesker samles og opp-
lever naturen på Feiringsåsen, er vi også 
med på å holde liv i vår egen nære histo-
rie. Spillet handler om våre relativt nære 
forfedre og –mødre som levde under 
svært fattige og harde kår I Feiring Jern-
verk, og på liknende plasser rundt om I 
Norges land. Det har en verdi at vi i våre 
priviligerte liv kan bli minnet på hvor hel-
dige vi er, ikke bare med vår geografiske 
plassering i verden, men også vår tids-
messige plassering I historien.

Stor dugnadsinnsats legges ned foran 
Jernverkshelga. Feiring Jernverks Ven-
ner, styret for Jernverkshelga, skuespille-
re, musikere, regissør og produksjonsap-
parat i «Menn av malm, jenter av jern», 
flatbrødbakere, kioskpersonale, parke-
ringsvakter, billettselgere, grunneiere og 
mange andre, er alle med på å gjøre den-
ne helga mulig.
Feiring Jernverks Venner har siden eta-
bleringen i 2003, stått på for å gjøre 
jernverksruinene til en best mulig publi-
kumsopplevelse, og er en selvskre-
ven medarrangør av Jernverkshelga.  
Foreningen har også vært selve drivkraf-
ten i gjenreisingen av Carsten Ankers 
lysthus, og har gjort St. Pauls gruve til ei 
flott og spennende besøksgruve. Begge 
steder er sentrale og viktige arenaer i 
Jernverkshelga.
Stadig flere besøkende viser at Jern-
verkshelga er en attraktiv kulturbegiven-
het for hele familien. Håper vi ser deg i 
Jernverket, i gruva eller ved Lysthuset 
første helga I august!

Erik Hoel Skjønhaug
leder av Jernverkshelga I Feiring

Marit Brodshaug Sveen
leder av Feiring Jernverks Venner
   

Nær naturen - nær historien

Velkommen til Jernverkshelga i Feiring!
J e r n v e rks s p i l l e t

«Menn  av  ma lm ,  j e n t e r  av  j e r n»

Det historiske spillet «Menn av malm, jenter 
av jern» framføres i år for 18. året på rad i det 
naturlige amfiet i Feiring jernverk. Handlingen 
er basert på faktiske hendelser og virkelige 
personer som bodde og arbeidet i jernverket 
i året 1808.
   Teaterforestillingen bringer oss altså 200 år 
tilbake i tida. Ute i Europa raser Napoleonskri-
gene. Det er uår og kornmangel i Norge. Isen 
ligger fortsatt på Mjøsa i mai.
   I det vesle jernverkssamfunnet på Feirin-
gåsen lever og arbeider 152 voksne og barn. 
Situasjonen er til tider ganske håpløs. Det er  
uår, nød og krig. Mangel på korn gjør at det 
må brukes bark og mose i brødet. Blodsotten 
herjer. Mange barn dør. Over arbeidsfolka 
står forvalter Hans Henrik Gerhard Klouman, 
verkseier Carsten Anker, presten og Vårher-
re. Frykten for krig, sult, sjukdom og øvrighet 
preger folk, men midt i all nøden finner vi også 
kjærlighet, ei tru og et håp.  Aktørene gir deg 
et viktig tidsbilde og en flik av Feiring jern-
verks korte, men dramatiske historie. I spillet 

møter vi forvalter Klouman og hans kone Pau-
line, unge Elisabeth og Jens, Dorte og den 
steile Peder, vennene deres Andrine og Gud-
mund og en rekke familier i verket. Bli med 
et par hundre år tilbake i tida og følg noen 
menneskeskjebner i Feiring jernverk gjennom 
dramatikk, romantikk, humor, gudstro, nød og 
alvor.

Tor Karseth
er forfatter og visesanger fra Hamar. Han har 
skrevet og produsert over tretti teaterstyk-
ker for barn og voksne. Han skrev «Menn av 
malm, jenter av jern» våren 2000.

Guro Ekornholmen 
Fra Feiring er regissør I år også. Hun er en av 
initiativtakerne til Jernverkshelga og har lagt 
mye av grunnlaget for historien som Tor Kar-
seth forteller i «Menn av malm, jenter av jern». 
Guro er nå klar for sin ellevte oppsetning som 
regissør. 

Sted: Jernverket



Carsten Anker ble født i Halden i 
1747. Som ung mann flyttet han til 
Danmark, og gjorde en rask og lysen-
de karriere innenfor embetsverket i 
København. 
    Det var gjennom et arbeidsbesøk 
på glassverket i Hurdal at Anker kom 
over den vakre eiendommen på Eids-
voll som senere ble hans hjem. Jern-
verket ble overdratt til Carsten Anker 
i 1794. Men verket var gammelt og 
nedslitt. Et stort og langvarig restau-
reringsarbeid ble igangsatt av både 
verket og hovedbygningen på Eids-
vold verk.
   Prost Leganger i Eidsvoll hadde 
kastet fram ideen om å bygge et jern-
verk i Feiring. Gruvene som skaffet 
jernmalmen til Eids-
voll verk lå på åsen i 
Feiring, og her var det 
hentet ut jernmalm i et 
par hundre år allere-
de. Her var det også 
store skoger til kull-
veddrift. Jernet kunne 
nå smeltes i Feiring, 
og fraktes som jern-
barrer til Eidsvoll verk 
for videre bearbeidel-
se. 
   Anker igangsatte anleggsarbeidet 
for Feiring verk i 1798. I 1806 sto 
verket ferdig til drift. Anker fjernstyrte 
både Eidsvoll verk og Feiring verk fra 
København, og det var først i 1811 at 

han tok med seg sin familie og flyt-
tet til Eidsvoll. Hovedbygningen på 
Eidsvoll verk var nå en av de største 
og staseligste bygninger i Norge, og 
kunne dermed huse Riksforsamlin-
gen i 1814. 
   Carsten Anker var sterkt medvirken-

de til de viktige begiven-
hetene i 1814, men
hans karriere endte tra-
gisk. På grunn av krigen 
og engelsk blokade had-
de han i flere år ingen om-
setning verken av trelast 
eller jernverksprodukter. 
Ved verket i Feiring stan-
set driften i 1818. I 1822 
var Carsten Anker falitt, 
og i 1823 måtte han se at 
alle hans eiendeler, innbo 

og løsøre ble auksjonert bort. På Fei-
ringåsen sto bare ruinene igjen etter  
jernverket. Og det er blant disse jern-
verksruinene vi avvikler jernverkshel-
ga og framfører jernverksspillet.

Ca rs t e n  Anke r 
og  F e i r i n g  j e r n v e r k

Forestillinger
Fredag 4. august  kl 18.00
Lørdag 5. august  kl 16.00
Søndag 6. august kl 16.00

Dette er en teaterforestilling uten tekniske 
hjelpemidler. Vis hensyn, bidra til ro under 
forestillingen!

Husk 
Vi anbefaler 
regntøy, ikke

paraply!
Sitteplasser på 
trebenker og i 
skråningen.



Pr o gr am

Lørdag 5. august 2017
Aktivitet Når Hvor
Åpent m/matsalg kl 11-15 Lysthuset
Foredrag v/Erik H. Skjønhaug kl 12 Lysthuset
Gruvespillet “Jerntid” kl 12 St.Pauls Gruve
Omvisning/Aktiviteter kl 12.30-15 St.Pauls Gruve
Aktiviteter kl 12-15 Lysthuset
Sang m/Liv Ulvik kl 13 Lysthuset
Åpen matbod, opplevelser/aktiviteter kl 13-16 Jernverket 
Verksvandring Kl 14 Jernverket
«Menn av malm, jenter av jern» Kl 16 Jernverket
Åpen matbod etter 

forestilling
Jernverket

Fredag 4. august 2017
Aktivitet Når Hvor
Matboden åpner kl 16.30

 
Jernverket

Åpning av Jernverkshelga  
v/Bård Frydenlund

kl 18 Jernverket

 «Menn av malm, jenter av jern» kl 18.15 Jernverket
Premieresuppe etter

forestillingen
Jernverket

Søndag 6. august 2017
Aktivitet Når Hvor
Åpent m/matsalg kl 11-15 Lysthuset
Friluftsgudstjeneste m/dåp kl 11 Lysthuset
Foredrag v/Rannveig Finsen kl 12 Lysthuset
Gruvespillet “Jerntid” kl 12 St.Pauls Gruve
Omvisning/aktiviteter kl 12.30-15 St. Pauls Gruve
Aktiviteter kl 12-15 Lysthuset
Sang v/Liv Ulvik kl 13 Lysthuset
Åpen matbod kl 13-16 Jernverket
Verksvandring kl 14 Jernverket
«Menn av malm, jenter av jern» kl 16 Jernverket



«Et Lyst-Huus, som en Spær-
stue, som har den skjønneste 
Udsikt som maaske er at fin-
de i Norge, da man har Mjøsen 
for sine Fødder samt hele Hede-
marken om trent 8 á 10 Miile i 
Strækning.»

Carsten Anker omtalter utsikten 
i et brev til sin bror Peter i 1802

Gruveva n d r i n gGruv eva n d r i n g

Allerede på 1600-tallet ble det tatt ut 
jernmalm fra gruvene i skogen i Fei-
ring. Malmen ble frakta til Eidsvoll 
verk og seinere til Feiring jernverk. En 
av de største gruvene var St. Pauls 
gruve, som nå er tilrettelagt som be-
søksgruve. 
 Bli med på en spennende gruve-
vandring for å oppleve stemningen og 
dimensjonene og høre guidens fortel-
linger om gruveteknikk og livet inne i 
fjellet. 
 Både lørdag og søndag innledes 
gruvevandringa presis kl 12.00 med 
et tablå som gir et dramatisk innblikk i 
gruvearbeidernes hverdag. 

Opplev mystikken i fjellet!
Ca r s t e n  Anke r s 
l y s thu s

Carsten Ankers gjenreiste bolig, også 
kalt Lysthuset, er åpen for publikum 
under Jernverkshelga. Feiring Jern-
verks Venner har omvisninger, og 
selger kaffe, sveler og rømmegraut. 
Lørdag holder journalist og forfatter 
Tove Lie foredrag om «Kvinneliv i 
verkstida» Søndag er det gudstjenste 
ved Lysthuset. Deretter kåserer Hans 
Ekornholmen om «Carsten Anker, 
hvem var han?» Lysthuset ble innviet 
8. juni 2013, på dagen 200 år etter at 
prins Christian Frederik besøkte Fei-
ring jernverk.

St. Pauls gruve ligger ca. 20 minut-
ters gange på sti fra parkeringsplas-
sen «Skomakarbakken». Omvisnin-
gen passer for barn og voksne. 

Husk
  Beregn god tid! 

Det er kaldt og vått 
inne i gruva. Du 
trenger et varmt 
plagg og godt 

skotøy!

Sted: St. Pauls gruve



Husk
 solkrem, 

regntøy og 
gode sko! 

Opp l e v e l s e r Feiring Jernverks VennerMatboden

Sang, folkeviser

For unga
* natursti
* flatbrødbaking
* hesteridning
* smeden i 
  arbeid

Sted: Jernverket

Feiring Jernverks Venner selger ka-
ker, kaffe, saft, Farris, medister i lom-
pe og rømmegraut. I tillegg er det ser-
vering i Lysthuset og i gruva.” Kontant 
og Vipps i jernverket.

Feiring Jernverks Venner ble eta-
blert i 2003. Venneforeningen bidrar 
med vedlikehold og ettersyn av Fei-
ring jernverk, og arbeider med å spre 
kunnskap om jernverkshistorien. Som 
medlem i Feiring Jernverks Venner 
støtter du arbeidet venneforeningen 
utfører, og du kan selv være med å 
bidra. 

Ettersom interessen for Feiring jern-
verk blir større, øker også behovet for 
hjelp ved arrangementer og dugna-
der. Vil du bli medlem?. Snakk med 
«vennene», under jernverkshelga el-
ler finn kontaktinformasjon på www.
feiringjernverk.com  

Folkevisesanger Liv Ulvik har sangkonsert for 
unger og voksne i Lysthuset kl. 13, lørdag og 
søndag. Hun deltar også i gudstjenesten ved 
Lysthuset søndag og ved verksvandring lørdag 
og søndag. 

Se en smed i arbeid, spinning og flatbrødbaking.



I spillet

Premieresuppe

Verksvandring

Kjærlighet

”Soldatene” vender 
tilbake.

Etter premiera 
serveres gratis suppe 
til alle.

Guidet vandring i jern-
verket lørdag og søn-
dag kl. 14.00. Få vite 
mer om verksområdet 
og historien. Møt opp 
ved matboden i jern-
verket. Turen tar ca. 
40 minutter.

I spillet møter vi det 
unge paret Elisabeth 
og Jens, og kjærlighe-
ten blomstrer.



He r  f i n n e r  d u  o s s

B I LLETTER

Til Feiring jernverk - alternativ 1 (blå rute)
Kjør fv. 33 og ta av fra vegen i Stubberuddalen i Nord-Feiring. Følg skilting mot Fei-
ring jernverk opp Stubberudvegen. Etter parkering er det ca. 20 minutters gange på 
grusveg til Feiring jernverk.

Til Feiring jernverk - alternativ 2 (grønn rute)
Kjør fv. 33 til Feiring sentrum. Følg skilting mot Feiring jernverk. Kjerkelinna-Bamrud-
vegen-Dalbekkvegen. Ca. 9 km grusveg. Etter parkering ved Atthaldsdammen er det 
ca. 20 minutters gange på sti ned til jernverket.

 Til Feiring jernverk - alternativ 3 (blå og rød rute)
Kjør fv. 33 til Stubberuddalen i Nord-Feiring. Følg skilting mot St. Pauls gruve opp 
Stubberudvegen. Ca. 5,5 km på grusveg. Parkèr ved bommmen. Følg merket sti sør-
over mot jernverket, via Alnesseter (ca. 25 minutters gange). Autentisk ferdselsvei fra 
gruvene til verket.

Til gruvevandring i St. Pauls gruve (blå og rød rute) 
Kjør fv. 33 til Stubberuddalen i Nord-Feiring. Følg skilting mot St. Pauls gruve opp 
Stubberudvegen. Ca. 5,5 km på grusveg. Åpen bom. Etter parkering ved Skomakar-
bakken er det ca. 20 minutters gange på sti til St. Pauls gruve. 

Til Carsten Ankers lysthus (blå rute) 
Kjør fv. 33 til Stubberuddalen i Nord-Feiring. Følg skilting mot Feiring jernverk og Lyst-
huset opp Stubberudvegen. Etter parkering er det ca. 10 minutters gange på grusveg 
tll Carsten Ankers lysthus. 

«Menn av malm, jenter av jern»
Billetter kjøpes på stedet, kontant eller Vipps. 
Voksne kr 250. Under 16 år kr 100. Under 6 år gratis.  
VIPPS nr: 114390

Gruvevandring 
Voksne kr 80. Under 16 år gratis . Medlemmer i Feiring 
Jernverks Venner kr 50. 

Gratis 
bompassering 
og parkering

Gratis 
omvisninger 

og aktiviteter i 
Jernverket

Transport for funksjonshemmede Kan bestilles senest en dag i forveien, 
ring 90 96 40 80 for info og avtale om transport. NB! Gjelder bare fra Eftasmyra i 
Nord-Feiring, blå rute. 
Andre spørsmål: Ring 90 96 40 80 eller e-post info@jernverket.info



www.jernverket.info  
 «Jernverkshelga i Feiring»

Jernverkshelga i Feiring arrangeres av 
styret for Jernverkshelga og Feiring Jernverks Venner. 

Takk til alle frivillige og til våre sponsorer!
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