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Denne torsdagen ble litt uforklarlig på møtefronten.  I møtekalenderen på hjemmesida og 
tidligere mail ble det sagt at møtet skulle skje som deltakelse på et møte i regi av Brukerrådet 
ved RIBO, som hadde besøk av Arvid Høgvoll og Gunner Sanden, som fortalte fra sin nye bok 
"Værksfolk", dvs. om liv og aktiviteter på både Øvre og Nedre Verket. 
Det var 3 av klubbens medlemmer som deltok på RIBO. 
 
Men ikke alle hadde oppfattet det slik, og 6 medlemmer møtte derfor opp i klubbens lokale. 
Hva programmet ble i klubblokalet vet ikke referenten noe om. 
 
Men kvelden  med Arvid og Gunnar på RIBO var interessant, krydret med fine bilder og mange 
gode historier.  Det var møtt opp mange, og gjennomsnuttsalderen var  (ikke uventet)  relativt 
høy. 
 
Kvelden var delt i 2 bolker.  Før kaffen tok Arvid forsamlingen med fra hus til hus, og fortalte om 
mange som hadde budd der. 
 
Andre del var viet de mange intervjuene som de hadde gjort med profilerte ulefossinger som 
hadde budd eller hatt sterk tilknytning  til Verket. 
 
Nede Verket ble dessverre revet i første halvdel av 60-tallet. Husa lå etter hverandre fra der den 
nye brannstasjonen ligger og bortover til porten inn til Jærnverket. Vi som er gamle nok til å 
huske bygningene og rivinga, minnes at vi kalte området "Agadir".  Det var fordi det på den tida 
var et stort jordskjelv i Agadir, som la byen i ruiner, 
Er par hus nær Jærnverksporten står fortsatt. 
 
Øvre Verket veit vi selvsagt mye meir om.  Området er jo nå et blomstrende marked med mange 
aktiviteter, Spiseriet, Antikvariet, Rammeverksted, Bakeri og mye annet. 
 
På 70-tallet vat det en opprivende prosess om Øvre Verket skulle rives for å gjøre plass til nytt 
sagbruk, eller om det skulle bevares.  Hele denne prosessen er også omtalt i boka. 
 
Arvid og Gunnar var også innom andre kjente bygninger, som Gleden, Sibir'ien og Kampen,  
husa inne i Cappelhagan, masovnsbukta med båtplassene og Kraftverket. 
 
Jærnverket blei kalt "ærbene".  En tilreisende sto en dag på "Skriværbrua" og så ned på 
Jærnverket. Han stoppet en gutt som kom forbi og spurte:  "Hvilken bedrift er dette da"?  "Det er 
ikkje noen bedrift det sa gutten, -det er "ærbene" det: 
 



Dere som ikke var på møtet gikk glipp av mye.  Men boka er å få kjøpt. 
 

 
 


