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Fredrik Mørk 
9 år i aksjon



5

1/  Mørk Golfklubb 30 år1/  Mørk Golfklubb 30 år
Planer om golfbane har det vært fra midten av syttiårene og i 1979 ble Planer om golfbane har det vært fra midten av syttiårene og i 1979 ble 
første plan forsiktig lagt frem. Det var som å hugge i stein, men 10 år første plan forsiktig lagt frem. Det var som å hugge i stein, men 10 år 
 senere under et tannlegebesøk ble det igjen nevnt. Etter dette gikk det slag  senere under et tannlegebesøk ble det igjen nevnt. Etter dette gikk det slag 
i slag, planene tok mere form og i september samme år inviterte vi åpnet i slag, planene tok mere form og i september samme år inviterte vi åpnet 
om å prøve golf.om å prøve golf. 

Vi hadde fått låne headpro fra Borregaard GK 
Fraser Mudie og under hans kyndige veiledning 
fikk mange sitt første positive møte med golf-
sporten. Det ble en ubetinget suksess med over 
100 personer innom første dagen.

12 november 198912 november 1989 holdt vi stiftelsesmøte med 
16 personer tilstede. Klubben ble stiftet og 
navnet ble Indre Østfold Golfklubb.  Styret ble: 
Leder Thorbjørn Berger, Hans Richard Huse, 
Kjell Kristiansen, Steinar Berntsen, Moje Erics-
son, Jorun Aarsrud og Steinar Zezanski.

31 januar 1990 ble vi tatt opp i  Norges 31 januar 1990 ble vi tatt opp i  Norges 
 Golfforbund som klubb no 39 og da  hadde vi 26  Golfforbund som klubb no 39 og da  hadde vi 26 
medlemmer.medlemmer. Thorbjørn Berger.
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Initiativtagere til det hele var Tannlege 
 Thorbjørn Berger og grunneier Peder Mørk, nå 
stiftet de 2 herrene utbygningsselskapet Golf 
& Fritid AS som skulle stå for all utbygging. 
 Vinteren 1989/1990 gikk med til planlegging og 
søknader, men å få innvilget søknadene var ikke 
helt enkelt. Men golfbane skulle vi ha og med 

masse dugnadshjelp og annen innsats ble 100 
dekar tilsådd. Her fikk vi plass til 6 korthull, en 
range og en liten puttinggreen. I august samme 
år åpnet banen for spill og banen var no 15 i 
Norge, til alle våre 30 medlemmers glede.

Torer Berger.

Teknisk Sjef i Spydeberg, Stig Stubberud klipper snoren. 
Thorbjørn Berger og Peder Mørk holder snoren.

Samtidig med dette slipper Golf & Fritid AS sine 
planer om videre utbygging til et komplett gol-
fanlegg. Dette møter sine store hindringer og i 
stedet for utbygging blir det mange møter og 
mye lobby virksomhet for å få gjennom planene. 
Resultatet av alt dette blir at en her må gå sakte 
frem og derfor tok det lengre tid enn det som 
var ønskelig. Noen ganger må selv optimister gi 
tapt for storsamfunnet`s meninger.
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Driving range 1991

I kø for åpningskake. Vår uteservering i 1991.



8 Men herrene Berger og Mørk var ikke knust, 
de ville videre og brukte vinteren 1990/911990/91 til å 
bygge om «Mølla» til servicebygg med toaletter, 
et lite kjøkken, oppholdsrom og et lite kontor. 
9 mai 1991 åpner vi offisielt vårt nye service 
bygg og vår 6 hulls bane, med tekn sjef i Spyde-
berg Stig Stubberud som snorklipper og over 
60 mennesker er tilstede. Da kan vi si at folk 
var interessert i hva som skjedde på golffronten. 
Allerede da i juni hadde vi vår første turnering 
«Saab Internasjonal Pairs» og den ble vunnet av 
Thorbjørn Berger og Steinar Berntsen.

Frazer Muddie som var med oss på starten i -89 
som pro følger oss helt frem til høsten 1992 
og han var en stor mann å ha med seg i disse 
startåra. Frazer har i alle år etter vært Head Pro 
på Borregaard GK, Randaberg GK, Stavanger 
GK og tilbake til Borregaard GK. Nå i 2019 har 
vi igjen gleden av å ha Fraser her på Mørk 2 
dager per uke.

Ut på sommeren 1992 kommer det noen små 
gledelige meldinger om at det kan gå mot en 
tillatelse for å få en fullverdig golfbane på Mørk. 
Vi har greid å få Fylkeslandbruksstyret på befar-
ing, da vi har økt søknaden vår fra 250 dekar til 
350 dekar. Etter mye informasjon og en runde i 
terrenget på 3 timer føler vi at dette virker pos-
itivt. Det viser seg å være riktig og vi mottar 
tillatelsen på omdisponering av 350 dekar FLN 
område til FLN område formål golf. Nå blir det 
et maratonløp på å få planer gjennom og god-
kjent, entreprenør på plass og være klare til 
byggestart i 1993. Bane designet og planlagt i 
sin helhet av Golf & Fritid

I 1992I 1992 starter vi opp med det som etter hvert 
blir hetene Golf Grønn Glede, vi har flere rus-
misbrukere fra Kirkens Bymisjon som kommer 
inn i vårt miljø og blir med på golfen. Dette er 
et utrolig morsomt opplegg og med utrolig tak-
knemlige brukere og ikke minst deres foreldre. 

Samarbeidet her fortsetter så lenge Kirkens 
Bymisjon er i området.

Stolte vinnere av vår første NGF turnering, Steinar 
 Berntsen og Thorbjørn Berger.

Allerede høsten 1991 starter arbeidet med å ut-
vide til en 9 hulls bane par 3 og 4, da det er stor 
usikkerhet rundt dette med tillatelse for å bygge 
en fullverdig golfbane. Her går arbeidet utrolig 
raskt og allerede midtsommer 1992 spiller vi på 
vår 9 hulls par 3 og 4 bane.
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19931993 ansetter vi egen pro på heltid og valget 
falt på Francis John Speight 32 år gammel brite 
opprinnelig fra London. Han har bred erfaring, 
både som spiller og pro fra England og Neder-
land. Flyttet til Sverige i 1989, kom til Norge og 
Tjøme i 1992 og nå altså til Mørk. Speight fant 
seg ikke helt til rette her i skogen og avsluttet 
sitt engasjement her i september 1993.

Maskinene starter opp i mai 1993 med å rydde 
greenområde hvor 1 er i dag, videre hull no 2 og 
3, deler av 7 og hele 8 som da skal være hull no 
9. Optimismen er vel stor da vi sa åpning august 
1994, det bli ikke åpning før i 1995. Må også ta 
med at Spydeberg Kommune stopper uttak av 
grus fra egen eiendom høsten 1994, noe som 
gjør at anlegget delvis stopper opp. 

Begrunnelse grustaket ligger nær naturreser-
vat, endelig fant miljøvernrådgiver i kommu-
nen og miljøvernavdelingen hos fylkesmannen 
en grunn for å stoppe golfbaneprosjektet. Det 
løste seg etter hvert og golfbanen kunne åpnes 
noe forsinket.

19941994 ansetter vi ny pro på heltid som heter Bob 
Hubbard fra Texas/Alabama. Han har med seg 
sin kone Cindy og sønnen Brandon, Cindy tar 
over serveringen og det tar ikke lang tid før 
hennes Brownis og hennes smil blir en slager 
her på Mørk. Brandon blir maskoten til med-
lemmene og Bob med sin erfaring og kundeevne 
trekker folk til Mørk. Familien Hubbard blir her 
ut 1997, Bob kommer til Norge også i 1998.

Slik ble Servicebygget «Mølla» i 2 etasje - her fra avslutningen 1992.



10 19951995 åpner vår nye flotte 9 hulls fullverdige 
golfbane og ny 9 hulls par 3 og 4 åpner sam-
tidig. Det er leder av baneutvalget i NGF Olav 
Theodorsen som er snorklipper og som slår åp-
ningsslaget. Det kryr av folk både fra Forbun-
det, naboklubber, egne medlemmer og andre, 
de som står i serveringen anslår tallet til 130 
personer.

Det blir dette året innført det nye dataverktøyet 
GK 90 som blir obligatorisk verktøy for Golf 
Norge.

På senhøsten dette året skiller Berger og Mørk 
lag i Golf & Fritid AS. Peder blir eneeier, tar 
over Thorbjørn sin del og Arvid Bjørnstad blir 
styreleder. Videre er det fremforhandlet en 
avtale at Askim Sparebank blir eneste bank for 
selskapet. Som følge av dette blir også Mørk 
Golfbane markedsnavnet og litt senere blir Golf 
& Fritid omregistrert til Mørk Golf AS. Dette for 
å få rendyrking av bane, sted og beliggenhet.

19971997 starter Mørk Golf AS arbeidet for fullt med 
utvidelse til 18 hull park/skogsbane par 72 og 
ny 9 hulls bane par 62, samt nytt servicebygg. 
Vi får en leieavtale med Spydeberg Kommune 
på 100 dekar og da faller alle brikker på plass. 
Arbeidet starter vinteren 97/98 og arbeidet 

Åpning av vår nye fullverdige 9 hullsbane, leder i 
 baneutvalget i NGF Olav Theodorsen klipper snora.

Mange mennesker på åpningsdaagen.
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Per Kristian Foss.

Det gjøres mye lobby virksomhet og her nevnes bl a: 
 Tormod Lund, Jørgen Kraggerud, Josef Filtvedt, 
Per Kristian Foss, Tormod Melnes m fl.



12 som hjelper oss gjennom arrangementet på en 
flott måte. Ikke minst var tilbakemeldingen på 
vår debutant som arrangør av forbundsturning 
gode og positive.

Nå vokser klubben vår med stormskritt, vi pas-
serer 1 000 medlemmer og vokser videre – det 
haster med å utvide. Dette året starter banesel-
skapet den store utbyggingen for at banen skal 
bli 18 hull + en 9 hulls bane og i samme opplegg 
skal det også bygges nytt servicebygg. Klubben 
får nytt dataverktøy i GK 96.

I 2001I 2001 er det mye som skjer og det kommer 
nye ansikter til Mørk. Som nevnt vi åpner nytt 
servicebygg med nye cafeverter i Wenche og 
Erik Thorkildsen. Vi åpner våre nye golfbaner 
i god stand 1 mai og alle gleder seg stort og vi 
kan også nå ta imot flere og større turneringer. 
 Videre har nå Eddie tatt over som headpro 
og han styrer shop og undervisning med sine 
medhjelpere frem til høsten 2002.

Dette året starter NGF AMA tour og Mørk 
er med allerede fra første året. Det inngås en 
avtale med Continental Dekk Norge om å være 
sponsor for denne turneringen og det fortsatte 
de med frem til 2011. Selv om turneringen har 
hatt forskjellige navn og også vært oppgradert 
til Norges Cup har navnet «CONTINENTAL 
MØRK OPEN» vært vårt hele tiden.

Vi er nå i ferd med å bli en ordentlig stor golfklubb 
og er nå oppe i 1 984 medlemmer. Videre kan vi 

pågår hele tiden og uten avbrekk frem til 1999, 
da reiser anleggsmaskinene. Mørk Golf AS tar 
all jordbearbeiding og såing, samt stellet videre 
fremover. Vi greier så vidt å spille alle 18 hull 
sent på høsten. Vi får store vinterskader på deler 
av det nye og må så om store deler våren 2000, 
derfor får vi meget kort sesong på 18 hull i 2000. 
Høsten 2000 river vi vår kjære gamle «Mølla» 
for å gi plass til nytt servicebygg. Det er teg-
net av Enerhaugen arkitektkontor og med en 
god byggeleder i vårt medlem Hans M Gretland 
blir dette et praktbygg som vi åpner 1 mai 2001 
samtidig åpner alle våre 27 hull i god stand. Nå 
er all bygging for lang tid over og konsentrasjo-
nen må over på drift og vedlikehold.

1997 ansetter vi ny pro i Roger Yrvum som 
headpro, han har med sin kone Solveig som 
butikkleder, sønnen Eddie som pro og sønnen 
John Willy med kone Laila som skal drive ca-
feen. Nå setter golfboomen inn for fullt og det 
blir stor aktivitet for denne delen.

19981998 – nå ønsker klubben å skifte ut sitt lange 
navn Indre Østfold Golfklubb og komme i 
samsvar med stedet hvor golfaktiviteten gjøres 
og de vedtar på sitt årsmøte å skifte til Mørk 
Golfklubb. Klubbens første turnering for NGF 
blir arrangert – A tour for jenter. Det er første 
gang vi har besøk av en forbundsdommer og 
ryktene sier at den som skal komme er den 
strengeste og mest vanskelige dommer. Damen 
som heter Edith Grande ankommer og det viser 
seg å være en meget hyggelig og positiv dame 
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Det nye servicebygget og overbygget 
på Range er ferdig.



14 si at Mørk er det anlegget i Norge som har de 
beste treningsfasilitetene totalt sett. Mørk har 
den største rangen, vi har tre treningsgreener 
og vi har eget innspills hull fra 100 meter og 
inn. Dette får også etter hvert positive følger for 
oss etter hvert som NGF begynner å bruke oss.

Mørk starter også et samarbeid med vide-
regående skoler i Akershus som får stor op-
pmerksom på mange fronter. Bl a oppnår elever 
som aldri har fått stående karakter i matema-
tikk og kroppsøvning å få stående karakter etter 
å ha deltatt her på Mørk. Vi blir omtalt i Norsk 
Lærerblad, Kirke-og undervisningsminister 
Kristin Halvorsen ønsker også møte med oss og 
det blir et utrolig givende møte. Men krefter in-
nen skolesystemet bekjemper dette da det er feil 
å flytte undervisning ut fra skolen.

20032003 ansetter vi ny pro – Martin Johannisson 
som mange her i dag kan takke for at de har fått 
den gode innføringen i golf. Han har med seg 
sin kjære Linda som etter hvert går inn på kon-
toret her. Martin bli her frem til høsten 2010 
hvor de velger reise tilbake til Sverige.

Mørk GK er en av de første som tar i bruk 
 Coahing systemet som er videre utviklet til 
Next Level. Anlegget blir brukt mye av NGF i 
opplæring og kursing da de her finner plass 
og det rette læringsmiljøet. I denne perioden 
utvikler vi oss veldig som klubb og følger tett 
på alt nytt som kommer. I disse årene jobber 
klubben veldig godt på flere områder og det ut-

vikles hele tiden bedre rutiner til beste for alle. 
Samtidig blir kravene større og større – det skal 
gjøres mye mere for at vi skal være aktraktive 
som golfklubb og dette er den store utfordrin-
gen for alle. Men det er faktisk bare alle vi med-
lemmer som kan gjøre noe med det og det er 
engasjement.

Mørk Golfklubb er den første banen i Norge 
som starter fast med skolegolf og vårt opplegg 
tilbyr alle 5 klassinger i Spydeberg fri opplæring 
i golf. Dette holder vi fortsatt på med og etter 
hvert har Spydeberg Kommune blitt mere med 
på dette.

Nå begynner vi også å se nedturen i Norsk Golf 
– det åpnes nye anlegg over hele landet, men 
veksten i antall golfmedlemmer stanser opp, 
samtidig som de fleste golfere spiller færre 
runder. Dette gir en litt dobbel negativ effekt 
som dessverre skal vise seg bare øker.

Mørk Golfklubb har hele tiden vært veldig posi-
tive til å hjelpe andre klubber i gang, vi har vært 
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Barn & Golf har vært og er en viktig aktivitet her på Mørk GK.

fadderklubb for Moss & Rygge GK, Grønmo GK, 
Ski Gk og Langhus som aldri kom lengre.
2005 er det 100 år siden Norge ble fritt og eget 
land igjen – det må feires og vi tar initativet til 
unionsgolfen. Dette ble ikke helt slik vi had-
de tenkt oss og vi inngår et samarbeide med 
«Femdagarsgolfen» i Sverige og starter opp 
«tredagersgolf» - dette blir et meget vellykket 
opplegg som varer frem til 2018. Nå fortsetter 
«tredagersgolfen» alene og er en hyggelig turn-
ering som går på Drøbak, Moss & Rygge og her 

på Mørk siste helg i juli hvert år.

2011 2011 ansetter vi tidenes yngste pro – Karianne 
Hillås og hun blir mottatt med noe skepsis, 
men viser seg å vinne de fleste og blir hos oss til 
2016. Da tar hun over som DL og i 2017 tilbake 
som sportslig leder. I 2018 og 19 er hun engas-
jert som pro for juniorgruppa og tar også andre 
protimer for medlemmene.
2011 arrangerer vi topp turneringen i Nordic 
Leauge «ECCO TOUR»«ECCO TOUR» denne kommer til Mørk 



16 etter en lengre diskusjon med NGF hvor de 
sier at det er umulig å få den turneringen til 
Norge. Vi garanterer «Ecco Tour» i tre år, mens 
NGF da skal finne løsninger og ta over ansvaret 
for denne. Det skjer ikke noe fra NGF sin side 
og derfor ble samarbeidet med «Ecco Tour» 
avsluttet høsten 2013. Vi her på Mørk lærte mye 
om profesjonelle golfturneringer og ikke minst 
mye om hvordan de tenker og hvilke krav som 
er der. 

Bilder viser litt fra vår store og morsomme  satsning på 
Ecco Tour i 2011, 2012 og 2013.

For oss var det stort og veldig flott å få ha «Ecco 
Tour» i 3 år. Vi fikk satt anlegget på kartet og 
ikke minst vi fikk bekreftet det vi mener at Mørk 
holder de krav som stilles og at banen er utrolig 
morsom å spille uansett hvilke nivå du er på.

2 september 2015 er en stor dag her på mørk da 
kommer nemlig kulturminister Torhild Widvey 
hit for å åpne Golf Grønn Glede sitt arrange-
ment. Dette er så stort at en kulturminister 
besøker et golfanlegg at NGF president Finn H. 
Andreassen ankommer i god tid. 
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18 Det samme gjør Stortingsrepresentant Ingjerd 
Schou, hennes mann ordfører Petter og vår 
egen «kulturminister» Grete Skjelbred. Det 
som derimot ikke er noe hyggelig er at Norsk 
Golf vårt eget menighetsblad uteblir da de ikke 
tror det blir noe av………

I flere år har myndighetene strammet skru-
en for tilskudd etc til private idrettsanlegg, 
de  ønsker helt klart at alle idrettsanlegg skal 
«eies» og driftes av idrettsklubber. Dette kan 
en mene mye om, men så lenge det offentlige 
gjør store forskjeller på idrettene i Norge blir 
det ekstra hardt for bl a vår idrett. Dette gjør at 
Mørk Golf AS ønsker å selge/overdra sitt anlegg 
til klubben. Her igjen møter en på helt ukjente 
problemer og problemer som departementet 
ikke har sett for seg. Det kan ikke gis støtte til 
klubb som skal ta over et allerede eksiterende 
idrettsanlegg, det er kun til nyanlegg det gis 
midler. For å gjøre en lang historie kort, vi er 
så heldige at en sjef i departementet er en ivrig 
golfspillerske. Med hennes engasjement blir re-
glene endret slik at det er mulig for Mørk GK å 
søke om spillemidler for å overta anlegget her 
på Mørk. Tusen takk til denne damen som i dag 
er President i NGF – Marit Wiig.

Mørk GK overtar anlegget 1 mai 2016 og nå er 
det anlegget på Mørk blitt et helt idrettsanlegg 
i idrettens øyne.

Mørk GK ansetter Karianne Hillås som DL og 
Bengt Arne Lien som headpro. Bengt Arne blir 
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Håpløst regnvær men Kulturminister og Bane eier har en 
god prat.

F.V. Ordfører i Eidsberg Erik Unaas, Golfpresident Finn 
H Andreassen, kulturminister Torhild Widvey og Peder 
Mørk.

syk på høsten og avslutter. Klubben gjør litt om 
Karianne blir Sportslig leder og pro. Jan Petter 
Kristiansen blir ansatt som shopansvarlig og 
leder for servicepunkt. Det blir noe turbulent 
og uenighet preger arbeidet i klubben. Etter 
hvert stiller styret sine plasser til disposisjon, 
det velges nytt styre på ekstraordinært årsmøte 
november 2017 og disse blir valgt videre på or-
dinært årsmøte. Det nye styret tar kraftige grep 
og setter i gang en stor ryddeaksjon. 
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Golfpresident Marit Wiig og idrettspresident Berit Kjøll 
gratulerer Mørk GK med vel gjennomført.

Dette ender med at klubben kun sitter igjen 
med de deltidsansatte på utedelen, de andre 
som er med er engasjerte.

Nå i jubileumsåret 2019 er det 2 engasjerte pro-
er som tidligere omtalt, det er 6 deltidsansatte 
ute på anlegget og en person på kontor, shop og 
servicepunkt.

Dagene 14 – 16 og 17 august ble store dager 
her på Mørk GK, da verdensmesterskapet i Ori-
entering 2019 ble arrangert her. Dette er det 
første og siste VM som noensinne har blitt ar-
ransert i Østfold og Spydeberg. Det var løpere 
fra 49 nasjoner i alt 280 kvalifiserte løpere og 
TV overføring til 90 land. Det deltok omtrent 
4 000 personer på publikumsløpene. Totalt 
var det innom vel 20 000 personer på disse 3 
dagene. Hele det nye Idrettsstyret i NIF var her 
med nyvalgt President Berit Kjøll og de traff jo 
vår  Golfpresident Marit Wiig her og begge var 
enige om at dette var noe nytt og unikt som bør 
kunne etterfølges, spesielt i form av samarbeid 
på tvers av idretter. 

På avslutningen roste den internasjonale gen-
eralsekretæren hele arrangementet og stadion 
som det beste han har opplevd og han har hele 
22 VM å sammenligne med.

Mørk GK føler seg beæret og vi er takknemlig 
for å få lov til å samarbeide med så profesjonelle 
og flinke folk. Vi er også glad for at vi kunne 
dele vårt anlegg med en annen idrett som også 

er avsett fra myndighetene med utrolig små 
midler Klubben driver bra, det ser lyst ut og 
klubben planlegger forbedringer på flere felter 
og også noe nytt.

Men som nesten alle andre klubber og NGF vi 
ønsker oss flere medlemmer og større aktivi-
tet i årene som kommer – rett og slett en ny 
 golfboom.
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Vi startet dagen med en stor og god scramble 
turnering for de av våre medlemmer som ville 
være med å feire våre 30 første år som golfklubb.

Umiddelbart etter at alle var kommet inn gikk vi 
til bords og kunne forsyne oss med smakfull god 
mat som Marit serverte oss. I tillegg  overrasket 
hun oss alle med et stort dessert/kakebord.

Som seg hør og bør i store jubileer ble det 
litt historie om klubben fra start og frem til i 
dag. På gjestelisten sto vår egen «kulturminis-
ter» Grete Skjelbred, vår egen ordfører Petter 
Schou, Askim`s ordfører Tor Hals og Eidsberg`s 
ordfører Erik Unaas som nå også er valgt inn i 
styret for Norges Idrettsforbund (den første fra 
østfold).

Litt fra vårt 30 årsjubileum lørdag 21 september 2019Litt fra vårt 30 årsjubileum lørdag 21 september 2019

Vårt motto: Vårt motto: 

Helse, mosjon og trivsel gir velvære!
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Vår ordfører Petter overrekker 

blomster og gode ord til klubben.
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Leder i klubben Per Christian 
 gratulerer de to som grunnla banen 
– Thorbjørn Berger og Peder Mørk.
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Klubben`s leder Per Christian 

 Anfinnsen, gleder seg til å styre 
klubben til videre suksess og vekst.
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Mørk har alt av treningsfasiliteter og de er store og 
romslige, samt meget god og dyktig pro.

Elggolf er en hyggelig fyr du treffer på Mørk.

Mørk har også Fotballgolf.
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2/  Litt historie og Kulturminner på ved   2/  Litt historie og Kulturminner på ved   
     Mørk  Golfbane     Mørk  Golfbane
Mørk som er skrivemåten i dag var i starten Morch som betyr skog og Mørk som er skrivemåten i dag var i starten Morch som betyr skog og 
det passer jo bra for det er store skogarealer på alle kanter. Hvor gammel det passer jo bra for det er store skogarealer på alle kanter. Hvor gammel 
gården er vites ikke da den ikke har noen stor historisk betydning, i tillegg gården er vites ikke da den ikke har noen stor historisk betydning, i tillegg 
har Mørkgårdene vært veldig mye på salg og da slutter den muntlige har Mørkgårdene vært veldig mye på salg og da slutter den muntlige 
 overlevering. overlevering.

Det vi vet er at adels slekten Rosensværd eide 
gården frem til 1525, da de solgte denne til 
Værne Kloster med følgende klausul: Leilend-
ing på Mørk skulle gi 2 høns og 12 merker 
smør til Presten før jul. Det står også her at 
når Rosensværdene gjestet Bærøe Gård i Hobøl 
rid de «Jerikoveien» - denne vei vet ikke vi ek-
sakt hvor går, men mye tyder på at den gikk på 
hull 1 og over green, videre oppover og innover 
«Gamleeriken», ned forbi «Helvete» og fram til 
Bærøe.

I 1575 er gården ikke lengre i geistlighetens 
eie den er da overtatt av adelsslekten Akeleye – 
mest sannsynlig har det skjedd i 1550. Senere 
finner vi her slektinger av Akeleye.

Her starter utviklingen og industrialiseringen i 
området. Ca 1565 kommer det 2 oppgangssag-
er fra Danmark til Norge, disse ble satt opp i 
Mossefossen. Veldig mye tyder på at sag no 3 
blir montert ved fossen på Sagbakken, hvor 
green no 3 og utslaget på hull 4 er.

Dette kan underbygges med at det fra det Dan-Dette kan underbygges med at det fra det Dan-
ske kanseli om en del sager ute i Norge står føl-ske kanseli om en del sager ute i Norge står føl-
gende:gende:

Nordre mørk sag som i 1662 eies av Velbårne 
Gabriel Akeleye hvor gårdens skyld reiser seg. 
Det er samme sag til eiendommen i dag som 
solgt av Sigvart Akeleye som arvelig skal være 
tilfallet og ikke kunne flyttes fra gården.



28 Videre kan en lese om rentekammeret  Skog-og Videre kan en lese om rentekammeret  Skog-og 
sagvesen 1617 – 1699:sagvesen 1617 – 1699:

Komisjonens betenkning over sagbruksvesen i 
Smaalenenes amt foranlediget ved kongelig res-
olusjon 12 mai 1683 oppgjort av følgende: N. 
Mekelburg, E. Stockfeldt og Hans Holst i 1684:

Mørk Sag er en gammel sag, den har stått der 
i over 100 år og eier i dag er Søren Lauritzøn i 
Hølen som selv kjøpte den av velbårne Gabriel 
Akeleye den 2 august 1675. Søren Lauritzen op-
pfører hovedhuset på Sagbakken i 1678 slik det 
står i dag.

I 1703 kjøper Fredrik Bærøe sag og gård og i 
1732 er det Peder Bærøe som er eier. Vi vet at 
det er Peder Bærøe i sin eierperiode som bygger 
ny sag på Sagbakken og at den da fikk den stør-
relse som den har i dag. Peder Bærøe´s dødsbo i 
1741 selger alt til Lars Larsen Kåbbel i Våler for 
825 riksdaler.

I 1753 skjøter denne Lars L Kåbbel 1/3 til sin 
sønn Lars og 1/3 del til sin sønn Hågen. Så virk-
er det som det har skjedd en odelsløsning eller 
salg for 12 november 1755 skjøter Thor Chris-
tian Bærøe del av gården Mørk N + part i sagen 
til sin bror Fredrik Pedersøn Børøe. Nå starter 
kjøp og salg av deler/parter og rivalisering for 
å få herre dømme over sag og tømmerfore-
komster. Denne handlingen og stadige skifter 
av deleiere pågår i ca 80 år og det kan nevnes 
følgende eiere av saga: Phillip Andersen Meyer, 

Eric Erichsen Østby, Mads Halvorsen Schistad, 
Østen jensen Åmodt, Hans Tordsen Randem, 
Gulbrand Daltorp, Ole Madsen Ruud, Aslach 
Svendsen, Jens Hjorth, Jens Enersen Lund, Er-
ich Thune, Ole Pedersen Giltvedt, Even Olsen 
Brårud, Peder Herfordt, Peder Lund, Gudmund 
Fhorsen, Thor Tolfsøn, Mathias Larsen, Peder 
Herfordt kjøper seg inn igjen for 2 gang, men 
selger til Kammerherre Ancher. De fleste av dis-
se var kjøpmenn i Moss og Son.

Senere ut på 1820 tallet ser det ut som Peder Senere ut på 1820 tallet ser det ut som Peder 
herfordt`s enke har klart å bli eneeier av de tre herfordt`s enke har klart å bli eneeier av de tre 
parter og ca 10 år senere selger hun til Lauritz parter og ca 10 år senere selger hun til Lauritz 
Offer Lauritzen. Auksjonen som ble holdt etter Offer Lauritzen. Auksjonen som ble holdt etter 
han i 1844 kjøper Ellef Jacobsen dy på S Mørk han i 1844 kjøper Ellef Jacobsen dy på S Mørk 
alt sammen for 3 020 spesidaler. Da er igjen alt sammen for 3 020 spesidaler. Da er igjen 
Mørkgårdene m/ Bjørnstad samlet på en hånd.Mørkgårdene m/ Bjørnstad samlet på en hånd.

Så mer spesifikt om saga:

Som vi har hørt tidligere antas det at saga ble 
reist omkring 1570 og at det var en flom sag 
brukt om vår og høst. Bevilgning på saga i 1732 
var 1 400 kantede bord. En var nok inne i en 
periode hvor en ønsket større bevilgning og vi 
vet at dammen oppe i utløpet av Slora stå ferdig 
i 1765. Dessverre er steinen som dette årstallet 
var hugget inn borte, men årstallet og steinen 
er bevitnet av flere bl a av Syver Liverud og vi 
her på Mørk. Ved Kongelig bevilgning fra det 
Danske Hoff i 1780 ble kvantumet av skårne 
plank forhøiet til 2 000 stk per år. Den 4 de-
sember 1817 gjentar Kong Carl av Sverige og 



29Norge bevilgningen til Mørk Nordre Sag. I 1860 
forsvinner sagbruksbevilgningene og det kan 
skjæres mer.

I 1865 kommer Andres Thorkildsen til saga som I 1865 kommer Andres Thorkildsen til saga som 
sagmester og blir her til 1900. I 1900 kommer sagmester og blir her til 1900. I 1900 kommer 
Anton Larsen Sagbakken hit som sagmester og Anton Larsen Sagbakken hit som sagmester og 
er det frem til 1950 hvor saga blir nedlagt. Anton er det frem til 1950 hvor saga blir nedlagt. Anton 
får da Kongens fortjenestemedalje i gull og bor får da Kongens fortjenestemedalje i gull og bor 
på Sagbakken til sin død i 1957. I 1896 ble det på Sagbakken til sin død i 1957. I 1896 ble det 
innkjøpt en turbin og denne ble montert umid-innkjøpt en turbin og denne ble montert umid-
delbart. Antagelig vis ble denne turbin skiftet ut delbart. Antagelig vis ble denne turbin skiftet ut 
i 1910 av ukjent grunn for den turbin som er på i 1910 av ukjent grunn for den turbin som er på 
Saga nå er fra Tomter Jernstøperi med årstallet Saga nå er fra Tomter Jernstøperi med årstallet 
|1910. Med å gå over til turbin øket en kraften |1910. Med å gå over til turbin øket en kraften 
betraktelig og da kunne en skjære mer samtidig betraktelig og da kunne en skjære mer samtidig 
og få større kapasitet.og få større kapasitet.

Med saga fulgte det mye annet også som vi 
delvis har berørt tidligere med mye eierskifter 
og en stor andel eiere fra kjøpstaden Moss og 
Soon. Det som ble skjært på bevilgning kunne 
eksporteres og da ble dette kjørt med hest til 
Son som var den store utskipningshavna – der-
av også navnet Soon Water på Nederlandske og 
Engelske sjøkart fra den tiden. Etter hvert kom 
det også jernverk i Moss og de trengte store 
mengder kull. Derfor er jo hele området i Mørk 
fullt av gamle kølaminer og et typisk navn etter 
denne tiden er Kølhusmyr her var det mye køl-
brening og kølabrenneren hadde sitt eget lille 
krypinn her. Dette skulle også transporteres til 
Moss med hest og det var et stort antall hes-
ter og kjørekarer som var engasjerte i denne 

trafikken. De hadde allerede den tid sans for 
 returtransport og når køla var levert lastet de 
opp med støpejern før returen.

Sagbakken som sådan har en enorm historie og 
med et hovedhus fra 1680 og en sag fra ca 1570 
er det utrolig mye historie her. Så tenk litt over 
det når du nå golfer forbi dette området.

Vi ønsker deg god tur og mange Vi ønsker deg god tur og mange 
hyggelige golfopplevelser!hyggelige golfopplevelser!
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Oppgangssaga på Sagbakken.
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Hovedhuset Sagbakken fra 1678.
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3/  Styrer i Mørk GK3/  Styrer i Mørk GK

1989/90: Leder Thorbjørn Berger, nestled-
er Bjørn-Olav Nome, Kasserer hans-Richard 
Huse, Sekretær Mauritz (Moje) Ericsson, Sty-
remedlemmer Ole Aarsrud og Kjell Kristiansen, 
Varamedlemmer Gunnar Grimeland og Steinar 
Zezanski

1991: Leder Thorbjørn Berger, N leder  Jorun 
Aarsrud, Sekretær Moje Ericsson, Kasserer  
Hans-Richard Huse, Styremedlemmer Kjell 
Kristiansen og Per Lottrup, Varamedlemmer 
Steinar Berntsen og Steinar Zezanski.

1992: Leder Hans-Richard Huse, N leder Stein-
ar Berntsen, Kasserer Liv Bjørnstad, Sekretær 
Moje Ericsson, Styremedlemmer Jørn Bjørkli 
og Thorbjørn Berger, Varamedlemmer Svein-
Erik Haugen og Terje Nygaard.

1993: Leder Steinar Berntsen, N leder 
Hans-Richard Huse, Sekretær Hasse Ekman, 
Kasserer Liv Bjørnstad, Styremedlemmer Jørn 
Bjørkli og Thorbjørn Berger, Varamedlemmer 
Terje Nygaard og Tor Christiansen

1994: Leder Steinar Berntsen, N leder 
Hans-Richard Huse, Kasserer Liv Bjørnstad, 
sekretær Hasse Ekman, styremedlemmer Tor 
Christiansen og Peder Mørk, Varamedlemmer 
Solveig Ruud og Hans T Esbjug.

1995: Leder Steinar Berntsen, N leder Per 
 Tanum, Kasserer Liv Bjørnstad, Sekretær Has-
se Ekman, Styremedlemmer Bente Schie, Ped-
er Mørk og Trond Haugsnes, Varamedlemmer 
 Jorun Aarsrud og Solveig Ruud.



34 1996: Leder Per Tanum, N leder Jan Vidar 
Moen, Kasserer Atle Helgedagsrud, Sekretær 
Eddy Andersen, styremedlemmer Bente Schie, 
Per Wilhelmsen og Peder Mørk, V medlemmer 
Jorun Aarsrud og Aud Christiansen

1997:  Leder Per Tanum, N leder Jan Vidar 
Moen, Kasserer Liv Gaaseby, Sekretær Eddy 
 Andersen, Styremedlemmer Tor Christiansen, 
Per Wilhelmsen og Peder Mørk, Varamedlem-
mer Trine Kolberg

1998: Leder Per Tanum, N leder Jan Vidar 
Moen, Kasserer Liv Gaaseby, Sekretær Eddy An-
dersen, Styremedlemmer Arne Svendsen, Bente 
Schie og Peder Mørk, Varamedlemmer Turid 
Wold og Olav Gaaseby

1999: Leder Per Tanum, N leder Erling hagen, 
Kasserer Wilfred Mørch, Sekretær Eddy Ander-
sen, Styremedlemmer Tor Christiansen, Arne 
Svendsen og Peder Mørk, Varamedlemmer 
 Turid Wold og Håkon Hansen

2000: Leder Erling Hagen, N leder Morten 
storm, Kasserer Wilfred Mørch, Sekretær 
Eddy Andersen, Styremedlemmer Jorun Chris-
tiansen, Arne Svendsen og Peder Mørk, Varam-
edlemmer Turid Wold og Per Tanum

2001: Leder Morten Storm, N leder Jørn Egil 
Tøien, Kasserer Wilfred Mørch, sekretær Eddy 
Andersen, Styremedlemmer Turid Wold, Sven-
Arne Nilsen og Peder Mørk, Varamedlemmer 
Per Tanum og Turid Wold.

2002: Leder Morten storm, N leder Jørn Egil 
Tøien, Kasserer Wilfred Mørch, Sekretær Eddy 
Andersen, Styremedlemmer Sven-Arne Nilsen, 
Per Wilhelmsen og Peder Mørk, Varamedlem-
mer Annie Friis og Jan Imerslund.
2003: Leder Morten Storm døde 16 mars og 
deretter er styret slik N leder Jørn Egil Tøien, 
Kasserer Wilfred Mørch, sekretær Eddy Ander-
sen, Styremedlemmer Sven Arne Nilsen, Per 
Wilhelmsen og Peder Mørk, Varamedlemmer 
Stine Jansen og Thorstein Tveter.

2004: Leder Jørn Egil Tøien, N leder Bente 
Schie, Kasserer Per Tannum, Sekretær Eddy 
Andersen, Styremedlemmer Sven-Arne Nilsen 
og Arnold Kolstad.

2005: Leder Jørn Egil Tøien, N leder Bente, 
Sekretær Vibece Walle Furseth, Kasserer Per 
Tanum, Styremedlemmer Thomas Roskifte og 
Jorun Ognstad

2006: Leder Thomas Roskifte, N leder Bente 
Schie, Kasserer Per Tanum, Sekretær Vibece 
Walle Furseth, Styremedlemmer Jorun Ogn-
stad, Trond Svenneby og Peder Mørk, V med-
lemmer

2007: Leder Thomas Roskifte trakk seg på 
våren(jobb) og Per Tanum gikk inn N leder 
 Jorunn Ognstad, Kasserer Per Tanum, sekretær 
Roger Borge, Styremedlemmer Trond Svenne-
by, Brita Unnerud og Peder Mørk, V medlemmer
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36 2008: Leder Åge Wedøe, Jorunn Ognstad, Kass-
erer Halvor Fahle, Sekretær Roger Borge, sty-
remedlemmer Sven Arne Nilsen, Lena Brenden 
og Peder Mørk, Varamedlemmer Hege Helle og 
Helge Brenden

2009: Leder Åge Wedøe, N leder Helge  Brenden, 
Kasserer Halvor Fahle, Sekretær Eva Skoglund, 
styremedlemmer Brita Unnerud og Roger Borge

2010: Leder Åge Wedøe, N leder Helge Bren-
den, Kasserer Karina Egeland, Sekretær Brita 
Unnerud, Styremedlemmer Lena Brenden og 
Roger Borge

2011: Leder Åge Wedøe, N Leder Jørn Brynild-
sen, Kasserer Karina Egeland, Sekretær Line 
Harridsleff, Styremedlemmer Torry Kristiansen 
og Jan Erik N Magnussen

2012: Leder Åge Wedøe, N leder Jørn Brynild-
sen, Sekretær Torry Kristiansen, Kasserer Liv 
Westad, Styremedlemmer Berit Walle Johansen 
og Jan Erik N Magnussen.

2013: Leder Åge Wedøe, N leder Jørn Brynild-
sen, Sekretær Ronny Engen, Kasserer Liv West-
ad, Styremedlemmer Berit Walle Johansen og 
Jan Erik N Magnussen

2014: Leder Odd Rune Rolandsen 1 halvår og 
så rykket N leder Jørn Brynildsen opp, Sekretær 
Ronny Engen, Kasserer Liv Westad, Styremed-
lemmer Reidun Aasheim, Varamedlemmer 
Hege Helle og Jan Erik N Magnussen

2015: Leder og sekretær Åge Wedøe, N leder 
Jan Erik N Magnussen, Kasserer Marius Storm, 
Styremedlemmer Reidun Aasheim og Ingebjørg 
Kolstad, Varamedlemmer Liv Lottrup og Jarle 
Graarud.
2016: Leder Robert Malmberg avløses av N 
leder Jarle Graarud, Sekretær Karoline Hagen, 
Kasserer Mona Spakmo, Styremedlem Petter 
Holth, Brita Unnerud og Thomas Langbo, V 
medlem Liv Lottrup.

2017: Leder Jarle Graarud, N Leder Dan Phil-
ip Flesjø, Sekretær Karoline Hagen, Kasserer 
Mona Spakmo, Styremedlem Petter Holth, V 
medlemmer Anne-Karin Jacobsen og Bjørn 
Steinar Olsen

2018: Leder Per Chr Anfinnsen, N leder Dan 
Philip Flesjø, Kasserer Sue Kristiansen, Se-
kretær Beate Aasen, styremedlem Sverre 
Olesen, V medlemmer Hege Dammeyer og Geir 
grav

2019: Leder Per Chr Anfinnsen, N leder Dan 
Philip Flesjø, Kasserer Sue Kristiansen, Se-
kretær Hege Dammeyer, Styremedlem Sverre 
Olesen, V medlemmer Ann-Kristin Anfinnsen 
og Ole Robert Ertnes.
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4/  Medlemmer innmeldt i 1990 som      4/  Medlemmer innmeldt i 1990 som      
     har vært medlemmer gjennom hele          har vært medlemmer gjennom hele     
     30 år.     30 år.

Knut Bakken
Thorbjørn Berger
Jorun Berntsen
Steinar Berntsen
Liv Bjørnstad
Arvid Bjørnstad
Svein Erik Haugen

Hans Richard Huse
Rune Kiserud
Jan Vidar Moen
Tina Mørk
Fredrik Mørk
Peder Mørk
Einy Våland





«Mørk Golfklubb
 har ett flott anlegg 
med gode og store
treningsområder,

9- og 18 hulls bane.»
Golfpresident Finn H. Andreassen
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