
   

Smedmyrkoias historie 

    

Hvilehytte for tømmerhoggere  

 

Løvenskiold bygget hytta i 1942 som husvær og hvilehytte for tømmerhoggerne sine. Tømmer ble den 

gangen kjørt med hest ned de bratte Gopletjernbakkene og fløtet fra Øvre Lysedam til Sørkedalen og 

videre til Fossum Bruk ved Bogstadvannet. I det opprinnelige uthuset, større enn koia, var det åtte spilltau i 

to rom for hestene. Uthuset ble senere revet, og nytt ble bygget. 
 

Lønnen var 2 kr dagen, fortalte Løvenskiold-arbeideren Jens Venner, som ble pensjonert i 1989. 
 

Veien fra Skansebakken forbi hytta til Heggelivann ble bygget 1924-25 for å kunne frakte et mobilt sagbruk 

til Heggelivann. Etter hvert som skogsbilveiene ble bygget ut på 1960-tallet, var det stort sett tilreisende 

hoggere fra Solør, Odalen og Trysil som brukte hytta. Siste bruk av hest var tidlig på 1970-tallet. 
 

 
Brunen var god å ha i skogen. Dombjeller på 
hestene ropte: «vi trenger plass». 

 «Geitdoningen», med bukken foran og geita 
bak, ble brukt til tømmertransporten. Ved bratte 
nedoverbakker ble bare bukken brukt, og 
stokkene slepte i bakken for å bremse.  

   

Navnet Smedmyr finnes på flere myrer her og andre steder i Marka. Det kommer trolig av at det ble 

utvunnet myrmalm. 



   
 

 

 

 

Utleie til fiskepleie og OOT 
 

Allerede fra 1944 leiet Løvenskiold ut et rom til 
Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA), som hadde 
hytta som base i sitt arbeid med fiskekultivering i 
området. Rommet gikk under navnet «OFA-
rommet» og er nå «serveringsrom». 
Fra 1974 leiet Oslo og Omegn Turistforening (nå 
DNT Oslo og Omegn), de to innerste rommene. 
OFA flyttet ut i 1980, og siden har Turistforeningen 
leiet hele hytta. 

OFA setter ut yngel for å få mer fisk i Marka. 

 

Ungdomsgruppas hovedkvarter 
 

Helt fra 1974 var det de unge som var ildsjelene i driften av Smedmyrkoia. Grefsen KFUM-speidere startet 
vaffelservering, og OOTs Ungdomsgruppa overtok ansvaret for serveringen i 1983. Det var ingen spøk å 
bære ryggsekker på 30 kg med vaffelrøre mm. inn til hytta i 30 graders kulde, deretter hogge seg ned til en 
(nesten) bunnfrosset bekk etter vann, og så få litt varme i hytta. Dugnader to ganger om året ble populære 
og skapte samhold i Ungdomsgruppa. Smedmyrkoia har fungert som rekrutteringssted for medlemmer i 
gruppa og et sted der man ivaretar et godt sosialt miljø. Samtidig har medlemmene følelsen av å yte et 
bidrag til friluftslivet ved å jobbe for overnattingsmulighet og servering i Marka.  
 
I 1986 ble det gjennomført en stor oppussing av hytta på dugnad.  
 

Fra 2001 overtok Friluftsklubben i Oslo ansvaret for serveringen, og Friluftsklubben og DNTOO sin 

Vandrergruppa har stått for driften. Friluftsklubben er en forening «knoppskutt» fra DNT OO 

Ungdomsgruppa. 

 

Starten på hyttenettet 

 

Smedmyrkoia var lenge OOTs eneste ubetjente hytte. Den tok opp arven fra Larmerudbu nord i 

Nordmarka, der leiekontrakten gikk ut i 1972. Ungdomsgruppa var sterkt engasjert i å få til et nett av enkle, 

ubetjente koier for overnatting i Marka, og midt på 1980-tallet ble «hyttenettet» startet med Spålshytta og 

Lille Tømtehytta i tillegg til Smedmyrkoia. Idéen har vært en suksess.  I dag har DNT OO 20 ubetjente 

hytter i alle markene rundt Oslo, med ca. 14 600 overnattinger i 2011. (Larmerudbu og Spålshytta er ikke 

lenger DNT-hytter.) Det er mer enn 1 700 km blåmerkede stier. 
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