
   

Presthyttas historie 
 

    

Tilhørte Norderhov prestegård 

Før 1816 var hele Krokskogen allmenning, dvs. hver bonde i bygda kunne forsyne seg med trevirke til ved, 

hustømmer, etc. Men ca. 1820 ble allmenningen skiftet ut mellom gårdene, og Norderhov prestegård ble 

tildelt en skogteig på ca. 1000 mål i området der Presthytta nå ligger. Trolig ble hytta bygget som husvær 

for skogsarbeidere rundt 1890. Den hadde to rom for 3-4 arbeidere og stall som nå er vedskjul. 

Prestegården hadde dessuten seter på Kampesetra.  

Statens skoger (Statsskog) hadde ansvaret for drift av skogen. På 1930-tallet satte Statens skoger bort 

driften til Kongsberg sølvverk (!!), som hadde kunnskap og kapasitet for skogsdrift. 

 

Norderhov prestegård:  
Gammel norsk storgård  
Prestegården var en gang den største på 
Ringerike. Alderen vet man ikke sikkert, men 
de eldste delene av dagens våningshus er fra 
slutten av 1500-tallet. Siden 1923 er 
Ringerikes museum i våningshuset. Gården 
eies av Opplysningsvesenets fond, som eier 
alle landets prestegårder. 
 

 

 

 

Bilvei gjorde slutt på fløtingen 

Hytta ble brukt til skogsarbeid med 
hestetransport av tømmeret til Lomma, og 
videre fløting på elva til Bærums Verk og 
senere til Guribysaga. Rundt 1960 kom det 
bedre vei, og det ble mer rasjonelt å bo i 
bygda og kjøre bil inn i skogen for å hente 
tømmeret. Det ble slutt på fløtingen, og hytta 
ble leiet bort til private.  

 

«AT-veien» bygget under krigen 
I 1943-44 ble det bygget bilvei fra Guribysaga til 
Tverrelva langs vestsiden av Lomma. Arbeidet ble gjort 
av «Arbeidstjenesten» for å skaffe ved til hovedstaden. 
Veien ble forlenget til Plassdammen i 1952. Veien fra 
Tverrelva over Lomma og videre til Myrseter og 
Monsebråten kom i 1955. 
              Kilde: Bakke 

 

DNT-hytte fra 2000 

I 1995 ble Krokskog-delen av skogen med hytta kjøpt av nåværende, private eier. Fra år 2000 har DNT OO 

leiet den. 
 

                      Skrevet av Leif Halbo, 2012. 
 

Kilder: http://hringariki.wordpress.com/ringerikes-museum/norderhov-prestegard; Takk til Rolf Lie, Gudmund Bakke og 

Ellen Strøm for informasjon.   


