
   
Fjellvang og omgivelsenes historie 

               

Sigurd Sinober bygget Fjellvang 

Stedet består av to hytter, Fjellvang og annekset.  Annekset, tidligere kalt Frydenlund og «damehytta» - 
grunnen kan du vel gjette. Sigurd Sinober, som drev husmannsplassen og naboeiendommen Sinober, 
bygget Fjellvang til seg og kona Helga etter at de giftet seg i 1907. 
I 1918 kjøpte foreningen Alaùne hytta av Sinober. «Damehytta» ble bygget senere. 
 

   
      Sigurd Sinober, munnrapp original. 

 
Sigurd Sinober forteller: 
«Jeg var to år gammel da familien flyttet 
fra Ørfiske til Sinober. Da jeg var syv, var 
jeg med faren min i skogen. Arbeidet var 
helst å å hjelpe til med å bære vedkubber. 
Vi fikk fem kroner favna når vi hogg for 
Løvenskiold. 
Seksten år gammel kjøpte jeg den første 
hesten min. Det var en gammel fjording 
som jeg betalte 350 kroner for. Jeg betalte 
50 kroner hver høst og 50 kroner hver vår 
som avbetaling på kjøpesummen.  
    Fra Heide 

 

Foreningen Alaùne/Fjellvang: multinasjonal og idealistisk 

Foreningen var startet rundt år 1900 under navn Alaùne, senere skiftet den navn til Turistforeningen 

Naturvennen, og i 1947 til Fjellvang etter hytta. Foreningen hadde friluftsliv som mål. 

  
 
Alaùne-medlemmer foran stallen på Sinober, klare for skitur ca. 1920. 
 



   
 

Foreningen Alaùne hadde sterke røtter i arbeiderbevegelsen, og medlemmene måtte være fagorganisert. 

Mange medlemmer var innvandrede utlendinger fra Danmark, Holland, Tyskland, Østerrike, 

Tsjekkoslovakia, Russland. De kom til Norge som eventyrlystne håndverkere. (De første møteprotokollene 

var skrevet på tysk!) På 1920-tallet var det over 80 medlemmer. Fjellvang skulle være et billig utfluktssted 

og feriehjem med kameratslig samvær. Der ble det også holdt møter og fester. Opptil 30 personer 

overnattet samtidig. Da var det trangt! Vedlikeholdet foregikk ved dugnad. 

 

Gave til DNT 

Utover 1960-tallet dalte interessen for Fjellvang. Velstanden økte, folk fikk egne biler og egne hytter, og de 

dro andre steder. Hytta ble leiet ut for å få inntekter, men det var ingen permanent løsning. Foreningen 

ønsket ikke å selge til private, men ønsket som eiere noen som kunne videreføre foreningens formål: å 

fremme friluftslivet. Hytta ble gitt til DNT i 2002, og på samme tid ble Foreningen Fjellvang oppløst. Olav 

Thon bidro økonomisk til å sette hytta i stand. Den ble pusset opp med nye farger, ny soveromsløsning 

oppe, branntrapp m.m.  

Sinober – spesielt sted med servering og  friluftsbarnehage 

Historien til nærmeste nabo, stedet Sinober, er vist i kortform på skiltet som står i nærheten: 

 

                                                
 
Det opprinnelige navnet Faut-vangen kom fra fogd, idet området var eiet av Skøyen Fogdgård eller 
Fautgård. Gården hadde tidligere seter her. I 1829 fikk Lars Jensen bygge en husmannsplass her. Lars 
kom fra Zinoberrud i Nannestad, og så ble navnet Sinober. Det er i hvert fall den mest sannsynlige 
forklaringen. 
 
Den mest kjente beboeren var Sigurd Sinober. Han og kona Helga drev serveringssted her i mange år. I 
1951 kjøpte Nittedal kommune stedet og betalte 41 000 kroner. Det viste seg imidlertid at Nittedal 
kommune fikk vanskeligheter med å drive det. Oslo kommune kjøpte Sinober i 1955. Driften ble overlatt til 
Skiforeningen som heller ikke greide å drive Sinober, og Oslo kommune overtok driften igjen i 1972. Det ble 
investert rundt en halv million kroner i oppussing. Stua drives nå  av Skogvesenet for Oslo kommune. Det 
er friluftsbarnehage her – et fantastisk sted for barna! 
 
          Skrevet av Leif Halbo 2012. 
Kilder: Johan Frøshaug Fegri/Lars Sogn fra Foreningen Fjellvang: Tale ved overrekkelse av nøkler 

25.05.2005, da hytta ble åpnet som ubetjent DNT-hytte; Eivind Heide: «Lillomarka - Nittedalsmarka» 

(Lokalhistorisk forlag 1993); Bjarne Jensen: «Stuene i Marka» (Schibsted, 1990); www.nittedalsturene.no. 

Takk til Håkon Breivik Myhr for informasjon.          


