
   

Bekkestuas og omgivelsenes historie 

            
Hytta 
Bekkestua har vært en «høggerhytte», bygget av Holter Almenning i 1934. Den ble brukt av 
skogsarbeidere som hogget og kjørte tømmer for allmenningen. Før dette måtte hver bonde kjøre eget 
tømmer til saga i Lyngås uten overnatting i skogen. Det var både langt, slitsomt og tungvint. Bestyreren for 
Holter Almenning, Adolf Hoel, tok initiativet til fellesdrift og deretter bygging av hytta og stallen, så hoggere 
og kjørere kunne overnatte i skogen. Stallen står fortsatt ved siden av hytta. Et nytt framskritt var vei 
nærmere hytta, så bil kunne brukes lenger inn i skogen. Det ble bygget en bit vei hvert år, og omkring 1970 
var den ferdig til Gressåkervangen, 2 km fra Bekkestua. Da var det ikke lenger det samme behovet for å 
overnatte i hytta. Den ble fortsatt brukt for rekreasjon i helgene av bøndene som hadde bruksrett i 
allmenningen. En enslig mann trivdes godt i ensomheten omkring Bekkestua og bodde mye der inntil ca. 
1980. Adolf Hoels sønn Jon overtok som bestyrer for allmenningen i 1961, og faren ble skogvokter. 
 
Oslo og Omegn Turistforening (nå DNT Oslo og Omegn) har leiet hytta av allmenningen siden 1992. Fra 
1960-tallet til 1971 ble hytta drevet av Holter idrettsforening (HIF) som klubb-/skihytte, før foreningen 
bygget sin egen. 
 

 

Bekken måtte flyttes 
Januar 1996 var en rar vintertid på Bekkestua. 
Varierende temperatur rundt null grader gjorde 
at det vekslet mellom frost og mildvær. Den 
vesle bekken ved hytta vokste og vokste fordi 
vannet rant oppå isen og frøs når kulda kom. 
Bekken flommet utover og holdt på å flytte hele 
hytta. Til slutt måtte det en gravemaskin til for å 
gi bekken nytt løp, som er der den renner nå.   

(Informasjon og foto: Mons Nygård)    

             

                                                   
               Bekken rant under hytta og frøs.  

 

 

HIF-hytta er nyere 

Den større hytta ovenfor «DNT-hytta» tilhører Holter idrettsforening. Den ble bygget i 1971 på dugnad, da 

nåværende DNT-hytte ble for liten. Foruten å være klubbhytte og ha servering i helgene, blir den leiet/lånt 

ut til foreninger, skoler og barnehager. Klubben har ansvar for stallen, men HIF og DNT deler do og 

vedskjul-delen. 



   
 
Holter Almenning: Bøndene har rettighetene  

Holter Almenning, som fortsatt eier «DNT-hytta», er en 
bygdeallmenning, der de som driver jordbruk i Holter 
sogn har bruks- og eiendomsrett. En bygdeallmenning 
er å betrakte som en privat eiendom, med eget styre. 
Det er tre bygdeallmenninger i Romeriksåsene: 
Nannestad, Bjerke og Holter. Dessuten er 
statsallmenningen Gjerdrum også i Romeriksåsene, 
samt en snipp av Gran- og Lunner Almenning. 
I 1000 år har allmenningen vært næringsvei for dem 
som har rettighetene: Allmennings-rettighetene ble 
beskrevet i Magnus Lagabøtes landslov av 1174 og 
Frostatings- og Gulatingsloven enda tidligere. 

 

 

Da var det kongen som eide marka, men bøndene hadde bruksrett og kunne ta ut tømmer og ved 
til eget behov, ha dyr på beite, drive jakt og fiske og plukke bær. Men de som ønsket å slå seg 
ned, måtte ha tillatelse. På 1600-tallet begynte kongen å selge skog i allmenningene på 
Romeriksåsene for å få penger til hoff, kriger osv. Etter lang konflikt og flere rettssaker fikk 
bøndene i Holter beholde sine rettigheter, og i 1857 kom lover som sikret noe begrensede 
rettigheter for godt. Nåværende lov er fra 1992. (Bøndene kan ta ut trevirke, men også 
utenforstående kan nå kjøpe jaktlisens og fiskekort.) Holter Allmenning dekker et areal ca. 30000 
dekar, og inntektene kommer fra skog- og utmarksvirksomhet. Hvert år hogges det ca. 3.000 m3 
tømmer og gis tillatelse til felling av åtte elger. 
 

            
               Allmenningene i Romeriksåsene. 
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