
   
 

Spikertjernhyttas og omgivelsenes historie 
     

     

Hytta 
 

Spikertjernhytta eies av Gjerdrum Almenning. 
Den er bygget av allmenningen i 1943 som 
skogshusvære for tømmerhoggere og  
-kjørere. Bøndene hadde også bruksrett. 
Hoggerne lå i hytta gjennom uka og dro hjem 
i helgen. De hadde med hest, og annekset 
var stall. Da aktiviteten var på det høyeste, 
huset koia 7-8 tømmerhoggere, og på stallen 
sto 8 hester. Her var det nok livlig når karene 
hvilte ut ved ildstedet etter en slitsom 
vinterdag med hest, øks og «svans» 
(tømmersag)! I midten av 1970-årene kom 
det vei inn hit, og dermed var det slutt med 
overnattingen. 
 
Harald Wergeland var allmenningsbestyrer 
ca. 1947 – 75. Han var mye på hytta og 
sørget trolig for at den ble finere enn de 
andre hoggerhyttene.  
 

         
 

          
              En pust i bakken, med     
              kaffelars på varmen. 

I nærmere 10 år sto hytta og forfalt, helt til den ble leiet ut til Gjerdrum idrettslag. Idrettslaget 

restaurerte den på dugnad og driver fortsatt servering i skisesongen. Oslo og Omegn 

Turistforening (OOT, nå DNT Oslo og Omegn), har leiet en del av hytta for ubetjent overnatting 

siden 2002. 
 

 

Navnet Spikertjern  
 

Navnet sies å ha oppstått slik: Det var hestetransport til Hakadal Verk fra området med tømmer og 

trekull. Omkring år 1700 var det en returtransport som hadde med seg spiker til arbeid i Dalsgruva, 

ca. 3 km lenger mot nord-øst. Den gikk gjennom isen og sank i dette tjernet - og så fikk det navn. 

  



   

 
Gjerdrum Almenning 
 

Gjerdrum Almenning er en statsallmenning som omfatter 31 000 dekar – stort sett skog. Driften 
bestyres av et valgt styre. Bønder og andre med jordbrukseiendom i Gjerdrum har rett til å ta ut 
ved og ha dyr på beite. Dessuten får de rabatt på trevirke.  
 

 

Skogshusvære i allmenningen 
 

Seterdriften begynte tidlig i området. Huset - eller selet, som det ble kalt - sto åpent hele året, slik 
at de som trengte det, kunne finne nattely. Låste dører er noe som hører vår tid til. Vi kan gå ut fra 
at de som hadde tømmerdrift om vinteren, benyttet setrene som husvære. 
 
     
 

 
   Hva skulle de gjort uten hesten? 

Seterdriften tok slutt omkring 1850, og 
husene som sto igjen, forfalt etterhvert.  
Men det var liten skogsaktivitet i siste 
halvdel av 1800-tallet, for skogen var 
nærmest uthogd etter jernverksdriften. 
Allmenningen var derfor fredet fra 1860 
og i flere tiår. Først i begynnelsen av 
1900-årene kunne en begynne å «høste» 
skogen igjen. Da måtte det husvære til 
for arbeiderne, så de skulle slippe en 
lang reise fram og tilbake til hjemstedet 
hver dag. Derfor ble det bygget koier - 
som fortsatt står der. De ble brukt til 
overnatting inntil ca. 1960-70. Men så ble 
det anlagt skogsbilveier, og arbeiderne 
reiste heller hjem om kvelden. Koiene sto 
derfor ubrukt i noen år og ble litt 
ramponert, helt til idrettslag og foreninger 
overtok og fikk satt dem i stand slik de 
står nå. 
 

 

Seks enkle hytter 
 

Det har vært fire koier i Gjerdrum Almenning knyttet til skogsdriften og to knyttet til torvdrift. Det 

var enkle hytter reist av laftet tømmer på grunnmur av stein. Innredningen var enkel. Den bestod 

av bord, krakker og et matskap. Langs veggene var det over- og underkøyer, seks til åtte stykker. 

Matlaging ble gjort på en stor vedfyrt ovn, belysningen var med parafinlampe. Alle hyttene sto 

ulåste. Hyttene var Stormåsahytta, Breimåsahytta, Årstadvangen, Busterudvangen, Ringdalskoia 

og Spikertjernhytta. Spikertjernhytta er den yngste. 
 

          Skrevet av Leif Halbo, 2012. 

 

Kilder: Erling Ulstrup: Stuene i marka (Schibsted 2006), Rolf Brotnov: «Skogshusvær i Gjerdrum Almenning», 

http://www.gjerdrumhistorielag.net/wp-content/uploads/file/ hytter%20i%20alm.pdf. Takk til Thor Sørheim og Tor 

Laache for informasjon.   
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