
   

Hovdehyttas historie 
 

       
 

Slaktermester Hovde bygget hytta 
 

Slaktermester og kjøpmann Torolf Hovde var en pasjonert jeger. I 1922 inngikk han avtale med Justina og 
Anton Solli, eiere av Solli gård, og fikk kjøpt 13,8 mål tomt - kanskje den fineste hyttetomta i hele Asker, da 
som nå. Her var det godt med småvilt, storfugl, hare, kanskje et og annet rådyr. Hytta ble bygget og brukt 
av Hovde og familien hans til krigen begynte i 1940. 
 
 

2. verdenskrig 
 

Hovdehytta og utsiktspunktet ”Grana” ble 
raskt et populært turmål for turgåere. Hadde 
det ikke vært for alle dem som svingte 
bortom under krigen, ville den nok blitt tatt i 
bruk som Milorg-hytte mer enn den ble. Her 
var det god utsikt til Skaugum, der 
Reichskommissar Terboven bodde. Men 
noen stor militæraktivitet var det ikke når vi 
ser bort fra de illegale sportsarrangementene 
som fant sted. Først mot slutten av krigen, 
særlig våren 1945, ble den tatt mer 
regelmessig i bruk til våpendemonstrasjon og 
annen illegal møtevirksomhet. Da var den 
base for Milorg-område 13320, Asker. 

8. mai 1945 
 

30-40 soldater var samlet på Hovdehytta. De fikk ordre om 
å ta seg ned til Bergsmarka gård. Der fikk de våpen, 
strengt hemmelig oppbevart i vedskjulet, samt armbind 
med norsk flagg. På vei til Asker sentrum med lastebil 
hørte de et smell: Reichskommisar Terboven og general 
Rediess sprengte seg selv i luften i bunkeren på Skaugum. 
Soldatene ble fordelt i grupper som skulle arrestere 
tyskere på Skaugum, sikre transformatoren på Asker 
jernbanestasjon, osv. 
Våpnene var tidligere sluppet fra et engelsk fly ved 
Rudsmyr i Vestmarka. Bonde John Sandbekken fant dem, 
gjemte dem i snøen og overleverte dem senere til Milorg.  
(En av containerne ligger fortsatt i en steinrøys litt nord for 
Rudsmyr.)  
    Kilde: Wilhelm Aaby, tidl. Milorg-medlem, i intervju 2007. 
 

 
 

Asker luftvaktpost 

Fem år etter krigen ble Hovdehytta igjen sentrum for militær aktivitet. Forholdet mellom vest og øst, NATO 
og Warzawapakten, var på frysepunktet, og heimevernsaktiviteten var på topp i Asker i flere tiår. Som det 
står i boken ”Askermotiver” av Karl Nilsen, smalt det i tretopper alle vegne. Hytta ble benyttet av Asker 
luftvaktpost og skulle tjene som et varslingsanlegg for flyaktivitet. I 1952 ble det satt opp et 10-12 meter 
høyt vakttårn etter anmodning fra Luftforsvaret. Herfra kunne man se mot Norefjell og Blefjell. Det ble 
strukket telefonlinje ned til Bergsmarka. Forsvaret overtok hytta og eiendommen i 1958, og 
luftovervåkingen pågikk frem til 1961, da NIKE-batteriet på Rustan overtok. Da var det slutt med 
Luftforsvarets behov for vakttjeneste på Hovdehytta.  
 

  



   
 
Øvelser i Heimevernet 
 

En skulle tro at hytta hadde utspilt sin rolle i forsvaret, men ikke helt. Den ble disponert av Stor-Oslo 
Heimevernsdistrikt. Heimevernets ungdom rykket inn til ny militær virksomhet. Hytta ble brukt til øvelser og 
trening av avdeling HV02. Under ledelse av ildsjelen troppssjef Mattis på Børsholmen, ble mang en dyst 
utkjempet i området rundt hytta, og igjen smalt det alle vegne.  
 
 

Asker kommune overtar 
 
I 1990 skrev Asker Skiklubb brev til Forsvaret med forespørsel om å overta hytta, som begynte å forfalle. 
Svaret fra Forsvaret var at Befalsforeningen i Heimevernet i Asker og Bærum skulle disponere den frem til 
2000. Nye brev ble sendt til Forsvarets Bygningstjeneste i 2002 og 2004. I 2005 ble hytta lagt ut for salg. 
Asker kommune ble tilbudt den til takst 110 000 kroner, men takket nei. Hytta ble så tilbudt private kjøpere, 
og det kom inn 149 bud!! Askers innbyggere protesterte mot at kommunen ikke sørget for å gjøre hytta 
offentlig tilgjengelig, og det endte med at kommunen likevel kjøpte den, men da for 218 615 kroner. 

DNT og Asker Turlag: Restaurering, tilsyn og drift 

 
I 2006 ble Hovdehytta solgt videre til DNT Oslo og Omegn for samme beløp. En forutsetning for kjøpet var 
at DNT skulle ruste opp hytta og gjøre den tilgjengelig for allmennheten. Asker Turlag, lokallaget til DNT, 
har stått for det meste av restaureringsarbeidet og vil føre tilsyn med hytta i årene som kommer. Et 
omfattende arbeid ble utført av dugnadsgjengen for å sette den i stand. Hytta er nypanelt innvendig og 
utvendig. Det er også lagt nytt tak, bygget veranda og ny pipe.  

 

    
   Asker Turlag/DNT arrangerer «Kom deg ut»-dag med  
   popping av popcorn og steking av pinnebrød på bål. 

 

 
          Skrevet av Leif Halbo, 2012. 
 
Kilder: John R. Hanevold: «Historien om Hovdehtta», tale ved åpningen som DNT-hytte i 2007, samt «Til hytta med 
panoramautsikt», www.budstikka.no, 02.10.2007. Takk til John R. Hanevold for tilleggsinformasjon og Bjørn Dyhre for 
fotografier.         
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