
   

Nydalshyttas historie 

       

Sommeren 2009 kjøpte DNT Oslo og Omegn Nydalshytta fra Nydalens Skiklub, med et stort bidrag fra Olav 

Thon. Skiklubben bygget hytta og brukte den veldig aktivt i en lang periode.  

Her er historien i kortform: 

 

Miljø for idrett 

I Nydalen var det en raskt voksende industri og befolkning mot slutten av 1800-tallet. Arbeidsdagene var 

lange, men behovet for sosiale aktiviteter vokste også – også for idrett og friluftsliv. Nydalens Skiklub og 

klubbhytta har hatt enorm betydning for å skape et godt miljø for unge og gamle i Nydalen.  

 

To generasjoner hytte 

På ekstraordinær generalforsamling 29. februar 1886 i Nydalens Skiklub ble det vedtatt å «kjøpe en pent 

beliggende tomt» av gårdbruker Hans Skøien ved Fautvangen i Nittedalsåsen. Det ble målt opp tomt for 

hytte og skibakke. Leien ble satt til 30.- kroner pr. år. Med en startkapital 300 kroner i egne midler, en gave 

på samme beløp fra Nydalens Compagnie og et lån på 250 kroner fra Aker Sparebank, startet man 

byggingen med en stor dugnadsinnsats. I 1910 ble tomten på 20 mål og skibakketomt på 5 mål kjøpt av 

skogeier Dørum for 500 kroner kontant.  

Hytta ble bygget – mest ved dugnad – i enkel stil og med bølgeblikktak. Materialene ble båret fra Movatn (!). 

Men hytta ble snart for liten, spesielt ved klubbrenn. 

     
     «Dragestilhytta» 1902 – 1938. 

Allerede i 1902 ble den bygget om med veranda og dragestil. I 1915 og 1922 ble hytta skadet ved branner, 

men restaurert. Dragestilhytta ble revet i 1938. Foreningen hadde tilstrekkelig med inntekter fra klubbrenn og 

revyer til å bygge ny hytte, innviet i 1939. Det er den nåværende Nydalshytta. 



   
Hoppbakker og skirenn 

På neste side er gjengitt Morgenbladets rapport fra Nydalenrennet i 1876. Ikke rart det var behov for klubb 

og hytte! Nydalens Skiklub hadde mange hoppere, og klubben gjorde det godt i nasjonale og internasjonale 

renn. Det første klubblangrennet, 1895, hadde 147 deltakere – bare slått av Holmenkollen. Hoppbakken ved 

Nydalshytta  ble innviet med renn i 1898. Lengste hopp var 19 meter (!).  

Skismøring gjør 
susen 

Nydølene gjorde seg ikke 
bare bemerket som 
skiløpere: Torger Bratlie 
var pionér i utviklingen av 
de først skismøringer, 
som besto av smeltede 
sykkelslanger, tjære og 
talg. Patent nr. 30564 ble 
innvilget i 1919. 

 

  

    Reklame for pionerskismøring fra Nydalen: Sykkelslanger, tjære og talg. 

 

«Onsdagsgjengen» sørget for vedlikeholdet 

Fra like etter krigen har drift, vedlikehold og modernisering av hytta blitt utført av ”Onsdagsgjengen”, som har 

gjort en kjempeinnsats. I trappegangen står det søyler fra direktørboligen (Gullhaug - Spikerverket) og tunge 

møbler i store peisestua kommer fra restauranten ”Nordpolen”. I 1967 ble det lagt inn elektrisk strøm – også 

på dugnad. Badstubygget som ligger ved tunet, hadde opprinnelig vedfyring og stort vedskjul. I 1981 ble det 

bygget ny elektrisk badstue med dusj, garderobe og doer.  Den gamle badstua med garderober ble 

hyttevaktas kvarter.  

Det har vært mange skirenn, o-løp og festligheter arrangert fra hytta. Den ble mye brukt av klubbens 
medlemmer og dessuten leiet ut til barnehager, skoleklasser etc. Men etter hvert falt de fleste av 
Onsdagsgjengen fra, og det ble for få aktive til alt vedlikeholdet og til administrering.  
 

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 da 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 av Nittedal i 1955. Driften ble overlatt til 
Skiforeningen som 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! 
 

 «Dalen med fossefallene» 

I gamle dager het Nydalen «Fallandadal» som visstnok betyr dalen med fossefallene. 
              

                  Skrevet av Leif Halbo, 2012. 
 

Kilder: «Nydalens Skiklub 1886 – 1986», jubileumsbok ved 100-årsjubileet, Eivind Heide: «Lillomarka 

Nittedalsmarka» (Lokalhistorisk forlag, 1993). Takk til Anne Berit Eid for informasjon.    



   
 

 

Skirenn 1876 med kongen til stede – ikke rart at de trengte en klubb og en hytte! 


