
   

Mustadkrokens og omgivelsenes historie 

    

Byggingen av arkitekttegnet hytte 
 

I begynnelsen av 1950-årene besluttet O. Mustad & Søn å bygge en hytte for funksjonærene ved 
firmaets virksomhet i Oslo. Tomta ble valgt blant flere alternativer og etter høring blant 
funksjonærene. Hytta ble tegnet av arkitekt. Tømmeret ble kjøpt på Hadeland, laftingen skjedde 
på stedet og tok til på ettervinteren 1954. Hytta stod ferdig som råbygg høsten samme år, og 
våren 1955 stod den ferdig – ca. to år etter at det hele var påbegynt. 
Innvielse og overlevering av gavebrevet på hytta til funksjonærklubben «Mono» skjedde ved en 
storslagen fest 19. juni 1955, med firmaets eiere og 50 av funksjonærene til stede.  
 
 

Flittig brukt – en stund 
 

Hytta var et populært utfartssted sommer som vinter de første 10 årene. Men besøkene avtok 
etter hvert. Det kan vel skyldes at hytta mistet litt av nyhetens interesse, men også at behovet for 
det sosiale samvær ved felles hytteturer, som var til stede under krigen og i årene etter, etter hvert 
avtok. Det var også en generell trend i tiden at interessen dalte for slike firmahytter uten elektrisk 
strøm, bilvei til døren og slalåmbakke med skitrekk i nærheten. Dessuten: Stadig flere familier 
skaffet sine egne feriehytter. 
 
 

Dalende interesse - utleie til DNT 
 

Fra 1970-årene og utover ble hytta bare benyttet av noen få trofaste Mustad-ansatte og i 
forbindelse med det årlige firmarennet på ski. Da var det en oppslutning av små og store - opptil 
hundre personer. 
For at den skulle være mer i bruk, ble hytta leiet ut. DNT leiet den første gang i oktober 1975 til et 
kurs for instruktøransvarlige hvor 28 personer deltok. I en periode brukte bregruppa i DNT 
Mustadkroken til høst-samlinger for sine instruktører. 
Fra 1980-årene ble oppslutningen om det årlige Mustad-skirennet etter hvert også så liten at 
rennet til slutt opphørte helt. Bortsett fra sporadisk utleie ble ikke hytta benyttet. 
 
 

Hytta forfalt  
 

Mens hytta ble jevnlig brukt ble vedlikeholdet gjort på dugnad, etter regelmessig inspeksjon ved 
ansvarlig hyttesjef. Etter hvert som hytta ble mindre brukt, begynte den å forfalle, slik at noe måtte 
gjøres for å redde den på lengre sikt. Funksjonærklubben var ikke lenger i stand til å sitte med den 
og gikk inn for salg. Mustad AS benyttet forkjøpsretten og fikk hytta tilbake i 1993.  
  



   
 
 
 
Leieavtale med OOT fra 1995 
 

For å bevare den for fremtiden, besluttet firmaet i mai 1995 å leie den ut på åremål til Oslo og 
Omegn Turistforening (nå DNT Oslo og Omegn). 
OOT leiet ut hytta til lukkede grupper. Men for å gjøre den tilgjengelig som en del av hyttenettet for 
enkeltpersoner også, ble det foretatt mindre ominnredning i 1995. To soverom ble gjort om til en 
ubetjent hyttedel med egen inngang, avlåst med selvbetjeningsnøkkel og utstyrt med 
kokemuligheter. Dette ble en populær «separat hytte» for Ungdomsgruppa i OOT.  
 
 

 

Ungdomsgruppa: For mye jobb 
 

Ungdomsgruppa ble startet i Mustadkroken i 1992. Det ble avtalt med OOT at gruppa skulle ha 
ansvar for driften og vedlikeholdet av hytta. 
Arbeidet ble tungt. Pga. manglende vedlikehold gjennom mange år, var det råte i taket, vinduer 
måtte skiftes og males, det var mye rot over alt. Hver helg var det dugnad. Materialer måtte ros 
over Niskinnvann. Etter hvert ble det for mye arbeid for dugnadsgjengen med den svære hytta, og 
i 1997 overtok moderorganisasjonen OOT drift og vedlikehold. Den ubetjente delen er igjen 
inkludert i resten av hytta. 
 
 
 

Hvorfor heter det Finnskogen, Niskinnvannet og Mustadkroken? 
 

Området hvor hytta ligger heter fra gammelt Finnskogen i Vestre Bærum. De fleste bruk her ble 
ryddet av «rugfinner». Ordet kommer av at finnene hogg ned skogen, brente den og sådde rug i 
asken - «svedjebruk».  Ca. 1660 slo finnen Henrik Larsen seg ned ved Niskinnvannet – på 
plassen som kalles «Holmewandet», i finnemanntallet. Broren var kølbrenner for Bærums Verk 
Det er flere hypoteser om opprinnelsen til navnet Niskinn. Det kan være av finsk opprinnelse, men 
også en forvansking av Nestjern. En teori er at plassen hadde en landskyldtakst ni skinn - avgiften 
ble regnet ut i huder og skinn. Noen spekulerer i at navnet kom etter et utbrudd fra Peder Holmen, 
som bodde på plassen Holmen.  En gang ble han så sint på gjetergutten sin at han sa: ”Jeg skal 
denge deg så det skal gå an å flå ni skinn av deg”. Derfor ble han i ettertid kalt Peder Niskinn, og 
dette navnet ble hengende ved vannet og plassen. 
Hyttenavnet Mustadkroken kommer egentlig ikke av Mustads hovedprodukt fiskekroker, som ble 
produsert på Gjøvik, men av det faktum at hytta lå på en kolle i den østre kroken av Niskinnvann. 
Således et lykkelig sammentreff. 
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