
   

Jørgenhyttas historie 

    

Feriested for skattefunksjonærer 

 

Hytta er bygget på en tomt utskilt fra en skogteig som hørte til Søndre Gomnes gård (på Røyse), omkring 

Sørsetra i 1957. Tomten ble solgt for kr 12 000 til "Foreningen Oslo Skatteinspektørkontors feriested". Den 

hadde 60 medlemmer og kontingent 50 øre pr. måned (!). Eieren av skogen, Bjørn Gulbrandsen, leverte 

også tømmer til hytta på rimelige vilkår. Han ble en god venn av dugnadsgjengen som jobbet med 

hytteprosjektet. 

 
 
 
 

 
                 Dugnadsgjengen på plass ved hytta. 

 

«Vi kjøpte tomta av ham (Gulbrandsen), vi kjøpte 
tømmeret av ham og vi fikk ham til å kjøre alle de 
høvlede materialene frem til bygget. Når det gjaldt 
prisen og betalingen, var Gulbrandsen grei. Bare han 
fikk sagt sin mening om folk i skattevesenet i 
Buskerud, og vi tok avstand fra deres disposisjoner, 
var Gulbrandsen ikke så nøye med prisene. Men det 
var først da materialkjøringa fra Toresplassen over 
Aurtjern tok til, at han viste seg som den helt han er.  
... Vi så oss ikke råd til å kjøpe materialer og få dem 
frem før på seinvinteren i snøløsninga … Vi satt godt 
og varmt inne på kontoret og regnet på hvor mange 
svømmeturer Gulbrandsen og gampen kunne hatt 
over Aurtjern om dagen. Så sendte vi Ola Øraker, 
den spreke gutten, innover på vannski. Han lette 
både lenge og vel – til slutt så han tre små svarte 
punkter over issørpa i en vik i Aurtjern, og det var 
øra på gampen og alpelua til Gulbrandsen.» 

Fra tale ved åpningen 4. oktober 1959. 
 

 

Hytta ble bygget på dugnad, men laftearbeidet var det tømmermester Harald Ruud som sto for. Han var 

dyktig til å lafte og svingte øksa med stor sikkerhet. Den perfekte sammensetningen av stokker viser tydelig 

at laftingen er gjort av en mester.  

Opprinnelig var hytta på 40 kvadratmeter med tre rom. Men i 1978 ble den bygget på med en ny inngang 

og to soverom. En kan tydelig se forskjellen ny og gammelt del, og på godt gammelt laftearbeid og 

fabrikklaftet tømmer. 

 



   
Bruken avtok 
 

Eystein Frigård var primus motor i hyttekomitéen og første hyttefut. Neste hyttefut var Odd Antonius 

Hansen, stor pådriver for dugnadsarbeid. Hans familie og noen få andre var etter hvert de som brukte hytta 

mest. Den var verdifull for dem, spesielt under barnas oppvekst. Her var det både fester og speiderturer. 

Siste hyttefut var Ruth Kilvik som levet og åndet for hytta og «styrte med jernhånd». Hun fortsatte som 

hyttefut og deltok i dugnader selv etter at hun ble pensjonist og helt til DNT OO overtok. Hun var da 

omkring 80 år gammel. 

 

Generøs gave til DNT OO 

 

DNT Oslo og Omegn overtok hytta i 2009/-10. DNT fikk den kostnadsfritt mot at Fylkesskattesjefens 

ansatte kunne bruke den gratis i 10 år. Hytta ble åpnet for vanlig bruk i juli 2011 etter en enklere oppussing. 

 

Løkkebo blir Jørgenhytta etter «Markahyttenes far» 
 

Opprinnelig het hytta Løkkebo, etter tjernet like ved hytta: Løkketjern. Navnet Jørgenhytta har DNT OO gitt 

den for å minnes Jørgen Bjelke som var sentral i gamle Oslo og Omegn Turistforenings (OOTs) nysatsing 

på markahytter på 1990-tallet. Han var hytteutvalgsleder og brant for å få økt aktivitet. Marka skulle være 

tilgjengelig for alle gjennom det enkle friluftslivet med et nettverk av stier og hytter. Jørgen Bjelke fant nye 

steder, forhandlet fram avtaler og skapte begeistring for virksomheten. I de fem årene 1995 til 2000 fikk 

OOT 10 nye hytter. Han var styreleder i OOT 1996 – 2000. Han var også med og stiftet bregruppen i DNT. 

Jørgen Bjelke døde i 2002, 62 år gammel. 

 

 

Naboen Sørsetra: Seter for 13 gårder 

 

Sørsetra, 300 meter fra Jørgenhytta og nærmeste nabo, var en av de største setergrendene på 

Krokskogen. I 1830-årene hadde 13 gårder seterrett her. Sørøst på setervollen ligger et småbruk der det 

var fastboende fra rundt 1880. På Sørsetra Skistue har det vært servering siden 1947. Eierne har tidvis 

bodd her fast siden den ble åpnet. 

                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ett av brukene på Sørsetra i 
1930-årene.  
(Fra Bakke, foto: G. Raabe). 

 

           Skrevet av Leif Halbo 2012. 

Kilder: Utdrag fra Løkkebos hyttebok ved Per H. Hansen, tale ved åpningsfesten 04.10.1959 ved Eystein Frigård; Eva 

Huseby: «Markahyttenes historie», DNT OO-plansje; Gudmund Bakke: «Hole bygdebok» (Hole kommune 2001-

2009), bd. 5, s. 867. Takk til Per H. Hansen og Gudmund Bakke for informasjon.  


