
   

Småvannsbus historie 

 

            
 

Bygget for sjefene på Dikemark sykehus 

 

Hytta ble bygget av ledelsen på Dikemark sykehus, og sykehuset eide hytta. I mars 1942 var den ferdig. 

Epos framført ved 
kranseskålen: 

Og sola skinte på Småvannsbu 

og da er det ingen som gjerne vil snu. 

Med pølser i spannet og øl i en sekk, 

vi glemte vi kom fordi taket var lekk. 

Men taket var tett da vi dro vår vei, 

så nå kan det gjerne regne for Deg. 

Hytteboka forteller mye om livet på hytta. Den kunne bare 

brukes etter anvisning av sykehusets direktør eller gårdsbestyrer. 

Overnatting kunne bare skje når direktøren, gårdsbestyreren eller 

skogsjefen i Oslo kommune var til stede!  Det var klart hvem 

hytta var ment for. 

Direktør og gårdsbestyrer var flittige brukere.  Hytta ble dessuten 

brukt til årlige samlinger for å utarbeide sykehusets 

budsjettforslag. Sykehusets skogsdrift ble også behandlet: 

Utfordringen var å skaffe fram nok ved fra Dikemarkskogen, for 

ved var helt nødvendig under krigen, både til oppvarming og 

som drivstoff til biler («knott»). 

 

Hytta under krigen 
 

Små kommentarer i hytteboka gir ingen tvil om hvilken side direktøren og gårdsbestyreren sto på.  Under en 

samling 17. juni 1943 var nasjonalsanger en vesentlig del av programmet. 6. mai 1945 var gårdsbestyreren 

og en annen på hytta i strålende vårvær. Hytteboka forteller at den ene gikk løs på to huggormer «som 

skulde det vært Hitler og Himmler han hadde under stokken»! 

Mannskaper fra motstandsbevegelsen tok seg inn på Småvannsbu ved å skyte seg gjennom dørlåsene, trolig i 

frigjøringsdagene. Motstandsbevegelsen samlet seg nemlig i hjemmefronthytta som lå litt sydøst for det 

søndre av Småvannene. Karene fikk et akutt behov for ekstra losji, og våpnene satt løst under feiringen. Et 

skudd gikk gjennom stuedøra, skrenset på skrå langs en av takåsene og havnet i ytterveggen. Merkene er 

fremdeles synlige. (Hjemmefronthytta har falt sammen og er knapt synlig i terrenget.) 

 

I 1944 ble hytta tjærebredd, og muren ble spekket for at det skulle bli mindre gulvkaldt. Takarbeid ble utført 

sommeren 1958.  

 

DNT leiet av Oslo kommune fra 2007 
 

I 1950 ble Ola Øvergård Wold ansatt som gårdsbestyrer på Dikemark.  Han og kona Paula ble flittige 

brukere av Småvannsbu.  Mot slutten av 10-året går Jan Martin Fredriksen som ung skogsarbeider i 

Dikemarkskogen stadig igjen i hytteboka.  Han ble senere ansatt i Friluftsetaten i Oslo kommune, og i 2007 

var det han som sto for Oslo kommunes utleie av Småvannsbu til DNT Oslo og Omegn.  



   
Asker Turlag: Innsats av dugnadsgruppa  
 

Men Småvannsbu var i en sørgelig forfatning da DNT Oslo og Omegn inngikk leiekontrakten i 2007. For å 

kunne brukes som ubetjent hytte, var det nødvendig med omfattende utbedringsarbeider. Fram til åpningen 

26. oktober 2008 ble det brukt 1112 dugnadstimer. Arbeidet ble gjennomført i regi av Asker Turlag, som 

etablerte en dugnadsgruppe med Knut Ivar Edvardsen som dugnadsleder. 

 

En kjempejobb 

Det ble kjørt 18 turer med snøskuter og 21 turer med ATV for frakt av 

byggematerialer inn til hytta og rivingsmaterialer som ikke kunne brennes, 

slik som eternit-plater, ut. Taket var råttent og hadde lekket i flere år. Det 

ble revet, bygd opp på nytt og isolert. 60 kvadratmeter torv ble stukket på 

Stinaløkka og fraktet inn på fire turer med en stor terreng-gående 

tømmertransporter. Sårene i terrenget ble utbedret med gravemaskin. 

Gulvene i soverommet og kjøkkenet var pill råtne. Nytt bjelkelag med 

stubbloft- isolasjon og nye gulvbord ble bygd. I soverommet ble det murt 

opp ny brannmur. 

Det er bygget ny utedo med to kamre og separasjonsrister for flytende og 

fast stoff. Det ble murt nytt fundament og lagt nytt gulv i uthuset.  

Til slutt ble det beiset, lakket og malt innvendig og utvendig. Hyller, 

knagger og ovner er montert, og hytta rundvasket. 
 

Råbygget til ny utedo. 

 

 

Omgivelsene: Kullmiler «alle steder» 
 

I 1699 ble det etablert jernverk på Dikemark. Til det trengtes store mengder trekull. Trekull ble produsert i 

skogene i Kjekstadmarka og deler av Vestmarka. Det er registrert 468 produksjonssteder i området, 

kølabonner, deriblant en som lå kort avstand fra Småvannsbu. En kullmile kunne være 10 m i diameter og 

inneholde over 150 kubikkmeter tømmer, dekket med bar og jord. Den brant i 2 – 3 uker under konstant 

oppsyn for å holde riktig temperatur, så mest mulig av treverket ble forkullet uten å brenne opp. Noen 

hundre meter fra Småvannsbu er det rekonstruert en hytte lik dem kullbrennerne bodde i mens de passet 

milen like ved. 

 

             
          Kullmile i drift.                        Rekonstruert kullbrennerhytte nær Småvannsbu. 

 

          Skrevet av Leif Halbo 2012. 
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