
   
Tømtehyttenes og omgivelsenes historie 

 

             
  «Store Tømte» fra 1997.      Den eldste hytta «Lille Tømte». 
 

«Davidsenhytta»: Bygget for sport og fritid 
 

Tømtehyttene har ikke vært knyttet til gården Tømte, men tvert imot til skogområdet Raudløkkollen.  

Her er historien: 

Skogområdet Raudløkkollen hørte til gården 
Rødløkken (som ble nedlagt i 1912). 
Eiendomsmegleren Anton Tschudi kjøpte området 
for utparsellering til sportshytter. Han døde, og 
sønnen Ralph overtok og skilte ut noen tomter. En 
av dem ble solgt til den danske interiørarkitekten 
Jens Stenbæk-Davidsen. Han bygget en hytte som 
ble kalt «Davidsenhytta» omkring 1920. Det er 
nåværende «Lille Tømte». Stenbæk-Davidsen 
brukte hytta mye sammen med sin kone. Så ble han 
skilt og giftet seg på nytt. Men begge damene 
trivdes på stedet, og Davidsen bygget en nabohytte 
for sin eks-kone (!) midt på 1950-tallet. Det var en 
plankehytte som ble kalt «Bungalowen». Her var 
det også eget snekkerverksted. Selv bodde Jens og 
hans nye kone Signe ofte i siderommet på den 
nåværende hytta, mens de lånte ut hovedrommet til 
andre gjester.  
 

                
          Kvinner på tur i korrekt antrekk,  
         ca. 1920. Det skulle vel ikke være  
         fruene Davidsen på hyttetur? 

Etter hvert ble Davidsen skrøpelig. Flaggstangen ved hytta kunne ses fra Tømte gård. For å ha mulighet for 

hjelp om det skjedde noe, avtalte Davidsen med gården at dersom han heiste et hvitt flagg, trengte han 

hjelp. Det ble det ikke behov for. 
 

OOT/DNT fra 1985 og 1997 

 

Begge hyttene ble solgt til idrettsforeningen Kamp/Vestheim i 1962. Fra 1985 ble de leiet av Oslo og 

Omegn turistforening (OOT), nå DNT Oslo og Omegn (DNT OO), som selvbetjente hytter. OOT kjøpte dem 

i 1994 for 95 000 kroner. «Bungalowen» ble revet i 1996, og i stedet ble det bygget en ny, laftet hytte. Det 

var en gave fra Olav Thon, «Store Tømte», som ble innviet i juni 1997. Det var en av ti like hytter som Thon 

hadde bestilt fra ”Tømmergutta” på Skotselv.  



   
Vandrergruppa og Tømtegjengen 

 

Fra starten i 1985 var det medlemmer fra den nystartede «Vandregruppa» i OOT som stod for driften. Da 

var det parafinlampe i stua og parafinprimus på kjøkkenet. Fra 1996 overtok «Tømtegjengen» driften av 

hyttene. Det ble gravet brønn tre ganger, og nytt uthus ble satt opp i 2001. To ekstra vinduer ble laget i 

Store Tømte (de to nærmest inngangen). I 2007 ble gulv og tak reparert i «Lille Tømte». Hytta ble også 

malt i lys farge og møblert med økonomisk bistand fra IKEA.  

Siderommet til Lillehytta er blitt kalt "Håkonshall" etter tidligere hyttefut Håkon Arnestad. 

I 2008 var Tømtehyttene de mest besøkte markahyttene blant DNT OO sine ungdomsmedlemmer og 

«Lille-Tømte» ble senere omtalt som den mest romantiske av hyttene i Oslomarka.   

Like nord for DNT-hyttene ligger en annen hytte fra utparselleringen i 1920: «Vinkelhytta», som nå eies av 

Løvenskiold og leies ut. Løvenskiold eier også skogen nå. 
 

Sellanrå 

 

300 m vest for Tømtehyttene ligger hytta Sellanrå, på en annen av tomtene utskilt i 1920, med en praktfull 

utsikt vestover. Den opprinnelige Sellanrå var Anton Tschudis private hytte. Den brant ned, og det er 

senere bygget ny hytte samme sted. Sellanrå leies og drives nå av Friluftsklubben i Oslo som selvbetjent 

hytte, dvs. mat er utlagt, og gjestene forsyner seg av den og betaler for det det tar. Fritidsklubben er 

«knoppskutt» fra DNT OO og driver også hytta Solstua på Krokskogen. 

 

Bilvei opp Tømtekleivene 
 

Like ved Tømtehyttene går en bratt, mange 
steder vill, kløft sørover. Den kalles Rollveien 
eller Tømtekleivene. Der gikk den første 
veien fra «sivilisasjonen», Øvre Vaggstein 
gård ved Skar, til Tømte gård. Veien ble 
bygget for Oluf Nicolai Roll omkring 1852 av 
Jens Gundersen og en medhjelper i løpet av 
10 måneder, for en sum av 400 speciedaler. 
Roll var den rike og handlekraftige eieren av 
Tømte gård. Han planla å lage sanatorium på 
Tømte - men det ble det aldri noe av. 
Materialene til den opprinnelige Sellanrå og 
Tømtehytta ble fraktet opp Tømtekleivene. 
Veien ble brukt – med bil (!!) - helt til 1960-
årene. Her går det nå en blåmerket sti. Prøv 
den, og du vil bli imponert over gårsdagens 
biler!  

          

 
                       Klar for Tømtekleivene? 

 

           Skrevet av Leif Halbo, 2012. 

 

Kilder: Detaljer om hyttene og området kan du lese i Sverre Grimstads interessante bok: «Nordmarka og Maridalen» 

(Dreyer 2010); Magne Arentsen: «Hyttene på Raudløkkollen» (Friluft nr 1/2011, www.friluftsklubben.no); Til Skogs nr. 

2/1986 (OOT); Knut M. Ore: «En gave for fremtiden» i «Olav Thons Stiftelse 1990-2008» (DNT); Fjell og Vidde 

desember 2009 og mai 2011(DNT). Takk til Håkon B. Myhr, Magne Arentsen og Øyvind Grandum for informasjon. 

http://www.friluftsklubben.no/

