
 

   
 

Røyrivannskoias og omgivelsenes historie 

 

       

Husvær for skogsarbeidere 
 

Hytta ble bygd i 1937 som koie for skogsarbeidere 
som hogg tømmer, kjørte tømmer og drev fløting i 
Losby-vassdraget. Tidligere var det her setervoll 
for Røyri gård som ligger ved Lørenskog Kirke. 
Hytta er blant få gjenværende som ble bygget i 
Losby Skog til slikt bruk. Den hadde stall og 
tørkerom for seletøy (der det nå oppbevares 
kanoer). Instruksen som stadig henger på veggen, 
formaner blant annet skogsarbeiderne om ikke å 
spytte på gulvet.  
 

Fra 1996 har Oslo og Omegn Turistforening (nå 
DNT Oslo og Omegn) leiet hytta fra Losby Bruk.  

 

 
       Tømmerkjøring med en to-delt slede,  
       som ble kalt «geitdoning». 

        
       --------- 

Navnet Røyri- kommer trolig fra reyrr, som betyr rør, røys, steinrøys og –vin (engslette). 

 

Losby Bruk: Oslos nest største nabo 

 
                  Losby Bruk i gamle dager. 

Losby Bruk har et areal 44 000 dekar, 38 000 
av dem er skog. Under bruket var det 10-12 
husmannsplasser og mange tømmerkoier som 
denne. Eiendommen oppsto ved sammenslåing 
av tre skoggårder: Losby, Vestmork og 
Østmork. De tre er fra før Svartedauen. Ja, 
Mork ble ryddet i vikingtiden. Noen av 
husmannsplassene er fra midten av 1600-tallet. 
Mange husmenn var sagbruks- og 
skogsarbeidere for bruket. 
 



 

   

 

Trelast til England 
 

I 1744 ble Losby Bruk overtatt av Peder Cudrio. En mektig mann – han kjøpte også Rausjø Bruk 

med nesten like mye skog som Losby Bruk hadde inntil da.  

 Hans navn er på «Kudrioberget» nord for 
Skytten, «Kudrios Stein» nord for Svarttjern og 
«Kudriobakken» sør for Ødegård. Her kom fru 
Karen Cudrio –kalt «Cudrona» på folkemunne - 
ridende med pengesekken på lønningsdag og 
lønnet skogfolkene sine, sies det. Peder Cudrio 
døde i 1865, og fruen styrte det svære bruket i 
30 år, til hun døde.  
 
Tømmeret gikk til Losbysaga. Der ble det saget 
til planker som ble fraktet til Strømsveien og 
videre til Christiania. Herfra eksport – først og 
fremst til England. 

 

 

Hestejernbane, telefon og elektrisitetsverk  

 

I 1852 kom det jernbane til Strømmen, og i 
1861 ble det bygget sidespor til Losby. En 
seks kilometer lang «hestejernbane» var det: 
jernbanevognene ble trukket av hester helt til 
1914! Da ble de erstattet av motortraller. I 
1901 ble det lagt opp egen telefon til 
varslingsstasjonen for skogbrann på 
Svartåsen, og i 1914 fikk Losby sitt eget, 
private elektrisitetsverk, som ga strøm til 
bruket i de følgende 40 år. 
 
 
 

     
     Hestejernbanen fra Losby: Svarten klar til    
     transport av et plankelass. 

-------- 

I 1982 var det slutt med Losby Bruks sin egen skogsdrift. Fra da ble driften satt bort til et 

utenforstående firma. 

           Skrevet av Leif Halbo, 2012. 

 

Kilder: Sigurd Senje: «Østmarka» (Gyldendal, 1987); Even Saugstad: «Østmarka fra A til Å» (Frie Fuglers Forlag, 

2000) og «Sykkelturer i Oslomarka» (Syklistenes Landsforening, 1995). Takk til Hans Jacob Opsahl for informasjon.

  

 

Plankekjørere 

Rekka av hester på Strømsveien kunne 

være sammenhengende i halvannen mils 

lengde fra Strømmen til Grønland. Kjørerne 

var gjerne tjenestegutter og yngre 

husmenn. I følge tradisjonen kunne de 

gjøre det ganske livlig både på veien og i 

skjenkestuene. Det er denne planke-

trafikken P. Chr. Asbjørnsen skildrer i 

fortellingen «Plankekjørere». 

   Fra Sigurd Senje 1987. 


