
   

Råbjørnhyttas og omgivelsenes historie 

          

Opprinnelig hytte fra 1920: mest for jakt og fiske 
Det eldste vi kjenner til om Råbjørnhytta, er at det ble bygd ei enkel hytte av tømmer i 1920 årene. Den ble 

nok først og fremst brukt i forbindelse med jakt og fiske, men kunne sikkert bli brukt i forbindelse med hogst 

og gjeting også. Den gang var det eierne av allmenningen (de bruksberettigede) som hogg og kjørte ut det 

de trengte av ved, hustømmer etc. 

       
Fra byggingen av den opprinnelige Råbjørnhytta.  Og slik så den ferdige hytta ut. 

Ny hytte for skogsarbeidere 

Utover 1900 tallet økte aktiviteten i skogen, og 1945/-46 ble den nåværende Råbjørnhytta bygd som 
skogshusvær. I 1947/-48 ble den gamle hytta plukket ned og satt opp igjen som stall med plass til 4 hester. 
Hytta ble brukt til innpå 60-tallet, da bilveien kom til vestenden av vannet og avsluttet epoken da 
tømmerhoggerne lå «på skauen» hele uka. Stallen ble revet på 1970 tallet. 
Etter dette vet vi at hytta sto åpen og kunne benyttes av alle. 
På 1970 tallet ble hytta et populært utfartssted om vinteren. Det ble scooterkjørt løype fra Melbysætra, og 
man kunne få kjøpt solbærtoddy og vafler. 
 

Speiderhytte, restaurering og utleie 

Etter dette ble hytta brukt av speiderne i Nannestad, noe som førte til stor slitasje og kraftig forfall. Med 
blikktak og uten takrenner sprutet takvannet opp på bånnstokkene så de og gulvet begynte å råtne. Pipa 
ble også ødelagt. 
Allmenningen tok tak i hytta i 1995 - i bedrøvelig forfatning. Råtne bånnstokker ble skiftet, det ble lagt nytt 

gulv, pipa ble reparert, og ny vedovn kom på plass. Det ble lagt impregnerte takbord oppå det gamle 

blikktaket, med takrenner. Ny utedo ble også bygd. Det var Willy Røtterud og daværende 

allmenningsbestyrer Lars Olav Jensen som sto for oppussinga. Men dagen før Røtterud var ferdig med 

snekkerarbeidet, var det innbrudd på hytta og vedovnen ble stjålet! Allmenningen satt inn ny ovn, men satte 

samtidig opp kjettingbom ved Dansetjernet!! 

Hytta ble etter dette utleid på åremål til jegere og friluftsfolk fram til DNT inngikk leiekontrakt i 2006. 



   
Omgivelsene og eieren: Nannestad Almenning 

Ordet allmenning, kommer fra gammelnorsk almennr som betyr alle menn eller hele befolkningen. Den 

vanligste betydningen er et område som alle, eller en bestemt gruppe, har bruksrett til. Allmenningene ble 

til lenge før vikingtida, da områdene som besto av skog- og fjellområder mellom bygder og grender, ble sett 

på som allemannseie. Her kunne alle hente det de trengte av ved og tømmer til hus, ha dyr på beite, setre 

og drive jakt og fiske. Bøndenes bruksrett i allmenningene er beskrevet allerede i Frostatingsloven og 

Gulatingsloven fra 1000-tallet.  

 
Mye skog i Nannestad Almenning! 

 
Kongen forsynte seg – og solgte til bøndene 

Da Harald Hårfagre samlet Norge til ett rike, ble hele landet kalt kongens eie. Bøndene følte at rettighetene 

ble tatt fra dem. Håkon den gode ga dem rettighetene tilbake - men samtidig tvang han bøndene til å betale 

skatt og lanserte slagordet: «Hva ingen eier, eier Kongen». 

Slik ble disse områdene kalt for kongeallmenninger. Det var områder utenfor de etablerte gårdene, og 

allmenningene ble brukt i fellesskap av folk i bygda til beite, setring, jakt, fiske, uttak av ved og tømmer. 

Selv om bygdefolket hadde sine bruksretter i allmenningene, så regnet kongen seg som eier av dem. 

Etter mange kriger som Danmark-Norge førte på 1600 tallet var statskassa slunken. Mye offentlig eiendom 

ble solgt, deriblant Nannestad og andre allmenninger som i dag er bygdeallmenninger. 

Bygdeallmenning, eies av bøndene 

Nannestad Almenning er en bygdeallmenning, der grunnen eies av dem som driver jordbruk i bygdelaget. 

Den er å betrakte som privat eiendom. Eierne har jakt-, fiske og beiterett og kan hogge ved, samt kjøpe 

trevirke til rabattpris. Allmenningen forvaltes av allmenningsstyret, som sørger for skogsdriften.  

Allmenningens areal er ca. 30 000 dekar og inntektene kommer fra skog- og utmarksvirksomheten. Det 

hogges ca. 4000 m3 tømmer årlig i Nannestad Almenning. Hvert år gis det tillatelse til å felle 10 elger.  

Overskudd skal brukes til beste for allmenningen og de bruksberettigede. 

Det er tre bygdeallmenninger i Romeriksåsene: Nannestad, Bjerke og Holter. Gjerdrum er statsallmenning. 

(Dessuten er en liten snipp av Gran- og Lunner Almenning i Romeriksåsene.) 

 

          Skrevet av Leif Halbo, 2012. 
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