
   

Bøvelstads historie 

   

    

Husmannsplass og mye slit 
Bøvelstad var tidligere husmannsplass under Rausjø Bruk. Våningshuset som stadig står på plassen, skal 
være fra rundt 1800-tallet. De første som slo seg ned her, var Ole Johannessen fra Rausjøgrenda og kona 
Dorte. De bodde på Bøvelstad i 45 år og hadde 6 barn sammen. Plassen hadde 8 mål innmark. Den ble 
neppe bygget for jordbrukets skyld, men som bolig for fastboende skogsarbeidere som arbeidet i 
Rausjøskogene, på samme måte somfolk på de mange andre plassene under Rausjø Bruk. Men det ble 
dyrket høy, litt korn, poteter og grønnsaker på Bøvelstad, og i perioder hadde de både hest og kuer. 
Tilleggsfór måtte finnes langs strendene på Børtervann og bli rodd til Bøvelstad. Låven ble flyttet til 
Bøvelstad fra Myrsetra, 3 – 4 km borte, ca. 1925, da Myrsetra ble nedlagt. På 1930-tallet skulle det betales 
en årlig avgift for plassen til Rausjø Bruk på kr 250. Fra 10-årsalderen måtte guttene delta i skogsarbeidet. 
Livet var et stadig slit. 
 

Navnet Bøvelstad kan komme av mannsnavnet Bodvar.  

Barna rodde til skolen  

Rausjøgrenda var et lite samfunn i den svære 
Rausjøskogen. Her var det nær 100 fastboende på det 
meste. Bøvelstad og naboplassen Myrsetra var de mest 
avsidesliggende plassene i Rausjøskogen. Bøvelstad var 
nærmest isolert fra omverden i periodene under islegging 
av Børtervann om høsten og under vårløsningen. Men på 
vinterstid på 1800-tallet var det stor trafikk av plankekjørere 
over Børtervann og Rausjø på «Plankeveien» mellom 
Enebakk og Christiania.  
 
Barna fra Bøvelstad gikk på skole i Rausjøgrenda. De måtte 
ro over Børtervann i sommerhalvåret og gå på ski om 
vinteren for å komme til skolen. 

   

Det var lenge omgangskole på Mellomsaga. Fra 1850 foregikk skolen i et rom i 1. etasje i «Kjørerstua», en 
hvilestue for plankekjørerne. I 1913 kom det ny skolestue. 

  

Lang vei til jordmor 

Bernt og Mary Bjørnholdt bodde på 
Bøvelstad fra 1938-43. Mary fortalte 
om da hun skulle ha barn på Bøvelstad 
i vårløsinga i 1939. Hun ville inn til 
sivilisasjonen for å føde, men det var 
ikke lett. Gravid i niende måned måtte 
hun vasse på isen gjennom overvannet 
på Børtervann og Støttumfjorden de to 
kilometrene til Tangen. Vannet rakk til 
knærne, av og til lenger.  
En uke etter var all isen gått. 
Kilde: Saugstad 



   

Nysilt melk til «Jaktslottet» 

Nedenfor Bøvelstad, ute på odden, 
ligger «Jaktslottet», hytta som også går 
under navnet Solberghytta og ble bygd 
i 1907 av den ivrige kunstmaleren 
Anna Solberg. Hun var i slekt med 
Kiær, daværende eier av 
Rausjøskogen. Hun hadde også 
ansvaret for Bøvelstad. Solberghytta 
ble flittig besøkt av folk fra Oslos 
kulturmiljø, særlig musikere og malere. 
I kontrakten for Bøvelstad inngikk også 
at oppsitteren skulle forsyne 
sommergjester på Solberghytta med 
ved og nysilt melk, samt frakte gjestene 
med båt til og fra Rausjøgrenda.  

 
 Damene forlyster seg med snørekjøring, ca. 1920.  
 Kanskje er det på «Jaktslottet»? 

Speidere og DNT-vandrere overtar 

Bøvelstad hadde fastboende fram til 1950-tallet. I 1965 kjøpte Friluftsetaten i Oslo kommune Rausjøskogen 
med Bøvelstad, og Lambertseter KFUK-/KFUM-speidere fikk benytte plassen. De pusset den opp med 
imponerende dugnadsinnsats og brukte den til 1999. Etter at Bøvelstad igjen sto tom noen år, startet 
Østmarkas venner, Friluftsetaten i Oslo kommune og DNT i 2007 nok en kjempeinnsats med restaurering 
av Bøvelstad og rydding av det gamle kulturlandskapet igjen. Huset ble åpnet som ubetjent DNT-hytte i 

2011. 

   
«Plankeveien» fra Enebakk til Christiania gikk over mange vann og var bare en vintervei.  
 
         Skrevet av Leif Halbo 2012. 
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