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Innledning. 
Først på 50-tallet begynte en diskusjon i grendom om bygging av ei skihytte.  
Holdningen var at   ”neggu no vil vi ha skihytte vi å”. 
 
Utgangspunktet for byggingen av Høsenfjellhytta var blant annet å få et turmål, og å 
ha en fast plass for det årlige grendaskirennet.  Det ble ei trivelig hytte, stor nok til 
formålet, og med en praktfull utsikt over bygda.    
 
I 50 år har Høsenfjellhytta vært sentrum for mye aktivitet, og har vært et attraktivt 
turmål for små og store. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Spill-loppa. 
Før 1942 foregikk en del uformelle sammenkomster blant gardkjerringan på Myre. 
Omkring 1942-43 ble syklubben Spill-loppa dannet og omfattet Røste og Myre.  
Foreninga kom i stand delvis som en protest mot okkupasjonsmakta og forbudet mot 
organisert virksomhet.  Tora Myre var en sentral person i dette.  På møtene ble det 
skravlet om dagligdagse og aktuelle ting, det ble holdt utlodning, mye sang, 
opplesninger og håndarbeide.  I foreninga ble det tidlig drøftet innkjøp av krus 
(middagsservise,  kaffeservise og bestikk) til bruk ved større lag som for eksempel 
dåp, konfirmasjoner, brølløp, begravelser og lignende.  Behovet for dette var 
betydelig da de fleste gårder ikke hadde dekketøy til mer enn eget behov.   
Foreninga hadde interne utloddninger på møtene for å skaffe penger til dette.  
 

HØSENFJELLHYTTA 1960  
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Grendaskirenn. 
Fra omring midt i 30-årene ble det årlig holdt grendaskirenn som omfattet Myre, 
Røste, Høistad og Nøra. Skirennet ble holdt i påsketider på forskjellige steder på 
Myre.  Folk fant på mye spas og moro i forbindelse med dette.  I 1937 var skirennet 
oppme Toresom (i dag hos Tor Kristian Nøren).  Utgangspunktet var nyhuset, som 
ikke var innflyttet enda.   
 
Tradisjonen med skirenn ble holdt i hevd hvert eneste år,  også under krigen.   
Skjærtorsdag 1945 arrangerte Spill-loppa skitur over Høsenfjellet og ned til 
Røstvollen.  Det ble skirenn for gutter og jenter, og dans etterpå på Nilsvollen med 
premieutdeling.  Retur kl. 5 om morgenen.  
 
Fra 1953 er hyttekommiteen arrangør av det årlige grendaskirennet. 
 
Noen arrangørsteder: 

 1952: grendestafett oppme Nilsom 

 1953: grendestafett oppme Toresom  

 1954: grendestafett oppå Moa 

 1955: grendestafett oppme Sjøli 

 1956: første skirenn/grendestafett på Høsenfjellhytta  (resultater: se vedlegg) 
 

 
I bok for skirenn på Høsenfjellhytta står følgende: 
 

1956 

DET FØRKRIGENS ÅRLIGE STAFETTKONKURRANSER MELLOM NØRA-HØISTAD-MYRE VART OPPTATT IGJEN VED 

HØSENFJELLHYTTA ETTER DEN VART ISTANDSETT TIL NOENLUNDE BRUKBAR STAND, ETTER MANGEN SLIT OG 

MØYE.  KONKURRANSENE VART DA OMGJORT TIL BARE LANGRENN, OG MED HOPP OG SLALOM ATTÅT. 

FRA HØSENFJELLHYTTA HØSTEN 1955:  OLAV  FREDHEIM,  LEIF  SJØLIEN,   MABEL  SJØLIEN  OG   ANNE  MARIE LARSEN 
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FØRSTE KONKURRANSEN VART HOLDT SKJÆRTORSDAG 1956.  DET VAR GOD DELTAKELSE, GODE LØYPER MEN 

MINDRE GODT FØRE.  MANGE GAVEPREMIER VART GITT TIL RENNET. 

 
 

 
BILDET ER FRA PÅSKA 1956.  FRA V:   BORGAR  HØISEN,   HJØRDIS  PRESTHAGEN,  JON  PRESTHAGEN,   GÅENDE FORAN:   OLA  MYRE, 
KATRINE   OG   ARNOLD  R.  ASPÅS,   KÅRE  NYMOEN,   TORE  NØREN,   ENGEBRET  RØSTE,   LEIF  SJØLIEN,   TOVE  AAS,                                        

TO UKJENTE TURISTER. 

 
 
 
 

 
 
 
Gruppebilde fra 
1964 bak fra v: 
Per M Høistad 
Sigurd Myre  
Odd Røste  
Jon H Lillegjelten  
Ivar Røste 
Nils Røste  
Kåre Nymoen 
m/Anne Grete 
Nymoen på fanget   
 
Foran fra v:  
Arne Røste 
Erland Høistad  
Per P Høistad d.y 
Torbjørn Volden 
Erling Høistad 
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De første årene ble premier til skirennene gitt av privatpersoner, forretninger, lag og 
foreninger.  Som oftest ble det gått med liste.  I 1958 er det registrert 21 
enkeltpersoner som har bidratt med premier. 
 
Det har vært mange forskjellige aktiviteter knyttet til skirennet.  Blant annet parløp, 
hinderløype, hopp, slalåm og langrenn.  Sigurd Myre husker en gang det ble 
arrangert skirenn der løperne måtte krype gjennom et stort bildekk med skiene på.  
Videre ble løypa lagt slik at den kom tilbake over Sundhøgda og passerte hoppet før 
målpassering. 
 
 
 
Fra Spill-loppa til Myre- Røstes vel. 
Myre- Røsteś vel ble dannet tirsdag den 25. februar 1947.  Dette skjedde på et møte 
hos Anne Myre.  Følgende styre ble valgt:  formann: Tora Myre, nestformann: 
Ingeborg Røste, kasserer: Halldis Nøren.   
 
Møteboka forteller om stor møteaktivitet, ofte flere ganger pr. mnd.  Foreninga hadde 
et sterkt ønske om å anskaffe dekketøy til bruk ved spesielle anledninger.  I januar 
1949 ble det innkjøpt kaffeservise og middagsservise for 60 personer (kr. 755,80).  
Videre ble det i 1950 innkjøpt spisebestikk, også det til 60 personer (kr 597,50) og 4 
trekasser ble laget til oppbevaring av kruset.  Kruset ble forsikret for kr 3000,- for en 
årlig premie på kr 3,-. 
 
 
 
Planlegging og bygging av hytta. 
De første tanker om bygging av ei skihytte hadde sitt utspring i arrangementet av 
grendestafettene.  Behovet for å ha et samlingssted kom da frem.  På denne sida av 
Glåma savnet folk ei egen skihytte å gå til.  Skiturer ble ofte lagt til Hummelfjellet og 
Høsenfjellet.  I påska1951 brenner Gåstjønnåshytta og dette medfører et økende 
engasjement både i Os sentrum og i grendom for bygging av skihytte.   
 
Den 27/5 1952 ble det avholdt møte i Myre- Røste’s Vel.  Der ble det nedsatt en 
Komité for å undersøke muligheten for å få satt opp ei hytte til foreningen.  I 
Komitéen ble følgende valgt:  Leif Sjølien, formann,  Melkor Røste, Nils Røste og 
Trygve Myre.  Deretter ble ”kom mai du skjønne milde” høytidelig avsunget. 
 
Foreninga hadde tilbud på å kjøpe ei etasje av en bygning av Per Osmoen.  Denne 
bygningen var oppført i 1853.  Melkor og Nils Røste foretok befaring og Melkor mente 
at første etasje ville passe best til hytte.  Prisen på bygget ble anslått til  kr 2000 og 
det ble drøftet mulige finansieringsmuligheter.  Konklusjonen ble at det måtte lånes til 
dette, men det ble ikke vurdert som noen vanskelighet å forrente lånet.  Ola Myre 
fremholdt at det ville være hyggelig å ha ei hytte oppunder Sundhøgda som en kunne 
ta inn i,  å få noen forfriskninger når en skulle ta en ski eller fottur på disse kanter.  
Melkor Røste lovet å gi tomt, dersom den ble bygd oppunder Sundhøgda.  I første 
møte i hyttekommiteen ønsket Trygve Myre å fratre og ble erstattet av Ola Myre.   
 
Første etasje av bygningen ble kjøpt og det ble tatt opp lån i Tolgen Sparebank på  
kr. 2500  den 19. juli.  Noen dager senere ble huset betalt med kr. 2000 til Per 
Osmoen.  
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      ASTRID  SJØLIEN  OG  ALICE  AMUNDSEN  SENHØST  1954  

 
I senere møter høsten 1952 ble hytteprosjektet diskutert og mye tyder på at det var 
delte meninger om tidspunktet for bygging var riktig.  Den 12. oktober vedtar Myre-  
Røstes Vel at de trekker seg fra forpliktelsene for hytta og banklånet.  Heretter er 
Høsenfjellhytta selvstendig og komitéen blir det første styret.   

 
FRA GRUNNMUREN PÅSKEN 1953.  FRA V: TURISTER  ANSGAR  OG  RUTH  FREDRIKSEN,   ASTRID  OG  LIV  SJØLIEN,   ARILD  FREDRIKSEN.  

FOTOGRAF:   LEIF  SJØLIEN. 

 
Det ble samlet en dugnadsgjeng som tok ned huset på osmoen før det ble fraktet til 
Røste med traktor og bil, og den 20. september ble hyttetomta stukket ut.  Det ble 
videre kjøpt geomitt hos Engzelius på Røros som ble brukt til grunnarbeidet.  Stein til 
grunnmur ble kjørt på tomta og muren ble ferdig 20. oktober.   
 
 
For å få hytta ferdig bygget går 
styret inn for aksjetegninger.  Hel 
aksje kr. 30,  halv aksje kr. 15.   
  
                                                                                                                                              
Med grunnmuren på plass har folk 
et sted å gå til, og trafikken av 
turgåere er økende. 
 
 
I januar 1953 ga en del 
grunneiere  noen stokker som ble 
skjært på Nørsaga (Holmsaga) til 
røstvegger, golv og tak.   Utover 
høsten og vinteren 1952/1953 ble 
hyttetømmer og materialer kjørt 
opp på tomta med hest. I alt ble 
det oppkjørt ca. 50 lass. 
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KLASSETUR 1960 – FRA V: UKJENT,  UKJENT,  KNUT NYGÅRD,  PER MYRE 

 
 
Myre- Røstes Vel støttet flere ganger Høsenfjellhytta økonomisk. Den 22/1-1953 på 
møte hos Inga Røste ble det bestemt å gi kr. 100 til byggingen av Høsenfjellhytta. 
 
Den 3. mai 1953 ble arbeidet med oppføring av tømmerkassa igangsatt. 
Sommeren 1953 var det stor dugnadsaktivitet og den 16. mai 1954 var tømmerkassa 
ferdig oppsatt. 
 
Utover høsten 1954 arbeides det med å få tak på hytta, og i jula og rundt nyttår 
arbeides det med taktekking.  Taket var ferdig i mai 1955, og vinduer og dør blir satt 
inn.  Vinteren 1956 blir det gitt noen møbler som kjøres opp til hytta. 
 
Etter hvert ble det mer og mer vanskelig å få med folk på dugnad og Leif Sjølien gjør 
svært mye selv.  Leif var en sentral pådriver og ringte ofte rundt for å få med seg folk 
til arbeidet med hytta.   
 
Astrid Sjølien husker at hun og søsteren Liv bar 2-3 mursteiner i ryggsekken hver 
gang de gikk til hytta.  Slik ble mye stein til pipe og peis fraktet opp.  I desember 1955 
ble 600 teglstein kjørt opp og muren ble oppsatt .  Den 22. januar i 1956 kom den 
første røken fra pipa. Samtidig bevilger Myre- Røstes Vel  kr 50 til gardiner på 
Høsenfjellhytta.  Første skirenn på hytta blir arrangert denne påsken, men 
snekkerarbeid med himling og kjøkkengulv blir utført utover i 1956 og 1957. 
Sommeren 1956 males hytta utvendig (se hjørnesteinen på bildet).   Det siste som 
blir gjort i 1957 er golv i peisestua og nå anses hytta som ferdig.   
 
To fester ble holdt sommeren 1957.  Den første var tiltenkt som innvielse, men på 
grunn av et plutselig dødsfall i Nøra grend ble den tiltenkte hornmusikken avlyst og 
da ble det bare en mindre sammenkomst.  

 
Sesongen 1957 ble 
meget vellykket med 
mye folk og en 
fortjeneste på kr 506 
som må sies å være 
svært bra. 
 
I 1958 ble det valgt 
nytt styre for hytta.  
Dette besto av 
formann Leif 
Sjølien, kasserer  
Per Myre, 
styremedlemmer: 
Magnus Nøren, 
Harald Høisen og 

Tove Aas.    Per 
Myre ble valgt til å 
skrive andelsbrev 

på maskin og det ble vedtatt at arbeidslisten skulle omgjøres i verdi pr. time.  
Hyttestyret ordner med forslag til andelsbrev. 
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Betjening av Hytta. 
I de første årene var det stort sett Leif Sjøli som betjente Hytta.  Det var  
hovedsakelig salg av Kaffe, øl, brus, tobakk, pølser (i papir eller lompe) og søtsaker. 
Det fortelles at ølflaskene ble senket i lunkent vann for å bløte av papiretiketten.  
Videre ble korken vippet av før servering slik at ingen kunne se at det ble servert 
alkoholholdig drikke.  Se for øvrig vedlagte kopi av faktura fra EC Dahl i Trondheim.  
Omsetningen under det første skirennet den 8. april i 1956 var kr 225,30  -  et svært 
godt resultat. 

 
 NORUNN  OG  KARI  LILLEGJELTEN  TAR  SEG  AV  RESTAURANTEN  VINTEREN 1993. 

 
 
Fra 1959 ble det satt opp vaktliste.  Den første vaktlista så slik ut: 
 

 åpning søndag 1. mars:  Leif og Liv Sjølien 

 8. mars: Tove Aas og Arnold R. Aspås m/fam. 

 15. mars: Arne Galåen, Ellef og Eldbjørg Holm 

 22. mars: Hans Høisen og Ola Nøren m/damer 

 Skjærtorsdag: Leif Sjølien m/fam 

 Langfredag: Ola Myre og Leif Jarle Myre 

 Påskeaften: Ytterhaug eller Johan Myre 

 1. påskedag: Magnus Nøren 

 2. påskedag:  Nils Røste 
 
Alle varer som ble omsatt ble bært opp til hytta.  Dette var tungt arbeid og 
fra årsmøteprotokollen 4/11-61 kan vi lese: 
 
LEIF SJØLIEN TAKKER SIGURD MYRE  FOR DET HAN HAR GJORT FOR Å BRINGE FRAM VARER TIL SERVERINGEN PÅ 

HYTTA, OG FORSAMLINGEN GA SITT SAMTYKKE HERTIL. 
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LEIF SJØLIEN OFFENTLIGGJØR RESULTATLISTA ETTER SKIRENNET I 1956 

 
 
 
 
 
Sigurd Myre husker en påske først på 60-tallet.  Han kjørte da 10-12 kasser med 
brus fra Aspås og opp på Stormyra.  Det var så mye snø at hesten ”vødde punni  
buken” og de kom ikke lengre enn til brattbakken.  Der ble brusen midlertidig gravd 
ned i snøen.  Dagen etter ble bruskassene dratt opp til hytta på en skikjelke.  
 
Sigurd kjørte ofte varer opp til hytta med hest fram til 1965, da hesten ble byttet ut 
med traktor. 
 
I de første årene åpnet hytta omkring månedsskiftet februar/mars.  Etter hvert åpnes 
hytta gradvis tidligere og på 1990-tallet ble det vanlig å åpne hytta i desember.  Se 
vedlagt oversikt over åpningsdager. 
 
En oppgave hyttevakta hadde tidligere var å hente vann fra en vannkilde sydøst for 
hytta.  Dette var ikke bestandig like enkelt på grunn av snø og frost.  Etter at varer 
begynte å bli oppkjørt med scooter omkring 1977, ble også vann kjørt opp samtidig.  
 
 
 
Skirenn. 
Etter at hytta ble ”beboelig” ble 
grendaskirennet flyttet fra Myre til 
Høsenfjellhytta i 1956.  Det ble 
konkurrert i mange grener.  
Skirennet ble alltid lagt til påska, 
men de første årene kunne 
tidspunktet variere noe.  Etter 
hvert ble skjærtorsdag fast dag for 
skirennet. 
 
Skirennet var godt organisert med 
en egen Komité.  I 1959 var 
Magnus Nøren leder for skirennet.  
Løypeleggere var Kristian 
Lillegjelten, Gunnar Volden og 
Borgar Høisen,  tidtakere var Olav 
Bekken, H. Gylland, Ottar 

Singsås, Ivar Langøien og Alf 
Vangskåsen,  hoppmåler var 
Einar E Myre og hoppdommere 
var Tomas Høisen og Olav Iv. Bekken.  Barn under 15 år fikk fri start.  Videre ble 
slalåmløypa fjernet, det ble ikke holdt kombinertrenn, men det ble innført parløp.  Det 
ble gått med liste for å skaffe premier.  
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Barneskirennet har i 
alle år vært en 
minnerik begivenhet 
for små og store.  
Idrettsgleden er stor 
selv om veien opp til 
hytta kan bli i lengste 
laget for de aller 
minste. 
 
 
 
 
 
 
 
BILDET: 

PER TORGEIR OSHAUG 

UNDER SKIRENNET 

SKJÆRTORSDAG 1971. 

PÅ STIL OG GANGART GÅR 

DET HER TYDELIG FREM AT 

DETTE ER EN KOMMENDE 

STJERNE.  EN TYPISK 

REPRESENTANT FOR DEN 

YNGRE GARDE PÅ 1970-

TALLET.  BLIKKET GÅR I 

RETNING AV HANS STORE 

FORBILDER MORTEN 

NYMOEN OG BJØRN 

FREDHEIM. 

 
 
 
 
 
Utbedringer, vedlikehold og innbo. 
Det har vært et betydelig behov for vedlikehold på hytta.  Allerede i 1960 er det 
behov for reparasjon av taket og i november 61 gis styret fullmakt til å ordne med 
nytt tak på hytta.   Styret ble også bedt om å ordne med skjøte på hytta,  skjøte 
foreligger imidlertid ikke før i 1974. 
 
Det første innboet ble stort sett gitt til hytta av privatpersoner.  Dette var brukte ting 
som blant annet bord, stoler, komfyr, benker, skap, krus- og dekketøy med mer. 
 
I 1962-63 ble det lagt nytt tak av eternitt og det ble utført en del arbeide med 
kjelleren for å få den frostfri. Nøra Nord Østre Jaktlag støtter arbeidene på hytta med 
kr 300.  Det ble videre foretatt en lyn-innsamling til ny vedkomfyr.    Innsamlingslista 
inneholdt følgende oppfordring til potensielle givere: 
 
 
 

LEIF SJØLIEN OFFENTLIGGJØR RESULTATLISTA ETTER SKIRENNET I 1956 

 

PER TORGEIR OSHAUG UNDER SKIRENNET I 1971 
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LYNINNSAMLING TIL KOMFYR PÅ HØSENFJELLHYTTA. 

DA DEN GAMLE KOMFYREN VI HAR PÅ HYTTEN IKKE LENGER ER I BRUKBAR STAND, I OG MED AT BAKEROVNEN 

HAR RAST SAMMEN, OG SVÆRT DÅRLIG TREKK I OVNEN, ER VI NÅ NØDT TIL Å ANSKAFFE EN.  DET ER NÅ SÅ SIN 

SAK Å KJØPE EN BRUKT EN.  SÅ KAN VI VÆRE HELDIG OG KOMME OVER EN RIKTIG GOD EN,  OG SÅ KAN VI KJØPE 

EN SOM NESTEN IKKE ER BRUKBAR.  VI HAR DA GÅTT INN FOR Å KJØPE EN NY KOMFYR,  MEN DE KOMMER PÅ CA 

350 – 400 KR.  VI HAR NETTOPP LAGT NYTT TAK PÅ HYTTA,  SÅ KASSA ER TOM.  KOMFYR MÅ VI HA, OG DET 

SNAREST MULIG, SKAL DET BLI LITT LUNK PÅ KAFFEKJELEN.  FOR Å ANSKAFFE NOEN MIDLER TIL KOMFYR,  

APPELLERER VI TIL ALLE DERE OM EN SKJERV.  HÅPER DERE VISER OSS INTERESSE OG ”GOOD-WILL”, OG 

VELKOMMEN TIL EN TITT INNOM PÅ HØSENFJELLHYTTA. 

FOR HYTTESTYRET 

ÆRBØDIGST 

OLA MYRE 

 
Innsamlingen ga 405 kr og det ble anskaffet komfyr. 
 
 
 
I mange år ble ved hugget i nærheten av hytta og kapping og kløving foregikk på 
stedet.  Dette medførte behov for jevnlige veddugnader.  I 1966 ble det tomt for ved, 

men  Kristian Lillegjelten og 
Sigurd Myre reddet 
situasjonen i påsken.  Etter 
hvert ble det mer og mer 
vanlig å ordne med ved nede 
og kjøre den opp til hytta.  I 
1995 ble det framkjørt noe ved 
fra ryddingen av 
løypetrasseen til Bredalslia. 
 

 
 
I 1967-68 ble det gått med liste for å få tak i 
tømmer til materialer.  Det ble planlagt 
utbedringer med blant annet nye glas over 
hele hytta og ny dør, som ble oppkjørt med 
hjelpekorpsets scooter av Jon Holm 
Lillegjelten.  
 
I 1969 ble det gjort en del vedlikeholds-
arbeid, blant annet ny himling og installasjon 
av en Jøtul 602 vedovn.   
 
I 1970 var det innbrudd i hytta, men det er 
ikke beskrevet vesentlige tyverier eller 
ødeleggelser. 
 
 
 
 

NILS  RØSTE  UTFØRER  VEDLIKEHOLD  I  1968 

Pergut’n  og Erland i friskt driv over stormyra mot brattbakken for å nå 

skirennet skjærtorsdag 1963  
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MAGNE WEEN  OG  ODD  ANNAR  HØSØIEN  HEISER FLAGGET  

FØR  DAGENS VAKT. 

 

IVAR RØSTE,  OLAV VOLDEN  OG  ODD RØSTE VARMER OPP TIL SKIRENN 1963 

Vedlikeholdet av hytta har i perioder vært betydelig og av de større tingene kan 
nevnes: 
 
1973: Det ble lagt nytt gulv, samt paneling og isolering i kjøkkenet. Det blir ikke laget 
ny kjellerluke da kjelleren var kledd med tresonittplater, og fungerte dårlig da den ikke 
var frostfri.   Utbedringene ble finansiert med lån. 
 
I 1974 ble det kjøpt 4 bord og 16 stoler fra kaffestua på Tynset.  Oskar Myre og Jon 
Engesvoll sto for transporten til Holm.  Videre ble innboet kjørt opp på hytta med 
hjelpekorpsets scooter av Jon Holm Lillegjelten. 
 
1978:   Flaggheisingea har foregått fra 
taket og gjort det nødvendig med 
reparasjon av enkelte takplater 
1982:  Peisen ble revet og ny peisovn ble 
satt inn. 
1983:  Kummring ble satt ned i 
vannkilden og ny flaggstang på bakken 
ble oppsatt. 
1984:  Det ble laget platting foran hytta 
og omraminger rundt vinduene. 
1985:  Hytta ble beiset og det ble malt 
vinduer og dører 
1987:  Takplater i stål ble anskaffet 
1989:  Stua ble isolert og panelt,  muren 
ble pusset opp og malt og det ble skiftet 
bord på plattingen 
1991:  Nytt tak ble lagt 
 
I 1992 ble kjøkkenet totalrestaurert. blant 

annet ble det lagt ny himling lik himlingen i 
stua.  Myre og Røstes Vel ga kr 2000 til 

gardiner og gardinbrett. 
Restaurerings-arbeidet 
medførte at kassa 
nærmest ble tømt og 
ubetalte regninger for 
5200 hopet seg opp.  
For å bøte på dette ble 
det søkt de 
omkringliggende 
grunneierlag om støtte.   
Det ble nedlagt ca 230 
dugnadstimer til 
vedlikehold dette året. 
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OPPSETTING AV UTEDO.  FRA V: BJØRN SANDNES, ODD TERJE GALÅEN, BIRGER GALÅEN,                

PÅ TAKET: JON HOLM LILLEGJELTEN 

UTBEDRING AV PLATTINGEN I 1998 FRA V: KNUT O BREDHOLT, KNUT HELGE 

BAKOS, STÅLE FRDHEIM, IVAR RØSTE.  FOTOGRAF: BJØRN MORTEN GALÅEN 

I 1993 ble det laftet 
ferdig ny utedo.  
Laftinga foregikk på 
Holmsaga og huset 
ble ferdig i løpet av 
sommeren/høsten 
1993, for deretter å 
bli fraktet opp til 
hytta med traktor og 
satt opp like ovenfor 
den gamle.  
Dugnadsbaser for 
dette arbeidet har 
vært Per T. Oshaug 
og Jon Holm 
Lillegjelten.   
 

 
 
 

 
 
 
Fra bank, grunneierlag og fiskeforening ble det i 1993 mottatt støtte på til sammen 
9000 til vedlikehold av hytta. 
 
1998:  Plattingen ble utbedret 
med nytt impregnert dekke.  
Utedoen ble malt. 
1999:  Torvtak på utedoen ble 
lagt 
2000:  Plattingen ble utvidet mot 
vest 
 

Vedlikeholdsarbeidet har med-
ført betydelige utgifter og over-
skuddet fra driften av hytta har 
ikke vært tilstrekkelig for å dekke dette.  Det har vært gitt betydelige gaver fra lag, 
foreninger og private.  Spesielt har Nøra Nord Østre Grunneierlag gjentatte ganger 
bevilget penger til hytta.  Av og til har det vært tatt opp lån som er blitt nedbetalt over 
relativt kort tid. 
 
 
 
Løyper. 
Det har stort sett vært 3 hovedløyper til Høsenfjellhytta.  Disse går fra Myre, Røste og 
Holm. I 1960 ble det merket løype fra Høsenfjellhytta til garden Volden og videre til 
skitrekket.  Enkelte år har det også blitt merket opp løype fra hytta og innover fjellet til 
hengfonna.   
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MARI SANDNES, RAGNI SANDNES OG KARI MELI PÅ 

TUR TIL HYTTA 1996. 

 
 
I de senere år har det også vært vanlig å 
brøyte vei opp på parkeringsplassen på 
moen ovenfor Seteregga. Dette er gjort på 
dugnad av de som bor nærmest og har 
nødvendig utstyr til brøyting. 
 
Etter etableringen av Os Turforening ble det i 
1991 ryddet løypetrasse fra Høsenfjellhytta til 
Bredalslia.  Dette har medført bedring i 
besøkstallene de helgene denne traseen 
kjøres opp.   
 
 
 
 
Forskjellig bruk av hytta. 
Gjennom årene har hytta vært benyttet i 
forbindelse med en rekke aktiviteter.   

 Fra slutten av 50-tallet har det jevnlig vært 
spilt kurong på Høsenfjellhytta.  Denne 
tradisjonen er fremdeles høyst levende. 

 Skola på Os har flere ganger brukt hytta 
som base for snøhulegraving og 
vinteraktiviteter 

 Fra 2001 har det blitt vanlig 
med Vår- og høstfest.  Dette 
har vært enkle tilstelninger 
uten påmelding, med åpen 
hytte og forskjellige 
aktiviteter. 

 I mange år ble det årlig 
avholdt gudstjeneste på 
hytta.  Som regel skjedde 
dette langfredag.  Dette 
varte til og med 1985. 

 I 1984 ble trimkasse oppsatt 
på hytteveggen.  Etter dette 
har det vært årlig 
konkurranse om å foreta 
flest turer til hytta.   

 

 

ELLEF HOLM HADDE FLEST TURER PÅ 

HØSENFJELLHYTTA SESONGEN 1985 
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I 1960 tok styret initiativ til anskaffelse av platespiller til hytta.  Det ble foretatt 
pengeinnsamling med liste og på lista sto følgende: 
 

 
PENGEINNSAMLING TIL PLATESPILLER PÅ HØSENFJELLHYTTA. 

VI HAR LENGE SAVNET EN PLATESPILLER OG GRAMMOFONPLATER PÅ HYTTA VÅR.  LITT MUSIKK VIL GJØRE DET 

ENDA MER TRIVELIG OG SETTE EN EKSTRA SPISS PÅ OPPHOLDET UNDER SØNDAGSSKITUREN DIT OPP.  DET VIL 

OGSÅ GI ANLEDNING TIL Å TA EN SVINGOM I NY OG NE – UTEN Å VÆRE AVHENGIG AV SPILLEMANN OG 

INSTRUMENT.   

DENNE SAKEN HAR VÆRT DISKUTERT AV NOEN INTERESSERTE, OG VI HAR BESTEMT OSS FOR Å KJØPE EN 

PLATESPILLER SOM VIST PÅ DET INNKLEBEDE BILDET ØVERST PÅ SIDEN.   

PLATESPILLEREN ER FOR BATTERIDRIFT (VANLIGE LOMMELYKTBATTERIER) OG DEN HAR INNEBYGGET 

HØYTTALER.  VIDERE HAR DEN FIRE HASTIGHETER OG PICKUPHODET ER REGULERBART (MED TO FORSKJELLIGE 

STIFTER) SLIK AT EN KAN SPILLE ALLE TYPER VANLIGE GRAMMOFONPLATER PÅ PLATESPILLEREN.  

PLATESPILLEREN KOSTER KR. 320,- 

FOR TIDEN ER DET LITE PENGER I HYTTEKASSA.  DE ER FOR DET MESTE GÅTT MED TIL Å NEDBETALE GJELDEN, 

SLIK AT HYTTA NÅ ER SÅ Å SI GJELDFRI.  FOR Å FÅ TAK I PLATESPILLEREN SÅ SNART SOM MULIG,  SLIK AT VI KAN 

TA DEN I BRUK VED BEGYNNELSEN AV VINTERSESONGEN 1960, HENVENDER VI OSS MED DETTE TIL ALLE 

INTERESSERTE OG BER OM ET PENGEBIDRAG TIL INNKJØP AV PLATESPILLER TIL HØSENFJELLHYTTA.  PÅ FORHÅND 

TAKK FOR BELØPET OG VELKOMMEN PÅ HYTTA. 

HYTTESTYRET. 

 
 
27 personer ga til sammen 270 kr  til dette.  Platespiller ble anskaffet og 
sluttfinansiert fra hyttekassa med kr 50.  Platespilleren ble flittig brukt utover 60-
tallet.  Av musikk som ble spilt var storheter som Tore Skogmann, Vidar Sandbekk, 
The Shadows, The Beatles og for øvrig noe gammeldans.  Platespilleren brukte mye 
batteri og ble mindre brukt utover 70-tallet.   
 
 
Hytta har hele tiden vært brukt i festlig sammenheng.  Det fortelles at Kristian 
Lillegjelten gjerne tok en dram dersom muligheten bød seg.  Dette var ikke hans fru 
like begeistret for.  En gang ble det noe festing og følgelig også noe inntak av sterke 
drikkevarer.  Sigrid Lillegjelten syntes etter hvert at det begynte å bli nok, og beordret 
mannen med seg hjem.  Kristian gikk umiddelbart med på dette, spente raskt på seg 
skiene og satte utfor brattbakken.  Sigrid som var noe mer forsiktig i skiløypa så bare 
ryggen på gemalen i det han forsvant ned åsen.  Kristian var en meget god skiløper 
og gikk raskt rundt åsen og tilbake til hytta.  Han fortsatte deretter festen en stund, 
kjørte ned, og kom samtidig hjem med fruen. 
 



 16 

Det kunne av og til bli omsatt mye øl og mineralvann på hytta.  Sigurd Myre husker 
en gang han bar opp 30 flasker øl fra Holm.  Dette ble rimelig tungt og han gikk fort.  
Vel fremme vanket det ei ølflaske i belønning for innsatsen.  En time senere var 
imidlertid alle flaskene omsatt og konsumert. 
 
Et tema som har vært tatt opp med jevne mellomrom er å anlegge bilvei til stormyra.  
Dette for å lette adkomsten og gjøre hytta mer tilgjengelig.  Etter at fjellveien fra 
”måssåbakkom” ble anlagt, er dette blitt mindre aktuelt da avstanden fra vei til hytta 
er betydelig redusert. 
 
 
 
Høsenfjellhyttas venner. 
Etter en idedugnad i styret 2001 
kom ideen med å danne en 
venneforening for hytta.  Hensikten 
med venneforeningen var å sikre 
Høsenfjellhyttas framtid som 
tradisjonsbærer og møtested for 
lokale og utflytta hyttevenner.  En 
moderat medlemskontigent er med 
på å bidra til fremtidig vedlikehold 
av hytta. 
 
 
 
 
Styret i jubileumsåret ønsker gjennom denne beretningen å rette en takk til alle som 
helt fra starten av, og framover, har lagt ned mye arbeid i form av dugnader og 
vakter, til glede for alle som har vært innom.    
 
Styret er optimistisk med hensyn til framtida og ønsker hytta og grendene lykke til 
med fortsatt god drift. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELLEF HOLM OG BIRGER GALÅEN I SOLVEGGEN 2. PÅSKEDAG 1996 
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Formenn i Høsenfjellhytta. 
 
 

1952 – 1960 Leif Sjølien 

1961 – 1966 Ola Myre 

1966 – 1969 Nils Røste 

1970 – 1971 Jon Engesvoll 

1972 – 1973 Per Myre 

1974 – 1976 Jon Holm Lillegjelten 

1977 – 1978 Tor Kristian Nøren 

1979 – 1980 Sigurd Myre 

1981  Stein Ytterhaug 

1982 – 1988 Stein Ove Myre 

1989  Odd Terje Galåen 

1990 – 1993 Bjørn Sandnes 

1994 Odd Terje Galåen 

1995 – 1997 Odd Annar Høsøien 

1998 – 2000 Ståle Fredheim 

2001 – 2002 Knut Helge Bakos 
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Åpningsdager for Høsenfjellhytta. 
 
 

År Første åpningsdag Antall åpningsdager 

1956 - 1958 Organiseringa av hytte- ukjent 

 Vakter ikke kommet i gang  

 Leif Sjølien bestyrer hytta  

1959 1. mars 9 

1960 6. mars 11 

1961 26. februar 16 

1962 21. januar 21 

1963 3. februar 19 

1964 2. februar 19 

1965 28. februar 15 

1966 6. mars 13 

1967 3. mars 14 

1968 17. mars 13 

1969 9. mars ukjent 

1970 22. februar 16 

1971 28. februar 16 

1972 12. mars 13 

1973 18. mars 14 

1974 24. mars 13 

1975 2. mars 15 

1976 Informasjon mangler  

1977 februar 15 

1978 20. februar 15 

1979 4. mars 15 

1980 24. februar 16 

1981 22. februar 16 

1982 21. februar 18 

1983 13. februar 17 

1984 19. februar 18 

1985 10. februar 18 

1986 2. februar 21 

1987 25. januar 21 

1988 24. januar 21 

1989 Informasjon mangler  

1990 21. januar 23 

1991 13. januar 28 

1992 26. januar 27 

1993 27. desember 30 

1994 26. desember 22 

1995 26. desember 23 

1996 26. desember 23 

1997 26. desember 23 

1998 28. desember 23 

1999 27. desember 23 

2000 26. desember 25 

2001 31. desember 23 

2002 30. desember 24 
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Resultater fra det første skirennet på Høsenfjellhytta skjærtorsdag 1956. 
 

Langrenn 15 50 år: 
1. Torbjørn Sund   21.25 
2. Jon Gudmund Myre   22.08 
3. Olav Fredheim   22.43 
4. Harald Berge   24.25 
5. Sigurd Myre    26.39 
6. Trygve Sund    27.17 
7. Oddvar Lilleeidet   29.30 
8. Tore S. Nøren   29.55 
9. Per Myre    30.41 
10. Jon Presthagen   34.51 
11. Knut Selbygg   43.56 
 
Racere: 
1. Jon Osmoen    20.00 
2. Olav Sund    20.07 
 
Over 50 år: 
1. Torleif Myre    18.47 
2. Melkor Røste   19.08 
3. Arne Hendriksen   21.10 
 
Gutter 12 – 15 år: 
1. Gunnar Volden   11.42 
2. Olav Vangskåsen   13.32 
3. Tore L. Ryen    15.30 
 
Gutter 10 – 12 år: 
1. Per Volden    20.42 
 
Gutter  8 – 10 år: 
1. Odd Idar Haugen   6.15 
 
Gutter under 8 år: 
1. Steinar Høistad   6.21 
2. Odd Annar Høsøien  7.28 
3. Jon Gudmund Lillegjelten  8.23 
4. Odd Harry Presthagen  9.05 
5. Magne Høisen   11.11 
 
Jenter over 15 år: 
1. Solveig Lilletrøen   5.31 
 
Jenter 12 – 15 år: 
1. Grete Fredheim   4.17 
2. Reidun Broen   5.15 
 
Jenter 10 – 12 år: 
1. Solvår Høisen   4.56 
2. Kirsti Nøren    5.47 


