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Bygging av hytte på Alvenesfjellet

Våren 1959 diskuterte Søren og jeg mulighetene for å bygge hytte på Alvenesfjellet 
ved Lillevannet. Dermed fikk Søren i oppgave å prate med de andre på Alvenes. Noen 
dager senere traff jeg Kåre som var enig i at vi skulle bygge hytta. Jeg sa meg enig i 
dette, og det ble innkalt til en liten konferanse blant de som skulle være med. 

Jeg tegnet en liten hytte, satte opp materialspesifikasjon og beregnet kostnader. Om 
jeg ikke husker feil, ble det ca. kr. 100 å betale for hver ungdom som var med på 
prosjektet. Hertil kom selvfølgelig alt arbeid med å få materialene opp og bygningen. 
Nærmere om kostnader og arbeidet kan leses i den første hytteboka for Fjellheimen 
som hytte ble å hete.

Etter at materialene var innkjøpt og kommet til Alvenes, begynte vi å sammenbunte 
materialene i passe store bører, og bæringen startet oppover lia. Det var et utrolig 
skue å se 10 – 11 stykker som bar materialer oppover lia, og helt opp til det høyeste 
punkt som vi kan se fra Alvenes.  Da materialene var kommet opp til Dalbrøt, gikk 
Kåre og Arne med hester opp lia og kjørte materialene videre til Lillevannet på 
sommerkjelke.

Selve byggingen ble utført på lørdag og søndag da vi alle samlet oss på fjellet for å 
gjøre en stor dugnadsinnsats. Da lørdagskvelden kom, overnattet vi alle sammen på 
golvet i hytta som da var ferdig utvendig, mens alt innvendig arbeid gjenstod. Det var 
meget kjærkomment å komme i hus da det hadde regnet 
hele lørdagen mens arbeidet pågikk, og vi var derfor blaut 
allesammen.

Om søndagen var det fint vær, og vi startet 
innredningsarbeidet som ble avsluttet da søndagskvelden 
kom. 

Noen uker senere arrangerte vi innvielsesfest på 
Fjellheimen hvor vi samlet oss alle på hytta, og noen i telt 
ved siden av. Den store overraskelsen var da Ragnar og 
Selma kom opp på fjellet bærende på ryggsekk med 
bløtkake ferdig pyntet fint stablet oppe på sekken!

Det skal i sannhet sies at hytta på Alvenesfjellet har vært til en utrolig stor glede 
for oss alle, både som et krypinn for de som skal jakte, men spesielt for oss som 
ønsker å gå en dagstur opp til Fjellheimen for å drikke kaffe og returnere samme dag.



De tre bildene er fra restaureringen av hytta i 1998.
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