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HOGGET 1924. Overnhogget til venstre. Brekkehogget til høyre. Lysningen til venstre over Overnhugget er 

Strandhugget, mens Ulene skimtes under fjellet ca.midt på bildet.  Foto fra ”Folk og boplasser rundt 

Skuterudåsen”. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOGGET I AUGUST 2010. Brekkehogget med Arnehogget skimtes midt på snauhogsten,  Ulene i 
skoggrensen  over og Tryterudløkka rett inn i skogen til høyre for Brekkehogget. Tomta ligger også til høyre, 
men lenger ned og like ved veien. Overnhogget og Turinehogget befinner seg til venstre, men utenfor bildet. 
Den skrå skogsilhuetten fra Hoggvarden peker i retning Strandhugget og Gundhushugget.  
FOTO: Astrid Thon  
 

 



Her bodde naboene 

1. Turinehogget (Iglebråtan) 

Opprinnelig husmannsplass. Navnet skriver seg fra den siste som bodde 

der, Turine Bjørnsdatter Hugget. Hun mistet et øye og måtte flytte til 

datteren Marie i Bråtan i Geithus etter århundreskiftet, der hun døde i 

1920. 

Turinebråten var borte i 1909. Huset ble revet, satt opp ved Hugsted og 

døpt Villand. 

På sydsiden av Turinebråten lå fellesbakerovnen i Hogget, et sosialt 

samlingssted på bakedager. 

2. Overnhogget 

Også kalt Hanseplassen, Pettersplassen og Skomakerhogget. Kari 

Olsdatter drev årelating på syke mennesker her.  Hun hentet blodiglene i 

nærmeste tjern, Igletjern. Huset brant i 1922. Muren etter nybygget er 

godt synlig. Tvillingene Arne og Marit Andersen var de siste barna som 

ble født på Overnhogget og i Hogget forøvrig. De siste fastboende flyttet 

ut i 1947. I 1950 ble huset flyttet til Sysle. 

3. Tomta 

Ryddet ca. 1810, revet i 1910. Den siste som bodde her, Ingeborg 

Asledatter skal ha møtt Gamle-Erik på Storsteinsveien. Han sto i 

veikanten med lysende øyne. Hun taklet situasjonen ved å rygge 

bakover under gjentatte Fadervår.  

4. Ulene 

Spesiell boplass. Bebodd tidlig på 1800 tallet. Nedlagt for vel 100 år 

siden. Stua lå under en høy bergvegg som skjermet for ras. Steinene 

spratt over huset. Brønnen i Ulene var alltid full, selv i de verste 

tørkeperioder, og slik er det fortsatt. 

Gulbrand Knutsen Hugget fra Ulene overlevde gruveulykken i 1854. 

Skiftet på syv mann gikk i gåsegang gjennom en trang gruvegang på vei 

til jobb, men ble gang på gang stanset av en blåkledd mann som ba dem 

snu. Til slutt gjorde de som blåmannen ville.  



Gulbrand gikk sist og ble førstemann da de snudde. Da kom raset. 

Gulbrand var den eneste som overlevde. 

5. Tryterudløkka 

En av de eldste plassene under Skuterudåsen med fjøs i kjelleren. 

Vi entrer historien i 1837 da Ole Johannesen Hugsted og Massi 

Eriksdatter flyttet inn. De fikk ni barn. Allerede i 1857 hadde Massi mistet 

seks av dem pluss mannen. Som enke måtte hun låne penger av 

Christopher Hansen Retterum, og var blant de få som klarte å betale 

tilbake i tide. Massi flyttet til Hugsted i 1865 med de tre gjenlevende 

barna. 

En senere familie i Tryterudløkka var også plaget av sykdom og fikk 

behov for legebesøk. Men telemarkskua i kjelleren tok nesten knekken 

på doktoren. Han snublet i kuhornet som stakk opp gjennom det glisne 

kjøkkengulvet og trynte i kjøkkenbenken med et brak. 

I 1875 sto Tryterudløkka ubebodd. Nå er det ikke annet å se enn en 

haug med stein og kantareller foran en liten bu av nyere dato. 

6. Strandhogget (Knutehogget) 

Den eldste plassen i Hogget. Opprinnelig husmannsplass. Først bebodd 

i 1780 årene. Siste mann ut var Jens Skyliholt i 1906, men han brukte 

Strandhogget som seter til ca. 1914. Stua ble flyttet til Mollerud hvor den 

ble familiehus for Ole Mollerud og senere fritidsbolig. Uthuset havnet i 

Åmot. 

7. Gundhushogget 

Opprinnelig husmannsplass. Husmann Christian Sønsteby fra Toten fant 

jernmalm her uten å bli rik av det i 1864-65. Han gjorde det bedre i 

Minnesota som kjøpmann og generalagent for Atlantiske Dampskips- 

Linier og Jernbanekompanier. En forhøyning på tunet ble kalt 

Spillemannshaugen. Gundhushogget ble fraflyttet i 1913, stua revet og 

flyttet til Rogneberget på Vestre Spone hvor den ble en del av 

våningshuset. To gamle epletrær står igjen på plassen. 

 



8. Arnehogget 

Lå 20 meter fra Brekkehogget hvor du står. En syrin har erobret 

grunnmuren. Arnehugget var bebodd til 1909.  Jens Skyliholt kjøpte 

bygningen i 1916 og brukte den som fjøs på Raserudmyra på Vestre 

Spone. Uthuset havnet hos Kristian Green på Høstingen på Jahr. 

9. Berganstua 

Opprinnelig tomannsbolig for husmenn som var gruvearbeidere når de 

ikke gjorde pliktarbeid på gårdene. Huset har som de andre plassene i 

Hogget, vært bebodd av et rikt persongalleri. Noen havnet i Amerika, 

andre på fattigkassa. 

Det spesielle ved Berganstua er at huset er tatt vel vare på av sine 

senere eiere. Det er en original bygning hvor livet i Hogget sitter i 

veggene. 

Kilde: Leif Hellerud: ”Folk og boplasser rundt Skuterudåsen”. Lokalhistorisk Forlag 1993 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULENE. Ulene var et ulent sted å legge et hus, men oversikten over naboene skal ha vårt 

fremragende. Restene ligger i bakken ovenfor Arnehugget. FOTO: Morten Eken. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLTID FULL. Ulene hadde noe som var gull verd: En sikker vannkilde. Kilden er fortsatt sikker. 

Laftingen er det verre med. FOTO: Morten Eken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOR STORE ANLEDINGER. Når noe var verd å feire, ble det helt krutt i hullet på denne saluttsteinen. 

Steinen ligger ca. 50 meter rett nord for syrinen på Arnehogget. FOTO: Astrid Thon. 
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