GRATISMAGASIN
AUGUST - SEPTEMBER- OKTOBER 2019

KO SKJER I

EVENTYRLIG RUNDTUR I

REINENS RIKE
HØSTENS ARRANGEMENTER
KJERRINGSLEPPET
KJERRINGTORGET

PÅ JAKT ETTER
SKOGSHYTTENE
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Velkommen til oss!
HAR DU EN HUSDRØM?
Spennende og fleksible kvalitetshus.
Les mer på www.eksjohus.no

Stikk innom oss for en hyggelig prat om dine
bank- og forsikringsbehov.
Du finner oss i Jordeshagen 5 på Nesbyen.

Tlf: 472 65 820

PÅ HJØRNET
På Hjørnet er en kulturell
samlingsarena på nes og huset
rommer både musikkscene, pub og
et lokalt mikrobryggeri.

Sutøya
ligger ved Rv7,
rett nord for
Nesbyen

På Hjørnet arrangerer alt fra små
til store arrangementer! Følg oss
på Facebook og Instagram
@paahjornet.

På Hjørnet annonse
Høyde 108 mm
Bredde 78 mm

VELKOMMEN
INNOM OSS
Sunn og deilig middag - hver dag
Helårs overnatting i rimelige
og komfortable hytter
Kontakt oss på Facebook
eller tlf. 995 92 020
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ADDRESSE: STASJONSVEGEN
1, 3540 NESBYEN.
TL F : 3 2 0 7 0 1 0 0

Pub
Konserter
Quiz
MusikkBingo
Shuffleboard

FORSIDEFOTO: Denne reinen kom ruslende alene når jeg var på vei ned igjen fra en
tur til Reinsjøen. I bakgrunnen ser vi Imlan. Foto Tore Haraldset

Kjære leser

Ko skjer i Nesbyen
kommer ut fem
ganger i året.
UTG. 4 2019

Etter en kald forsommer med dårlig vær, skjøt
temperaturene i været i slutten av juli. Fire fylker
satte ny varmerekord og Laksfors i Nordland ga
oss noen nervepirrende dager. Kom Nesbyens
49 år gamle Norgesrekord på 35,6 grader til å
bli utfordret? Meteorologiske institutt godkjente
ikke tangeringen i Laksfors og forberedelsen til en
50-års-feiring neste sommer kan begynne.
Høsten er årets vakreste tid i fjellet. Hallingnatten
med sine 1314 meter, er et kjent turmål i Nes.
Jeg har gått denne turen utallige ganger fra
Imlan, men i sommer forlenget jeg og en
venninne turen og gikk videre sørover, innom
Korpenatten og Reinsjøen. Du kan lese mer om
denne flotte rundturen i magasinet. Sørg for å
ha øynene med deg mens du går, for rundt
Hallingnatten kommer du ofte tett innpå reinsdyr!
Nes Historielag gjør en imponerende og viktig
jobb i kommunen vår med å samle, ta vare på og
formidle vår unike historie. I 2017 gav Historielaget, med Knut Brøto som redaktør, ut boka
«Skogshyttene -med skjemt og alvor fra skogen».
Her blir 79 skogshytter i kommunen beskrevet
med fakta, bilde og kart, i tillegg til en rekke
spennende historier fra skogen. Jeg er mektig
imponert av Astrid Marie Haraldseth som besøkte

OPPLAG:

11 000
alle skogshyttene og vel så det,
på under ett år! Det er underlig
UTGIVER:
å tenke på at «...det kunne ligge
Nesbyen Turist- og
opptil 22 mann med våte klær
Næringsservice AS
Tlf. +47 32070170
og seletøy til hestene hengende
info@nesbyen.no
rundt ovnen i små, gisne og
kalde skogshytter. Selv om de
REDAKTØR:
Lars Storheim
holdt ovnen varm hele natta,
lars@nesbyen.no
hendte det at sengeteppet frøs
fast i veggen». Det var et blodslit
for både mennesker og dyr. Et slit som vi heldigvis
ikke lenger trenger å tenke så mye på, men det
er likevel viktig å reflektere litt fra hendelser i vår
historie. Les historien om Astrid og skogshyttene.

Både Veteranvogntreffet, Kjerringtorget,
Kjerringsleppet og Markens Grøde har blitt store
arrangementer med lang fartstid i bygda.
Kjerringtorget har bikket 25 år, mens sleppet
med samme fornavn arrangerer sin 12. tur denne
høsten - med helt nye ruter. I tillegg er det moro
at yngre arrangementer som Nesfjellet rundt og
Håkonbudagen velger å satse igjen. WDet viktigste du kan gjøre for å bidra til vekst og ennå flere
arrangementer, er å delta på det som skjer.
Jeg ønsker deg en fin høst. Me sjåast!

Solveig Hjallen

Glad nesningsentusiast og daglig leder i
Nesbyen Turist- og Næringsservice AS
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Ko skjer i Nesbyen?

Du finner full oversikt i

Nesbyen-appen
(Apple Store / Google Play)

Lørdag 18 august fra kl 09
Veteranvogntreff Sted: Markedsplassen

Lørdag 31 august fra kl 10
Nesbyen gir tilbake Sted: Elveparken

Stort treff med alle typer veteran- og hobbykjøretøy.
Det har vært opp i 900 kjøretøy tidligere. Gratis inngang, gratis å stille ut. Mat, kiosksalg, salgsboder. US
Trucks. Førtreffet “Cars and coffee” lørdag fra kl 12.
Mer info: veterantreff.net

Årlig veldedighetsarrangement til inntekt for barnehjem i Zimbabwe. En dag full av god stemning,
veddeløp med 1000 gule badeender i Rukkedøla og
konserter på kvelden. Mer info: Facebook

Lørdag - søndag 24 - 25 august fra kl 10
Kjerringtorget Sted: Nesbyen sentrum

Lørdag 31 august fra kl 14
Håkonbudagen Sted: Nes Nordmark

175 boder med ca. 250 glade Kjerringer har de
siste årene fylt sentrum i Nesbyen, siste hele
helga i august. Arrangementet trekker tusenvis av
besøkende til et yrende folkeliv.
Mer info: Facebook og kjerringtorget.no

Friluftsarrangement for hele familien. Kulturinnslag m blant andre Arne Moslåtten fra Hellbillies.
Fiskekonkurranse, lurspill, hallingdans og aktiviteter
for barna. Ta med egen mat - vi fyrer opp grillen.
Mer info: kvaskjer.hallingdal.no

Lørdag - søndag 24 - 25 august fra kl 10
Gubbetorget Sted: Nesbyen sentrum

31 august og 26 oktober kl 11:00
Verdensmat på norsk Sted: Frivilligsentralen

Nevenyttige menn selger egenproduserte varer.
Arrangeres sammen med Kjerringtorget.
Mer info: Facebook

Utveksling av språk og matkultur - åpent for alle!
Krever påmelding til frivillig.nes@tubfrim.no.
Mer info: kvaskjer.hallingdal.no
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NESBYEN

KJERRINGTORGET

24.-25.08
ÅPENT LØRDAG KL. 10.00-17.00 OG SØNDAG KL. 10.00-16.00

Fra drøm til idè, fra idè til virkelighet
Opplev produktive kjerringer fra fjern og nær skape ekte torgstemning
fra 150 salgsboder med egenproduserte/egendesignede varer.

May Grethe Lerum
• Solsikkeprisen
• Norges Husflidslags
kvalitetspris
• Kunstutstillinger
• Ingebjør Sørbøen
• Kunstlandskap Nesbyen
• Gubbetorget
• Skrekk og gru-kveld
for hele familien
•

Følg oss på Facebook

•
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I NESBYEN UTG. 4 2019 5
Se vår hjemmeside
kjerringtorget.no

Ko skjer i Nesbyen?
Fredag 6 september fra kl 21
Konsert med Katastrofe Sted: På Hjørnet

KJØP BILLETTER PÅ

VISITNESBYEN.NO

Du finner full oversikt i

Nesbyen-appen
(Apple Store / Google Play)

Lørdag 14 september fra kl 10
Kjerringsleppet Sted: Trondrudmarka

KJØP BILLETTER PÅ

VISITNESBYEN.NO

Petter Katastrofe er synonymt med fest. Med
over 200 millioner streams på Spotify, førsteplasser på VG-lista og Spotify, utsolgte konserter
i Norge og Sverige - legger han nå ut på sin siste
turné. Mer info: Facebook / visitnesbyen.no

Høstsleppet 2019 byr på splitter nye ruter
i Trondrudmarka, Nes Sørmark. En sosial fjelltur
med høy gledesfaktor. 3-retters fjellbankett med
konsert av Daniel Kvammen på Nystølkroken
Kafé etter målgang. Mer info: kjerringsleppet.no

Lørdag 7 september fra kl 12
Nesfjellet Rundt Sted: Nesfjellet Golfkafé

Lørdag 5 oktober fra kl 12
Markens Grøde Sted: Hallingdal Museum

KJØP BILLETTER PÅ

VISITNESBYEN.NO

Terrengsykkelritt i Nesfjellet, skreddersydd for å passe
både store og små, erfarne og uerfarne. De raskeste
vil selvfølgelig bli hedret, men premiene går til
utradisjonelle plasseringer på resultatlisten. Tre ulike
klasser. Mer info: Facebook

Bli med å presse eplesaft, hils på grisen, bli med inn
til smeden eller besøk den gamle landhandelen.
Bli med på ridetur, smak på deilig tradisjonsmat og
opplev høsten på ett av Norges eldste friluftsmuseer. Mer info: kvaskjer.hallingdal.no

Lørdag - søndag 14 - 15 september
80/20 NesbyEnduro Sted: Nesbyen

Søndag 27 oktober kl 19:00
In memory of Elvis Gospel vol.2

Klassikeren i Norges Endurohovedstad! Rittet
vil gå i området øst og vest for sentrum, samme
som tidligere år. Høy fart, flyt og lange etapper er
stikkord. Mer info: Facebook
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Konsert i Nes kirke. Paal Flaata, Stephen Ackles
og Vidar Busk fortsetter suksessen etter nærmere
80 konserter og utelukkende strålende omtale i
media. Mer info: kvaskjer.hallingdal.no
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Attraktive tomter med flott beliggenhet på Myking.
Meget gode turmuligheter både sommer og vinter!

Les mer på
www.nesbyenutbygging.no

Prisantydning
Fra kr. 850 000,Hyttetomter fra 1 da til 2,1 da – selveier
Ansvarlig megler
June Merete Langeland
Eiendomsmegler MNEF
tlf. 91 12 27 71
jml@privatmegleren.no

Avstander
Oslo - ca. 150 km
Drammen - ca. 170 km
Tønsberg - ca 200 km
Hemsedal - ca. 70 km
Geilo - ca. 55 km

Tomtene har en meget god og sentral beliggenhet på Myking, ca 950 moh.
Umiddelbar tilgang til et omfattende sti- og løypenett, jaktterreng, bærplukking, golf, ridning og flere bade-og fiskevann.

Fra Myking har du direkte tilgang til et variert nett av småkuperte grusveier som egner seg utmerket for sykling. Området har også et godt merket
løypenett for fotturer med runder av ulik lengde i et variert og lettgått
terreng. Det er gode muligheter for fiske i mange vann i området.
Myking og områdene rundt har en av Hallingdals lengste tradisjoner for fjellturisme. Nærbutikken Myking
Kolonial har åpent hele året og her finner du alt du trenger.
Kun 15 min. kjøring fra Myking til Nesfjellet Alpinsenter og Nesfjellet Golf. Her finner du velpreparerte
bakker i alle vanskelighetsgrader og 9-hulls golfbane.
Velkommen! Hilsen Nes Nordmark Utbyggingslag DA
Grunneierkontakter: Andre Høva, tlf. 90 69 01 37. Sigve Hjallen tlf. 90 73 24 03
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VISITNESBYEN.NO
AKTIVITETER – ARRANGEMENTER – OVERNATTING
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info@nesbyen.no . tlf. 32 07 01 70 . visitnesbyen.no . nesbyen.no

BRATT START
Høydemeterne går raskt unna mellom stølen Imlan og fjellryggen Vadlie. Her har Wenche Ulsaker begynt på stigningen
en varm sommerdag.
Foto Solveig Hjallen

LUF TIG OG VAKKER rundtur via

Hallingnatten
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LANG UTSIKT
I 2017 ble Hallingnatten løftet frem av Dagsavisen som èn av ti “Lettgåtte gulltopper i
Sør-Norge” med beskrivelsen: “Fra Hallingnatten ser du ut over «halve Norge» på en
godværsdag, inkludert Hallingskarvet, Hemsedalsfjellene og Gaustatoppen”.
Her fra en godværsdag i oktober. Foto Lars Storheim

D

et høyeste fjellet i Nes kommune
er et kjent vinterturmål. Allikevel er
det flere som har til gode å besøke
den flotte toppen i sommerhalvåret. Her
foreslår vi en rundtur med utgangspunkt i
den idylliske stølen Imlan, helt sør i Nes.

østover. Følg lettgått sti langs ryggen
sorøver mot Øyvatnet, deretter “normalveien” til toppen av Hallingnatten, 1314
moh. Her skal utsikten nytes. Dersom det
blåser, så finner du ly for vinden bak den
store varden.

Denne turen har det meste. Frodig stølslandskap, karrig høyfjellsterreng, småbratte
kneiker og langstrakt vidde, storslagen
utsikt og flotte vann. Det meste av turen går
på god sti, men et par steder beveger vi oss
utenom oppgåtte spor. Det bokstavelige
høydepunktet på turen ligger så høyt det er
mulig å komme med beina på bakken i Nes
kommune.

REINTERRENG
Det er ikke uvanlig å treffe på reinsdyr i
dette område. Denne karen holder vakt på
en høyde like nedenfor Hallingnatten.
Foto Solveig Hjallen

Fra den øverste parkeringsplassen på Imlan,
følger vi det håndmalte treskiltet i retning
Hallingnatten. Etter å ha krysset bekken går
det bratt opp Vadlie. Her er det kjempeutsikt
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Fra toppen av Hallingnatten fortsetter vi
på sti rett sørover. Neste mål er den vesle,
men karakteristiske toppen Korpenatten,
1296 moh. Like før kommunegrensa mot
Nore og Uvdal forlater vi stien og bestiger
toppen fra nordvest. Vi fortsetter sørøstover
og sikter oss inn på nordenden av det
populære fiskevannet Reinsjøen. Her passer
det fint med en pust i bakken.

HÅNDBYGGET STEINSALONG
Den flotteste lunsjplassen i Nes Sørmark
finner du her, et steinkast fra stien et sted
mellom Vadlie og Hallingnatten.
Foto Lars Storheim

Fra Reinsjøen følger vi god sti tilbake til
Øyvatnet og deretter den søndre og mest
brukte stien mot Imlan.

Vadli
e

LENGDE: Ca. 16.5 km
STARTSTED: Imlan sør i Nes
KART: Nesbyen 1:50 000

Imlan

MER INFORMASJON
Hallingnatten Øyvatnet
Korpenatten
Reinsjøen

KORPENATTEN
Terrenget er duvende, vakkert og lettgått.
Fra Hallingnatten sikter du deg inn på neste
turmål, Korpenatten, til venstre i bildet.
Foto Solveig Hjallen
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På Nesbyen Turistkontor får
du gratis turkart for Nesbyen,
samt klippekortet “Til topps
i Nes”. Digital utgave av kartet
finnes på visitnesbyen.no.
På ut.no finner du en rekke
turtips i Nesbyen og resten
av landet.

Aktiviteter
Dagsbesøk
Overnatting
På Langedrag Naturpark, 1000 m.o.h.
venter unike naturopplevelser for
voksne og barn. Her finner du et
mangfold av dyr og aktiviteter.
Fullpensjon med hjemmelaget mat.
Flotte turmuligheter fra tunet.

Prøv klatreparken. Bli med på
seterdag, hesteridning og hundekjøring. Bli med inn til ulv,
gaupe, elg, fjellrev og reinsdyr.
Vi har åpent bakeri med masse gode
bakevarer. I kafeen vår kan du kjøpe
vafler, middag, varm og kald drikke og
mye annet godt. Nyt gjerne maten ute
på vår solrike terrasse eller i gapahuken.

Velkommen til dyrebare
naturopplevelser
i høst
Langedrag Naturpark, 3544 Tunhovd • Tlf: 32 74 25 50 • E-post: post@langedrag.no • www.langedrag.no
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ÅPENT HVER DAG 10 - 18. FØLG OSS PÅ FACEBOOK

MEDLEMMER AV

NESBYEN TURISTOG NÆRINGSSERVICE AS
AKTIVITETER

Hallingdal Museum

www.hallingdal-museum.no

Langedrag Naturpark

www.langedrag.no

Nesfjellet Alpinsenter

www.nesfjellet.no

Nesfjellet Golf

www.nesfjellet.no

Meteorittparken Gardnos www.gardnos.no
Stiftelsen Norges
Flotteste Sykkelopplevelse
Trailhead Nesbyen AS

ARRANGEMENT

www.sykkelopplevelse.no
www.trailheadnesbyen.no

Festspillene i Nesbyen

www.festspilleneinesbyen.no

Hallingmarken

www.hallingmarken.no

Kjerringsleppet

www.kjerringsleppet.no

Kjerringtorget

www.kjerringtorget.no

*
*

*
*

www.gaveroginterior.no

Nesbyen Gullsmed

www.nesbyenkjøpesenter.no

Nesbyen Kjøpesenter

www.nesbyenkjøpesenter.no

Nille Nesbyen

www.nesbyenkjøpesenter.no

Noko tå kort

www.nesbyenkjøpesenter.no

Norli Nesbyen

www.nesbyenkjøpesenter.no

Power Nesbyen

www.power.no

Stuveseth Farge
& Interiør AS

www.happy-homes.no

Eiendomsmegler1
Fjellmegleren AS
Frodig Økonomi

www.eiendomsmegler1.no

Gjensidige Hallingdal

www.gjensidige.no
www.privatmegleren.no

www.nesbyenkjøpesenter.no

EIENDOM, BANK, REGNSKAP OG FORSIKRING

BYGG OG ENTREPRENØR

*

Gaver og Interiør
Nesbyen AS
Intersport Nesbyen

www.frodigokonomi.no

Årstiderne Arkitekter AS

www.aarstiderne.no

Brødr. Rodegård AS

www.rodegaard.no

PrivatMegleren
Hallingdal
Skue Sparebank

Bt Brannteknikk

www.brannposten.no

Hallingdal Varme
og Sanitær
Heilt Bygg

www.comfort.no

SpareBank 1
www.sb1regnskap.no
Regnskapshuset ValHall AS

Holm Bygg og Maskin AS

www.holmentreprenor.no

Lyserstølen AS

Facebook

Booking Technology AS

MA Bygg Buskerud AS

www.mabyggas.no

Data-Consult Nesbyen AS www.data-consult.no

Maxbo Nesbyen

www.maxbo.no

Montèr Hallingdal
Optimera
Nes Hus & Hyttebygg

www.monter.no

Nes Nordmark
Utbyggingslag
Nesbyen Fjellgrend

www.nesbyenutbygging.no

Olaf O.Rukke

www.rukke.no

Rukkedalskogen AS

www.nattenalpin.no

Rørservice Nesbyen AS

Facebook @Rorservice

Bringo Sag og Høvleri

www.norgeshus.no/heilt-bygg

www.neshusoghytte.no

www.nesbyenfjellgrend.no

Søbstad Elektroengineering www.s-elektro.no

BILFORHANDLERE / VERKSTED
AMB Autoteknikk
Bidne Auto

www.bidneauto.no

Bilplaneten AS

www.bilplaneten.no

Nesbyen Bil AS

www.nesbyenbil.no

Nesbyen Bilskadesenter

www.nesbyenbilskadesenter.no

Qvisten Bilberging

bilxtraverksted.no

DETALJHANDEL

INDUSTRI

Protan avd.Nesbyen

IT OG MEDIA

*

Hallingdal Trykk AS

www.skuesparebank.no

www.protan.no
www.booktech.no
www.hallingdaltrykk.no

LOKAL MAT OG DRIKKE
Gøtt-Øl AS
Mikrobryggeri
Hallingdal Lokalmat
Senter AS RåSmak
Vinmonopolet

MATBUTIKKER

www.gottmikrobryggeri.no
www.raasmak.no
www.vinmonopolet.no

Coop Extra Nesbyen
Post i butikk
Kiwi avd. 008 Nesbyen

www.coop.no

Nærbutikken Myking
Kolonial Nesbyen
Rema 1000 Nesbyen

www.narbutikken.no

Spar Nesbyen

www.nesbyenkjøpesenter.no

Rukkedalen Landhandleri

Facebook @rukkedalenlandhandleri

www.kiwi.no

www.rema.no

OVERNATTING

www.visitnesbyen.no
Fagerhøy Fjellstue AS

www.fagerhoy.no

Hagaled Gjestegård

www.hagaled.no

Aparta AS

www.aparta.no

Langedrag Naturpark

www.langedrag.no

Cubus Nesbyen

www.nesbyenkjøpesenter.no

Liodden Camping

www.lioddencamping.no

Fagmøbler/Eidal Møbel

www.fagmobler.no
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LES MER OM NTN OG
MEDLEMSBEDRIFTENE PÅ

NESBYEN.NO
Motell Nor-Kro

www.norkro.no

Nesbyen Event

www.nesbyenevent.no

Smedsgården Hotell

www.smedsgarden.no

Sutøya Feriepark

www.sutoyaferiepark.no

Thoen Hotel

www.thoenhotel.no

Ranten Hotel

www.rantenhotel.no

Nesbyen Hytteutleie

www.visitnesbyen.no

Nystølen Hyttegrend

www.nystolen.no

Haraldset Hytter

www.visitnesbyen.no

Tollefsgard Hallingstugu

www.tollefsgard.no

Woll Hytteutleie

www.visitnesbyen.no

SPISESTEDER

Lis Fortuna
Restaurant og Kafe
Nesbyen Kro

Facebook

Nor-Kro

www.norkro.no

Nystølkroken Kafè

www.nystolen.no

Golfkafèen

www.nesfjellet.no

På Hjørnet

www.paahjørnet.no

Senterkaféen

Facebook

*

DITT MEDLEMSSKAP
ER GULL VERDT
Nesbyen Turist- og Næringsservice AS (NTN)
er destinasjons- og næringsselskapet for Nes
i Hallingdal. NTN finansieres med tilskudd fra
kommunen og med bidrag fra medlemmene.
Hovedformålet er å videreutvikle Nesbyen
som en attraktiv sommer- og vinterdestinasjon, profilere medlemsbedriftene, øke handel
og antall overnattinger.

www.nesbyenkro.no

RENGJØRING OG VAKTMESTERTJENESTER

*

Grethes vaske- og
maleservice
Klar hytte &
vaktmestertjenester AS

Facebook @vaskeogmalerservice

Bien hår og hudpleiesalong

Facebook @BienHarOgHudpleie

Boots apotek

www.nesbyenkjøpesenter.no

Fix IT frisør

www.nesbyenkjøpesenter.no

Nesbyen
Behandlingssenter AS
Sjå te å klypp de

Facebook

VELVÆRE

ANDRE KATEGORIER

*

NYE MEDLEMMER 2019

www.klarhytte.no

Det er en tverrpolitisk enighet om at Nes
skal satse på reiselivet. Som medlem er du
først og fremst med på å støtte utviklingen
av destinasjonen Nesbyen. Din bedrift viser
samfunnsansvar og engasjement ved å være
medlem.
NTN ønsker nye bedrifter, vel-lag, foreninger
og støttemedlemmer velkommen til et godt
samarbeid.
Hvordan bli medlem i NTN?
Ta kontakt på info@nesbyen.no eller ring
32 07 01 70 så tar vi en prat.

www.klyppde.no

STØTTEMEDLEMMER

Buvasstølan Stiog Løypelag
Flow Art

www.buvatn.no

Nes Nordmark Friluftslag

www.nesnordmark.no

Hjørnet Live

www.hjornetlive.no

Nes Husflidslag i
Buskerud
Nesbyen Frivilligsentral

www.husflid.no

Nes kommune

www.nes-bu.kommune.no

Vestheim Eiendomsutvikling
Bjørnsenhuset

Facebook @flowartnorway

Nesbyen Foto
Lille Alpakka
Bjørnerud Fjellgård

www.nesbyen.frivilligsentral.no

VI STÅR

SAMMEN FOR NESBYEN
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Få med deg hva som skjer

Last ned appen Nesbyen
For både iPhone og Android

Søk etter
“Nesbyen” i
App Store eller
Google Play
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Klar for skolestart?
Det meste du trenger finner du hos oss

Følg oss på Facebook for nyheter og gode tilbud

nesbyenkjøpesenter.no
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BRENNELIHYTTA
Turveninne Ann Spildrejorde nyter
kaffekoppen i solveggen.

Foto Astrid Marie Haraldseth.

79 HYTTER PÅ ETT ÅR

PÅ JAKT ETTER SKOGSHYTTENE

D

et gjorde inntrykk å sitte ved
Kvilinglihytta og tenke på at det
her bodde 22 mann på 40m2 på
det meste. Her laget de hver sin mat,
tørket klær, sov, tørket seletøy til
hestene. De hadde det utrolig kummerlig
etter en beintøff arbeidsdag, sier Astrid
Marie Haraldseth.
Nes Historielag gav i 2017 ut boka
“Skogshyttene, Nes i Hallingdal”. Dette er
et oppslagsverk over de gamle koiene som
ble bygget for tømmerhoggerne på arbeid,
ofte langt til skogs. Nesningen Astrid fikk
ideèn om å besøke alle de 79 skogshyttene
som var omtalt i boka - i løpet av et år!
- Jeg har alltid vært historieinteressert og er
glad i å være på tur. Her fant jeg en perfekt
kombinasjon - naturopplevelse, orientering
og lokalhistorie i en og samme opplevelse,
forteller Astrid om bakgrunnen for idéen.
Prosjektet ble å drikke kaffe ved hver og en
av skogshyttene innen et år, og første hytte
ble besøkt 6. februar 2018. Alle årstidene
måtte tas i bruk for å kunne gjennomføre
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prosjektet. Til fots, med sykkel, ski og med
truger på beina. Gjennom myr, krattskog og
dyp løssnø. Venner og bekjente fulgte med
via Facebook-gruppa “Kaffekos skogshyttene i Nes i Hallingdal”.
Gode veninner var med på mange av
turene. Kaffekoppen var alltid på plass.
Rett i underkant av et år etter oppstart, var
prosjektet fullført.
- Det er så mange spennende og
interessante historier knyttet til disse
hyttene. Prosjektet har tatt meg til kriker og
kroker av kommunen
hvor jeg aldri
tidligere har vært,
sier Astrid.

BOKA BAK IDÉEN
Boka “Skogshyttene”
kan kjøpes hos Norli
Nesbyen, hos Hallingdal
Museum eller gjennom
Nes Historielag.

SOMMER OG VINTER
Astrid hever koppen foran nok
en skogshytte. Hun måtte ta hele
året i bruk for å komme i mål.

TØMMERKJØRING
Dette bildet fra 1994 viser hvordan
man kjører med “bukk og geit”.
Harald Rustand foran, Ola Dokken
bak. Foto Torill Thømt

Foto Astrid Marie Haraldseth.

KVILINGLIHYTTA
I denne hytta bodde det på det
meste 22 mann. Privatliv, komfort
og personlig hygiene var det lite
av i skogen. Foto Astrid Marie

Haraldseth

SKOGSHYTTENE I NES
•
•
•
•

•

Skogshyttene var enkle husvær til de
som hadde skogen som arbeidsplass.
Ofte dro arbeidskarene hjemmefra
mandag morgen og kom ikke tilbake
før lørdag ettermiddag.
Det meste av skogsarbeid foregikk
fra september til utpå våren.
Arbeidet foregikk i starten for hånd
med øks og håndsag. Først utpå
1950-tallet ble de første motorsagene tatt i bruk. De kunne veie
over 15 kilo.
På 60-tallet ble det fart på
bygging av skogsbilveier og
traktoren overtok etterhvert for
hesten når tømmeret skulle fraktes
ut. Samtidig ble den tradisjonelle
fløtinga erstattet av lastebil. Dette
var starten på mekaniseringa av
skogbruket og slutten for skogshyttelivet.
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ASTRIDS TOPP 5 HYTTER

1. Kvelven
Dette er opprinnelig en heimstøl der bua
er bygd i 1861. Her kan man fornemme
tidligere tiders liv med folk og dyr. HVOR?
Nedenfor (øst) for Kvelvåsen i Ytre Nes.
2. Stensrudhytta
Bratt og spennende område langt utenfor
allfarveg. Allikevel kan man nå hytta fra
Hallingdal Museum.
HVOR? Under Hågeberg i Rukkedalen.

3. Nyhytta, Garnås
Her får man virkelig et innblikk i hvordan
en skogshytte var. Eget skap på utsiden for
flasker, glass og tallerkener.
HVOR? Ved Nyhyttetjern i Garnåsmarka.
4. Brennelihytta
Et fantastisk fredelig sted med utsikt over
til Garnås, Bringenatten og Hågeberg.
HVOR? Auståsen nord for Nesbyen.
5. Stormyrhytta
Et fantastisk fugleliv på de store myrene
hytta ligger ved.
HVOR? Sør for Vardevollen, Nes Østmark.

2

3
4

1
5
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glade naturopplevelser

KJERRINGSLEPPET
NESBYEN
Lørdag
14 september
Høstsleppet 2019 byr på splitter nye
ruter i Trondrudmarka, Nes Sørmark
•
•
•
•
•
•
•
•

En sosial fjelltur med høy gledesfaktor
Ingen tidtaking, bare god stemning
Gratis buss til og fra arrangementet
Vardeyoga
Skreppe med fine overraskelser
Kaffe og boller underveis
Afterwalk med høg hugefaktor
og premiering
3-retters fjellbankett inkl.
konsert på Nystølkroken Kafé

Konsert med

Meld deg på i dag på
kjerringsleppet.no

Daniel
Kvammen
under

fjellbanketten!
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LEI UT HYTTA DI

NÅR DU IKKE BRUKER DEN SELV

Har du en hytte eller
fritidsbolig i Nes som
står tom deler av året?
Nesbyen Turistkontor tilbyr
fleksibel og trygg utleie
gjennom VISITNESBYEN.NO.
Online bookingløsning.
Du styrer når hytta er ledig for
utleie, og når du bruker den selv.
Vi har løsninger for deg som bor
langt unna hytta, for eksempel
tilsyn og utvask. Vi kan ta oss
av alt det praktiske fra gjesten
kommer til gjesten drar.
Ønsker du mer informasjon?
info@nesbyen.no
32 07 01 70

VISITNESBYEN.NO
KOMMENDE
ARRANGEMENTER

LØRDAG 14 SEPTEMBER
Kjerringsleppet m/
Daniel Kvammen
Kafè rett ved de flotteste stiene i Nesbyen.
Middagsservering og lokaler for små og store grupper.
Hytteutleie og arrangementer.

LØRDAG 5 OKTOBER
Konsert med
Stephen Ackles

Følg oss på Facebook

for oppdateringer, arrangementer og åpningstider
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Nystølen Hyttegrend og Kafè

www.nystolen.no

Tlf. 918 45 238
hytteutleie@nystolen.no

Håkonbudagen
villmarkskonsert

LØRDAG 31 AUGUST kl 14
En stemningsfull opplevelse ved Håkonbue (Holmevatn) i
Nes Nordmark. Kulturinnslag, aktiviteter for barn og fiskekonkurranse (nytt av året). Ta med egen mat - vi fyrer
opp grillen. Hjertelig velkommen!
Støttet av

ARNE
moslåtten

fra hellbillies

Les mer på
kvaskjer.hallingdal.no

MESTERSPILLER

ØYVIND
Brabant

Velkommen til en hyggelig handel hos oss på

Tlf. 32 07 18 50
404 52 608

Nesbyen

Åpningstider

8 - 21 (9 - 20)

Frist
en
osted de
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Følg SPAR Nesbyen på Facebook for konkurranser og tips om gode tilbud

Nystekte kaker og brød - ferskvarer og varm mat
frukt og grønt - blomster - ferskpakket fisk - ostedisk

Baksideannonse
PrivatMegleren
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PrivatMegleren Hallingdal • Tlf. 32 07 29 00 • hallingdal@privatmegleren.no

