
Otto-figurene er laget av Otto Skaret (1935-
2012) fra Nesbyen. Otto hadde et stort sosialt 
engasjement og var spesielt opptatt av barn- og 
ungdoms oppvekstvilkår. Otto var en høyt ansett 
antikvitetshandler, en dyktig sveiser og en kreativ 
kunstner. Dette resulterte blant annet i Otto-
figurene som i dag står utstilt rundt omkring i 
Nesbyen sentrum.
 Følg kartet og oppdag alle de 
morsomme figurene. Vandringen fra figur til figur 
er samtidig en flott tur gjennom Gamle Nes, den 
eldste delen av Nesbyen sentrum. 

The Otto Statues was made by  
local artist Otto Skaret (1935-
2012). Otto had a strong social 

commitment and was especially concerned with 
the wellbeing of children and young adults. 
Among many things he was an antiques dealer,  
a skilled welder and a creative artist. One result 
of this is the Otto Statues. 
 Follow the map to explore all the  
statues in Nesbyen. This walk takes you on a tour 
through Old Nes, the oldest part of Nesbyen 
town center.

Gjenbrukskunstneren 
Otto Skaret

(1935-2012)
Slike finnes visstnok i de fleste av landets kommuner.  
En spesiell ting ved disse er at de gjør god nytte for seg 
blant dem av bygdefolket som regnes for å tilhøre samme 
gruppe som Kong Salomo.  
Alle “Jørgen Hattemakere” fremkaller ofte voldsom  
kardialgi blant disse typene. Kunstneren finner ingen 
grunn til å komme med nærmere uttalelse om disse, da 
han regner med at tilskuerne gjør sine egne  observasjoner. 
Plassert utenfor kommunehuset

Var ansatt i de Ringerikske og Hallingdalske Fogderi. Han 
hadde etter nåtidens begrep en vanvittig høy sosial status, 
så skogeieren måtte stå med lua i handa under samtale 
med Fogden. Når en offentlig bygning skulle oppføres, var 
Fogden rundt hos skogeierne og blinket ut tømmer av beste 
kvalitet. Dette måtte skogeieren sørge for å få hogget og 
kjørt og måtte levere til den pris Fogderiet  bestemte. Det 
Ringerikske og Hallingdalske Fogderi  opphørte i 1827. På 
folkemunne het det: “Fogden var så fin på det at bortsett fra 
sin fjærpend, kunne ikke han nedlate seg med sine hender 
at tage i nogen type værktøy eller andre gjænstande, ikke 
engang kaffekjelen.”
Plassert utenfor Privatmegleren

Muldyr ble importert til Norge allerede  under  
seilskutetida. De var populære, særlig fordi de  
var nærmest altetende. Det var  gjerne mindre 
gårdsbruk som benyttet disse. De ble brukt  
både i jordbruksarbeid og  delvis i skogen.
Plassert på Hajembrua ved Elveparken

F. 13. jan. 1790, d. 26. aug. 1886.
 
Den gang Ringerike og Hallingdal Sorenskriver -
embete. Han begynte i 1825 og sluttet i 1841. 
 I denne tiden var han visstnok bosatt i Nesbyen. 
Han var kjent for å ikke velge seg ut favoritter blant 
den gemene hop, men behandlet alle på en 
rettskaffen måte.
Plassert ved Sorenskriveralléen

F. 17. mai 1911, d. 19. nov. 1994.

Han kjørte med Svinta i mange år, mest for Nes 
kommune, som på den tida hvert år hadde drift i 
Sevrelia. Kjøringa foregikk på den måten at han først 
hentet et doningslass med etterhengende dobbel-
lass. Dette ble lastet av på langbakkene, hvoretter et 
lignende lass ble hentet. Når han så kom tilbake til 
langbakkene, ble det første lasset hengt etter som 
langvende. Turen gikk så ned  gjennom Børtnes- 
ødegården og ned til stranda på Børtnes. Han kjørte 
også to vintre fra Dollhuslia i Gulsvik. Det var kjøring 
av samme type og  omlastningsplassen var da på 
Sjåheim. Han kjørte også langvende i meget vanskelig 

terreng, blant annet i Sandebakkene. Oskar Skaret var 
kjent som en meget dyktig tømmerkjører.
Plassert ved Hallingdal Museum

Kom fra Totendistriktet til Hallingdal i 1946. Hun var 
arbeidssøkende og fikk etterhvert begynne å hogge reisved 
for en skogeier i Flå. Dette arbeide utførte hun på en meget 
tilfredstillende måte og fikk ganske fort prøve seg på  tømmer-
hogst. Det viste seg at hun ble en dyktig tømmerhogger 
som fullt ut holdt følge med de fleste av  mannfolka.
Det ryktes at hun også hadde et godt forhold til mannfolk. 
Dette var kanskje en medvirkende årsak til at hun på 
folkemunne gikk under navnet “Gravill”. Hun forlot 
Hallingdal like plutselig som hun kom og siden har visst 
ingen hørt fra henne.
Plassert ved Li’s Fortuna Restaurant og Kafe

En avart av en fugl. Den skulle ikke ha vinger 
(ikke flygedyktig). Otto skal ha sett den en gang 

sammen med Torvald Seterstøen fra Flå, i en 
myrkant hvor den gikk og åt tranebær. Den 

var langsom i bevegelsene, men vippet 
ivrig med stjerten. Det var tydelig at det 

var for å holde balansen i den bløte myra. Otto tok i et-
tertid flere turer innover med et lånt kamera, men fant den 

ikke igjen - så noe foto fikk han ikke tatt. Flere av de eldste 
karene i Gulsvik kunne bekrefte Beinsnokens eksistens. De sa 
også at for 50 år siden var det flere av samme art i en del av  
Vassfaret som tilhørte Hedalen. Dette må i dag være ca. 100 
år siden. Den hadde navnet Gangar.
Plassert ved restauranten “På Hjørnet”

Ungdommen av i dag får enormt mye klager. Det finnes 
selvfølgelig mislykket ungdom i det samfunnet vi lever i, 
men hvem som er skyldig i dette forhold kan diskuteres. 
Ungdommen selv er selvfølgelig ikke de skyldige. 
Her burde samfunnet ha mye mer å stille opp med. 
Med denne figuren vil en vise at det også finnes utrolig 
mye kjekk ungdom. Disse har i våre dager heldigvis 
muligheter til en god utdannelse og kan tre inn i gode, 
viktige stillinger - til nytte og glede for hele landet.
Plassert ved Nesbyen Kjøpesenter

Alt forandrer seg stadig i den verden vi lever i. 
Om dette er av det onde eller av det gode, kan vel 
på mange  områder diskuteres. Men en ting er ennå som 
det var i fordums tid. At det er storken som kommer med 
de små barna - det er vi vel alle fortsatt enige om.
Plassert ved Nesbyen Kjøpesenter
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Var ei dølahoppe som 
eides av Oskar Skaret. 
Han kjøpte den av  fehandler Ola 
Hallsteinsgard fra Hovet. Dette 
måtte være like før år 1950. 

Svinta var en meget dyktig og klok hest. Under 
lunningsarbeidet kunne tøylene henges opp om 
morgenen og kunne henge oppe til  arbeidsdagen 
var slutt. Hun visste hva som var hennes arbeids-
oppgave og var utrolig samarbeidsvillig. Svinta var 
også en meget god venn og lekekamerat for ungene 
i nabolaget. De kunne leke under henne og klatre 
opp på ryggen hennes. Men de måtte heller ikke 
glemme og klappe henne på mulen og gi henne en 
god klem. Plassert ved Hallingdal Museum

Ole Larsen Blingsmo tiltrådte stillingen 
som  bankkasserer i Nes Prestegjeld Sparebank i 
1920 og virket i denne jobben i 35 år. Han var godt 
rustet til  stillingen, i det han i flere år hadde  
arbeidet som  assisterende kasserer og bokholder. 
Blingsmo var en rolig og sindig kar som ble vel  
ansett i bygda. Han var arbeidsom og vennlig.
Plassert ved Skue Sparebank

Han ble født på plassen Soot i Aurskog 
kommune den 26. mai 1786. Av hans arbeider kan 
nevnes: Fredrikstad- vassdragets 4 sluseanlegg: 
Brekke, Krappeto, Strømsfoss og Ørje. Otteid- 
anlegget i Marker kommune var også et mesterverk 
som ble åpnet i 1827. Sootkanalen som ligger 
i Aurskogområdet hadde flere mil med kanaler, 
samt fenomenet Steinslusene ved Skotterud. 
Engebret Soot døde på Otteid den 3. mars 1859.
Plassert utenfor Bjørnsenhuset

“Oemotståndlig är min blåda 
blickför tivolits damer, men flickan, som 
går på lina, hon sa nej, sä hon är nog 
ingen snäll en. Men två damer utan 
underkropp har sprungit efter mig hela 
kvällen. Och damernas dans den får jag 
alltid dansa med jättedamen Ellen. 
Så jag tjänar in på gungorna, vad jag 
förlorar på karusellen.”
 – Karl Gerhard 
Holder til i Kulturhuset Banken

Var ei fjordhoppe som levde i 
Rukkedalen for bortimot 100 år 
siden. Den var absolutt ikke vakker å se på. 
Den hadde ikke overflod av krefter. Den var 
meget langsom i alle sine bevegelser. Den 

var også krybbebiter. Hoppa hadde også tendens 
til å klype eieren i armen. Allikevel ble den i mange 
år brukt til jordbruksarbeid og i skogen. Ungene var 
veldig glad i hesten og kunne leke med den under 
helt trygge  forhold. Det Otto Skaret vil fram til: 
“Både dyr og mennesker med  diverse handikap og 
som ikke er så absolutt vellykket  - bør ha livets rett.”
Plassert langs turvegen langs Rukkedøla

Ble kjøpt i 1949 av Knut Andersen 
Gulsvik som den gang satt som eier 
av Narumsgarden. En vanlig døla-
hest ble liten ved siden av Storemann, 
som var av den tyske Ardenderrasen. 

Han hadde ikke en dølahest eller fjordings elegante 
og smidige gangart, men stronket i veg i samme stil 
enten han gikk “tomreipes” eller hadde ei stor tømmer-
vende etter seg. Storemann hadde både tyngde og 
krefter slik at han slapp å oppføre seg som en vanlig 
hest. Han var snill og  samarbeidsvillig, noe som førte 
til et behagelig forhold mellom hest og kjørekar. 
Storemann ble levert på slakteriet da han var 18 år. 
Hver vår fikk kjørekaren utbetalt oppgjør for vinterens 
drift, da vanket det også som regel en flaske god  
cognac. Storemann fikk aldri noen lignende  
påskjønnelse - så det er vel ikke til å forundre seg 
over at han  etterhvert ble noe lang i ansiktet.
Plassert ved Thoen Hotell 
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