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TTrryygggghheett
VVåårr  llookkaallkkuunnnnsskkaapp  eerr  ddiinn

Hos oss får du både enkle digitale løsninger og god 
personlig rådgivning. Vi jobber hardt for å betjene våre 
kunder raskt og har kun 20 sekunder ventetid i snitt på vårt 
kundesenter. 

Vi er eiet av to lokale stiftelser som sørger for at vårt 
overskudd blir igjen her hvor det er skapt. 

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg!
Tel: 03202 - post@sb1.no 

Følg oss @nesfjellet 
Tagg oss #nesfjellet
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SKI, SOL OG STORE SMIL
Har du hatt en fin skiopplevelse i Nesbyen i vinter og ønsker å gi litt 
tilbake, så Vipps gjerne et bidrag*. Skiløypene finansieres i hovedsak 
av hytteeierne i nærområdet, samt tilskudd fra kommunen og lokale 
bedrifter. Bidrag fra alle andre er kjærkomment.   
* Fordeles mellom alle løypelagene i kommunen

7 Lars Storheim

35403
Takk for ditt bidrag!
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Kjære leser

Glad nesningsentusiast og daglig leder i  
Nesbyen Turist- og Næringsservice AS (NTN)

Solveig Hjallen

FORSIDE-BILDE: Høyfjellsidyll i Nes Nordmark. 
7 Lars Storheim
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UTGIVER: 
Nesbyen Turist- og 
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REDAKTØR: 
Lars Storheim 
lars@nesbyen.no 

Etter et langt år med pandemien og høye for-
ventninger om å snart kunne legge dette bak 
oss, går vi dessverre inn i den tredje smitte- 
bølgen. Hallingdal er, i likhet med store deler 
av Østlandet, preget av strenge regionale tiltak 
denne påsken. Påbudet om stengte dører 
i påskehøytiden er brutalt for det lokale nærings- 
livet. Butikker og varehus kan likevel holde 
åpent for henting av forhåndsbestilte varer, så 
lenge det er etablert tilfredsstillende løsninger 
for dette. Mange tilbyr derfor take away, 
catering og varesalg via nettsider eller telefon, 
selv om dørene må holdes fysisk stengt denne 
påsken. Vi oppfordrer alle til å benytte seg av 
de tilbudene som tilbys. Se Hytteportalen på 
Visitnesbyen.no.

Tross pandemi har vi opplevd faktisk større 
trafikk i fjellet enn noensinne her i Nesbyen. 
Mens pilene har pekt nedover for mange 
bransjer og bedrifter, besluttet Nesfjellet å 
investere stort i framtida; en 8-seter stolheis i 
luksusklassen, “Skandinavias råeste stolheis” i 
forhold til teknologi og komfort, også tilpasset 
sykkeltransport. Denne skal stå klar til ski- 
sesongen 21/22, sammen med nye nedfarter. 
Denne sesongen har de allerede åpnet ny 
trasé og skitrekk. Vi applauderer! Nesfjellet er 
og blir et attraktivt reisemål både sommer og 
vinter.

Interessen for å feriere i Norge økte enormt i 
fjor og ifølge undersøkelser fra Virke Reiseliv 
planlegger de fleste norgesferie også i år. Her 
stiller Hallingdal sterkt. Dalen er rik på natur- 
opplevelser, både til fots, på stisykkel eller med 
fiskestang. Vi har interessante kulturhistoriske 
opplevelser og flotte opplevelsesparker. 
Likevel bør vi alle lytte til hva de besøkende 
savner, hvordan vi best mulig kan tilpasse oss 
deres ønsker og behov. I møte med hytte- 
hallinger og tilreisende kan vennlighet og 
imøtekommenhet være vel så verdifullt som 
et stort vareutvalg eller en flott fasade. Det 
trenger ikke koste så mye, det handler om 
hvordan vi møter folk.

Aktivitetsbasert reiseliv øker år for år.  
Den store satsingen på terrengsykling i  
Nesbyen og Hallingdal, har skapt en rekke nye 
arbeidsplasser. Trailhead Nesbyen, vårt lokale 
stibyggerselskap, har femdoblet staben på to 
år. De tilbyr guiding og shuttling for syklister 
og søker nå etter tre nye sjåfører til fast 
shuttling i sommer. I år, som i fjor, er stibyggerne
i full sving med den 15 kilometer lange stien 
“HallingSpranget”, et av de mest ambisiøse 
stiprosjektene i Skandinavia! Flerbruksstien 
fra Syningen (1100moh.) til Nesbyen sentrum 
(170moh.) planlegges å stå ferdig allerede til 
høsten. HallingSpranget har allerede investert 
i egen shuttlebuss, for å kunne frakte syklister 
fra dalbunnen til høyfjellet. I 2020 kunne vi  
ønske velkommen til enda en terrengsykkel- 
aktør: Any excuse to Ride tilbyr skreddersydde 
turer med sertifiserte guider og overnatting i 
Nesbyen sentrum.

I påsken må vi være spesielt opptatt av smitte-
vern. Vis hensyn og ta godt vare på hverandre. 
God påske!
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Det er 10. gang Nesbyen Trail Camp starter 
sesongen med organisert shuttling til topps, 
konsert, filmkonkurranse og mye moro.

En årlig hyllest til 50- og 60-tallet. Veteranbil-
parade og konserter, samt hår- og kles-
oppvisninger – alt i tidsriktig stil. Møt opp i 
Nesbyen sentrum for å få med deg moroa.

For 27. gang fylles sentrum av torgkjerringer som 
selger lekre, velsmakende, kreative og  
hjemmelagde produkter. Kjerringtorget byr 
også på en rekke kulturinnslag, temakvelder og 
utstillinger.

Aktiviteter og villmarkskonsert for hele familien, 
ved idylliske Holmevann i Nes Nordmark.

Lørdag 19 juni fra kl 11:00
Rockabilly Rumble
Sted: Nesbyen sentrum

27. - 29. august
Kjerringtorget
Sted: Nesbyen sentrum

28. august
Håkonbudagen
Sted: Holmevann, Nes Nordmark

Ko skjer i
Nesbyen? 

Mer informasjon: 
www.visitnesbyen.no/
arrangementer

Det er fortsatt en krevende tid for 
arrangørene, og flere tradisjonelle 
arrangementer er avlyst eller på vent. 
 
Arrangementene på disse sidene kan 
også bli avlyst dersom situasjonen 
krever det. 

Følg med på www.visitnesbyen.no for 
oppdatert informasjon.

30. april - 2. mai 2021
Nesbyen Trail Camp
Sted: Nesbyen sentrum
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Følg oss på Facebook
for oppdateringer, arrangementer og åpningstider 
Nystølen Hyttegrend og Kafè

www.nystolen.no
Tlf. 918 45 238

hytteutleie@nystolen.no

PÅSKEN 2021:
 

Take-Away - dagligvarer  
åpen skiheis - utleie skiutstyr  
salg av skiutstyr* 
* m.m kan bestilles og leveres. 
Alt vil foregå innenfor smittevernsregler 
med avstand, registrering, håndsprit 
og påbudt munnbind. Vi ønsker  
alle får en fin høytid i fjellene 
våre. Kontakt oss og følg  
oss på Facebook om  
åpningstider, menyer 
og evt. endringer.

Etter de nye regionale påbudet, kan vi tilby våre kjære gjester:

Moderne hytter 
med solrik beliggenhet
nesbyenfjellgrend.no 

MODERNE HYTTER
I HJERTET AV NESFJELLET
Fra kr 3.250.000 

nesbyenfjellgrend.no
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Nytt advokatkontor i Hallingdal – Prøv oss!

Da to av våre partnere har kjøpt hytte på Nesfjellet,  
ønsker vi å etablere oss i Nesbyen. Vi har 30 års erfaring med å rådgi  

små og mellomstore virksomheter, offentlige myndigheter og privatpersoner. 

Vårt hovedsatsningsområde er arbeidslivsjuss,  
men vi bistår innenfor de fleste juridiske fagområder. 

Vi prioriterer effektivitet, kvalitet og løsningsorienterte anbefalinger.
Kontakt: Erik Råd Herlofsen eller Elizabeth Ege

Tlf.: 934 80 175

www.sbdl.no
Tlf.: 917 49 992
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Komplett guide til stisykkelbygda

VISITNESBYEN.NO

SHUTTLING - GUIDING
- OVERNATTING

SHUTTLING - GUIDING
- STIBYGGING

Foto: Lars Storheim

SYKKELUTLEIE - BUTIKK
- VERKSTED
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tidenes raskeste

kanelsnurrer
Varme glør, en pinne og fire 
enkle ingredisenser. Dette 
er bålsnacks for latsabber.
Kanelsnurrer er enkel og rask turmat, som kan 
tilberedes over et bål på skituren eller nytes 
i solveggen på hytta. Ferdig pizzadeig går 
lynraskt og gir null oppvask. Setter du smak 
høyest lager du deigen selv.

HUSK BÅLFORBUD
I perioden 15. april til 15. september er det bål-
forbud i Norge. Det er allikevel lov å bruke hodet 
og fyre opp bål der det åpenbart ikke medfører 
brannfare.

100 g smør
5 dl hvetemel
3 ts bakepulver
1 ts kardemomme
2 ss sukker
1 egg
1,5 dl fløte eller melk

Smelt smør og 
avkjøl. Bland alt det 
tørre. Ha i smøret 
og bland. Visp sam-
men egg og fløte/
melk og bland.

LAG DEIGEN SELV

0 7 Lars Storheim
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HURTIG-
varianten 
Ferdig pizzabunn
Smør
Kanel
Sukker

Eventuelt melisglasur

2.

3.

Rull ut deigen eller pizzabunnen. Smør på rikelig med 
godt smør, dryss deretter kanel og sukker til du er fornøyd.

Brett deigen i to, og skjær den i strimler. 
Putt strimlene i en boks og gå ut og lag et bål.

Et lite tips til slutt: Hvis du vil kose deg litt ekstra, så topp gjerne 
kanelsnurrene med litt melisglasur.

Vikle strimlene rundt en pinne og grill de langsomt over 
glørne. Svart utenpå og rå inni er ikke så stas, så akkurat her 
lønner det seg med litt tålmodighet.

1.

Firkantet pizzadeig er å foretrekke, men 
rund deig fungerer også på et vis.
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Nystekte kaker og brød  
ferskvarer og varm mat 
frukt og grønt - ostedisk 
blomster

Ve l ko m m e n  
til en hyggelig 
påskehandel  
hos oss på

Åpningstider 
8 - 21 (9 - 20)

Nesbyen

Attraktive hyttetomter med flott beliggenhet på Myking i Nesbyen.  
Fantastiske turmuligheter både sommer og vinter. 1 da til 2 da selveier.

Les mer på  
www.nesbyenutbygging.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, bær-
plukking, golf, ridning og flere bade- og fiskevann. 
Myking og områdene rundt har en av Hallingdals 
lengste tradisjoner for fjellturisme. Nærbutikken 
Myking Kolonial har åpent hele året. 
Kun 15 minutter kjøring fra Myking til Nesfjellet 
Alpinsenter og Nesfjellet Golf.  
 
Grunneierkontakter:  
Andre Høva, tlf. 90 69 01 37/Sigve Hjallen tlf. 90 73 24 03.
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Hvordan har tilbakemeldingene vært etter 
nyheten om at dere bygger stolheis?
Overveldende! Nyheten har nådd langt, 
mange landsdekkende aviser har skrevet om 
saken og jeg opplever at investeringen har fått 
en fantastisk god respons lokalt.  

Hvorfor klinket dere til med det råeste  
produktet på markedet?
Vi kunne selvsagt kjøpt en rimeligere stolheis, 
men vi ønsket å gjøre dette på en fremtids- 
rettet måte. Nesfjellets eiere er unge og lokale 
nesninger med sterke røtter og bånd til området. 
Vi har alle en urokkelig tro på destinasjonen. 

Hva vil stolheisen bety for Nesfjellet?
Stolheisen vil i første omgang løfte Nesfjellet 
og Nesbyen kommune som alpindestinasjon. 
Reisen til toppen blir super-komfortabel.  
Selve heisen mangler sidestykke i Skandinavia. 

Hvorfor besluttet dere å investere i  
stolheisen akkurat nå?
Drømmen om stolheis har surret i bakhodene 
våre i lang tid. De siste årene har vi gjort andre 
viktige investeringer som har ført oss hit, blant 
annet innen snøproduksjon. Nesfjellet er blitt 

en populær helårsdestinasjon, særlig for 
barnefamilier i hyttemarkedet. Her har vi lykkes 
med vår strategi. Vi håper at denne  
investeringen også vil føre til at flere nesninger 
finner veien opp til skisenteret. 

Hva betyr stolheisen for terrengsykkel- 
tilbudet på Nesfjellet?
Stolheisen vil også kunne frakte sykler. Fra 
toppen kan man sykle innover i fjellet, både 
på naturlige og tilrettelagte stier, blant annet 
på den spektakulære “HallingSpranget” (som 
etter planen åpner høsten 2021). Sykkel er et 
satsningsområde på Nesfjellet og på sikt vil det 
trolig komme sykkelstier i selve skianlegget, 
selv om dette ennå ikke er konkretisert. 

Hvilke øvrige planer jobbes det med på 
Nesfjellet?
Det er mye som foregår i kulissene. Meste- 
parten av dette er fremdeles på planleggings- 
stadiet og noe vi må få komme tilbake til. 
Fokuset vil fortsette å være på utviklingen av 
destinasjonen med et helårsfokus. Det beste 
tipset fra Nesfjellet er: Stay tuned, og følg oss i 
sosiale medier.

ENDELIG STOLHEIS

0 Lars Storheim 7 Leitner

Ryktene om stolheis i Nesbyen har ulmet i årevis. I januar 
avslørte Nesfjellet at de nå har bestilt en 8-seters luksus-
heis til 80 millioner som skal stå klar neste sesong. Vi tok  
en prat med Nikolai Jelstrup, markedsansvarlig i Nesfjellet.
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«Dette er minner som skriver 
seg inn i boka, og som vi vil 
leve på lenge»

 

PÅ
HYTTA

KOSETUR
«6-åringen imponerte med 5 km i 
løypene og 1-åringen satt tålmodig 
i pulken.»
7 Pappa Jonas

HVEM:  Ebba (1,5), Saga (6),  
 Linda (39) og Jonas (42) 
FRA:  Sarpsborg
HVOR:  På besøk hos vennepar med  
 hytte på Myking, Nes Nordmark

- Disse dagene er hva 
jeg vil kalle en vinter-
ferie av en drøm, sier 
Linda Klefbeck. 
- Vi har så heldige å få oppleve Nesbyen
noen dager i vinterferien. Dette var 
tredje besøket her oppe, og vi hadde 
fantastiske forhold i skiløypene med 
nydelig «påskevær» i vinterferien.  
Dette er minner som skriver seg inn  
i boka, og som vi vil leve på lenge.  
Vi gleder oss til flere turer!
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INN FOR LANDING
Bendik (8) trives best i lufta, 
og hopper høyere enn de 
fleste på Nesfjellet.
7 Lars Storheim

«Om vinteren  
tilbringer vi meste-
partenav tiden i 
alpinanlegget»

SOMMERFAVORITTEN
På sykkeltur i Nesfjellet.
7 Stian Bråten

HVEM:  Bendik (8), Sondre (11),  
 hunden Rocky (13),  
 Magnhild Elisabeth (36) og Stian (37)
FRA:  Båtstø i Asker kommune 
HVOR:  Hytte i Tverrlia, Nesfjellet

- Vi kjøpte hytte i Nesfjellet 
for 4 år siden og er der 
stort sett hver helg og i  
ferier sommer som vinter, 
forteller Stian Bråten.
 
Hva liker dere å gjøre?
Vi er en aktiv familie, og om vinteren tilbringer 
vi mesteparten av tiden i alpinanlegget, men 
det blir også tid til en langrennstur eller to. 

Om sommeren sykler vi veldig mye, både på 
turer i fjellet og downhill i alle de fine stiene 
rundt Nesbyen sentrum. Pumptracken blir også
flittig brukt. Vi går også turer i fjellet og til diverse 
topper, bader i Trytetjern og i Rukkedalselva.

Vi har også brukt hytta som base i sommer-
ferier og drar på diverse utflukter derfra. Som 
for eksempel til Tropicana i Gol, Klatreparken 
i Hemsedal, Langedrag, Ål fritidssenter og tur 
over til Vestlandet.
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FARGEPALETT 
  - Om vi skal plukke ut noen 
grunnleggende innrednings-
råd anbefaler vi å velge ut 
maks tre farger (utenom base- 
fargen) som går igjen i hytta,  
sier Mona Østdahl Gulsvik hos  
Aparta interiør og boligstyling.

 - Tenk helhet, og at interiøret 
oppleves mer harmonisk når 
man ikke drar inn for mange 
farger og mønstre. Velg rolige 
basefarger på vegger og inn- 
redning. Vær heller litt sprek 
på farger på puter og andre 
tekstiler. La disse gå igjen i 
både oppholdsrom, bad og 
soverom. På fjellhytter liker vi 
å trekke inn fargene utenfor, 
som rust, grønt, okergult osv. 
Puter, pledd og skinn er viktige 
interiør-ingredienser på en 
fjellhytte, og kan brukes både 
inne og ute.

7 Uthus Photography

Hytteluksus  
med enkle grep

Tradisjonelt var hytta på fjellet et enkelt sted, hvor 
komforten ikke hadde første prioritet. Et sted for 
enkle løsninger og møbler. Moderne hytter derimot, 
oser av stil, funksjonalitet og komfort. Her kommer 
tips fra ekspertene om hvordan du viser hytta di 
fornyet kjærlighet.
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PLANLEGG 
BESLYSNINGEN 
Belysning er utrolig viktig på en fjell-
hytte, men ofte et område man tenker 
på for sent i byggeprosessen.  
Lag en god plan for basebelysning så 
tidlig som mulig, gjerne med indirekte  
belysning, og så kan «koselampene»  
suppleres når møbleringen er på plass.

Kvalitet vs kvantitet
Bærekraft bør være fokus også i valg av  
interiør på hytta. Tradisjonelt tar mange 
med alt man ikke bruker hjemme opp på 
hytta, og så kjøper man litt til og litt til.  Da 
blir det fort overfylt og rotete.

Selg eller gi bort det du selv ikke bruker og 
velg kvalitet som varer fremfor kvantitet.

Matchende vegg og tak
 

Ved valg av beis- og malingsfarger, 
oppleves det rolig og harmonisk at tak 
og vegger går i samme farge. Om du har 
valgt en litt mørkere farge på veggene – 
gå heller mot en lysere nyanse av samme 
farge i taket, eller ett strøk beis istedet for to.

Følg @aparta_interior på
Instagram for inspirasjon

7 Uthus Photography

7 Uthus Photography

7 Uthus Photography

Aparta interiør og boligstyling driver styling av hytter og boliger i 
hele Hallingdal og har butikk på Nesbyen. De tilbyr rådgivning på 
farger og innredning ved oppussing og nybygg. De forhandler et 
bredt spekter av interiør og møbler, inkludert Jensen senger og 
er eksklusiv forhandler av danske Carl Hansen & Søn i Hallingdal.  
Vi ba om deres beste stylingtips til hytta.
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Farge på panelveggene
 
Litt lei det gulna panelet på hytta? Med 
interiørbeis kan du fargesette både nytt 
og gammelt panel og få en transparent, 
lekker finish. Panel er levende og skaper 
en god atmosfære på hytta.

 

LUNT OG GODT MED TEPPER 
 
Teppe i rommet er en superenkel måte å oppnå rask 
og stor forandring! De hjelper dessuten positivt på 
akustikken og skaper en behagelig, varm atmosfære. 
Gulvtepper kan også brukes for å dele rommet inn i 
soner.

Smart solskjerming
 
På hytta vil vi nyte utsikten og naturen utenfor. 
Iblant har vi allikevel behov for å skjerme oss 
mot sollyset. Det finnes en rekke moderne 
produkter som kombinerer disse to behovene 
på elegant vis. Stuveseth kan hjelpe til med å 
ta presise mål og montering.

Stuveseth Farge & Interiør As i Nesbyen selger interiørprodukter, og spesialiserer 
seg på solskjerming, beis, samt produkter for gulv og vegger.  
Vi ba om tre oppussingstips til hytta:

Følg @happyhomesnorge på
Instagram for inspirasjon
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Fagmøbler Hallingdal i Nesbyen har innredet 
hus og hytter i mer enn 100 år.  
Vi ba om tre møbel-tips til hytta: 

Tid for timeout
Hva er vel mer behagelig
enn en deilig hvilestol 
på hytta, hvor kroppen 
kan slappe skikkelig av 
etter en dag i aktivitet. 
Denne modellen heter 
Master Recliner og kan 
bestilles i mange ulike 
farger og materialer, slik 
at de passer perfekt inn 
hos dere.

LANGE STUNDER  
VED MATBORDET 
På hytta hygger man seg  
gjerne litt ekstra lenge rundt 
spisebordet. Harde pinnestoler 
var en gjenganger på hytta før i 
tiden. Moderne spisestuestoler 
er både komfortable og  pene 
å se på. Disse stolene er fra 
Nobelserien.

Hotellfølelse på hytta
 

Om du ønsker litt luksus med enkle 
grep, så kan det være en idé å starte 
med soverommet. Kjøp en myk 
sengegavl (selges løst i ulike 
bredder, farger og materialer) og 
noen lekre puter, så er du i gang. 
Frokost på senga er en fin start på 
dagen.

Følg @fagmobler på
Instagram for inspirasjon
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Eiendomsskatt 
Nesbyen kommune har nå utvidet området for 

eiendomsskatt til å gjelde hele kommunen, og alle har nå  
fått tilsendt grunnlag for eiendomsskatt på sin eiendom.

Eiendomsskatt er en kommunal skatt som den 
enkelte kommune kan kreve inn, og er dermed en 
del av det lokale selvstyre kommunene har. Etter 
hvert som de kommunale oppgavene har økt, har 
flere og flere kommuner innført eiendomsskatt.

Nesbyen kommune er en av de siste hytte- 
kommunene i landet som innfører eiendomsskatt 
- den siste i Hallingdal. Kommunen har over flere 
år jobbet med å kutte utgiftene i håp om å unngå 
å innføre denne skatten, men kom ikke lenger 
utenom dette.

Nesbyen kommune har en trang økonomi, og har 
dessverre ikke mulighet til å gi mye tilbake til ut 
over de lovpålagte tjenestene. Det lille som er til 
overs har vært brukt på sykkelstier, løypekjøring 
og friluftsområdet ved Trytetjern. Dette til glede 
både for innbyggere og hyttenesninger.

I forbindelse med eiendomsskatten er kommunen 
delt inn i soner, som gjenspeiler standard og 
prisnivå for et større område. Hele eiendoms- 
skattetaksten er en grov takst, og tar ikke hensyn 
til solforhold eller utsikt på enkelttomter.

Nesbyen kommune har fulgt med på omsetning 
av eiendommer siste 2-3 år, og ut fra den  
omsetningen som har vært kommet fram til de 
sjablongene eiendomsskattetaksten er bygget på. 
Eiendomsskattetaksten gjenspeiler godt den  
omsetningen som har vært.

Du kan lese mer om eiendomsskatt i Nesbyen her:  
www.nesbyen.kommune.no/ 
teknisk-eiendom-og-naring/eiendomsskatt/

Hvis du skal klage på eiendomsskatten les mer her:  
www.nesbyen.kommune.no/aktuelt/ 
eiendomsskatt-2021

INFORMASJON FRA

Foto: Tore Haraldset
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BOLIG - HYTTE
REHABILITERING

Ta kontakt for en uforpliktende prat!
Håkon Christian Linge, 919 95 512 

heilt.bygg@norgeshus.no
www.norgeshus.no/heilt-bygg

970 09 750 - 959 22 408 
s-rodega@online.no

www.rodegaard.no

Tomteutgraving
Massetransport
Fjellsprenging

Veibygging
VA-Anlegg
Drenering
Planering
Pukkverk
Graving
Riving

Solid veggkart
Skiløyper eller fotturer

1299,-

Hallinguttrykk
Plakat, med ramme

Fra 40,-

Vardekrus
Porselen, tåler  
oppvaskmaskin

149,- pr.stk.
799,- for 6 stk.

bestill på nett - hent på veg til hytta 24/7

post@nhhb.no
neshusoghytte.no

Neshytta
Lokalt håndverk

post@nhhb.no
neshusoghytte.no

post@nhhb.no
neshusoghytte.no

Neshytta
Lokalt håndverk
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MOTORDILLA
0 7 Lars Storheim

MINNESOTA - VALDRES - NESBYEN
Det gamle sauefjøset gjør nytten som 
snøscootermuseum. Her poserer Johannes 
Høva på en amerikansk Arctic Cat fra 60-tallet. 
Denne scooteren fant han hos en bonde i 
Valdres. Motoren var demontert og ble brukt 
for å drive ei melkemaskin, mens scooteren
hadde stått forlatt i et skogholt i årevis. 
Johannes kjøpte både scooteren og motoren 
og satte den i stand.
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Kjøretøyene tett i tett, både i 
fjøs, garasje og spesialbygde 
haller hjemme på gardstunet i 
Nesbyen. Johannes Høva (62), 
til daglig elektroingeniør hos 
Hallingdal Kraftnett, har viet 
en stor del av livet sitt til gamle 
motorer. Samlingen, som gir
assosiasjoner til Øystein Sundes
“Kjekt å ha”, består i dag av 
et hundretalls snøscootere, 
traktorer, landbruksmotorer 

og redskaper, og er blitt en av 
de største i landet.
- Det er vanskelig å forklare 
drivkraften, men det er en 
glede i å ta vare på gamle ting 
som ellers ville forfalt. Samtidig 
kan det vel kalles en samle-
mani, sier Johannes med et 
smil.

Et imponerende aspekt med 
denne samlingen er at de aller

fleste motorene 
faktisk fungerer.
Johannes 
er ikke bare 
en utrettelig 
samler, men 
også en dyktig 
selvlært 
mekaniker. 
Han startet 
som guttunge 

med å demontere sykler og 
motorsager. Som 15-åring 
reparerte Johannes mopedene 
til kompisene sine. Og det har 
ikke manglet på utfordringer 
etter at storsamlingen startet. 
Kjøretøy og motorer har blitt 
hentet frem fra skogen etter 
årtier utendørs, med store 
skader etter rust og frost.  
Men, utallige timer i verkstedet 
gir resultater.
- Den store gleden, og lønn for 
strevet, er den første kjøre-
turen når motoren fungerer 
igjen, sier Johannes. 

Sporene etter et langt liv i 
drift er ofte vel så synlige som 
sporene etter naturkreftene,
forteller Johannes:
- Motorene ble gjerne lappet 
sammen og sveiset flere ganger.

I nesten 30 år har Johannes Høva saumfart norske 
bygder på jakt etter motoriserte skatter fra fortiden.

TILBAKE TIL GLANSTIDEN
Under rust og gammel olje 
glinser metallet fremdeles. Denne 
gamle forgasseren skinner som 
aldri før, etter en solid omgang 
med stålbørsten.

DEN FØRSTE
En sommerdag i 1994 var Johannes Høva på jobb for å legge opp 
strøm i en garasje i Nesbyen. Under en presenning fikk han øye på  
en amerikansk traktor som han aldri hadde sett i Hallingdal tidligere. 
Traktoren var velholdt og virket komplett, med alle originale deler 
på plass. Den røde lakken var fortsatt pen å se på. Når arbeids-
dagen var over, sto Johannes som eier av en rød International  
Harvester Farmall Cub, 1948-modell. Samlingen hans var i gang.

PÅSKETUR
Snøscooteren fra Valdres i aksjon 
på slutten av 60-tallet.
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Det skulle mye til før noe ble 
kassert før i tiden. Slike gamle 
reparasjoner forsøker jeg alltid 
å beholde synlig, de er en del 
av historien.

Reservedeler er ofte en 
utfordring, men i USA får 
Johannes tak i reservedeler til 
mange av de mest populære 
veterankjøretøyene, hos 
spesialister som produserer 
“nye gamle deler”. Til mer 
sjeldne samleobjekter er han 
avhengig av deler fra andre 
kjøretøy, eller hjelp fra andre 
samlere. I mange tilfeller må 
han allikevel lage delene han 

trenger selv, både akslinger, 
pakninger, bolter og setetrekk. 

Sønnen Kolbjørn (22) har fulgt 
i farens fotspor, og har lagt 
sin elsk på den norske land-
bruksmotoren Trygg, som 
ble produsert av Øveråsen 
Motorfabrik ved Gjøvik mellom 
1908 og 1958. Den var særlig 
populær blant bønder til 
kapping og kløyving av ved, til 
små sagbruk og steinknusing. 
Per i dag teller samlingen 26 
eksemplarer, men målet er å få 
tak i alle modeller og størrelser 
som er produsert.
- Det betyr mye at Kolbjørn 

fører interessen videre. Hadde 
han ikke gjort det, så hadde 
jeg trappet ned for lenge 
siden, sier Johannes.

Samlingen viser tydelig at 
landbruket har vært, og fort-
satt er, et farlig yrke. Kraftige 
roterende motordeler uten 
noen beskyttelse og smale 
traktorer uten veltebøyler er en 
tankevekker. Johannes har en 
forklaring på hvorfor det stort 
sett gikk bra:
- De tenkte vel ikke så mye 
på HMS før, men folk var mer 
forsiktig og hadde det ikke så 
travelt.

MOTORKRAFT FRA GJØVIK
Johannes tilbringer gjennomsnittlig 3 timer daglig i verkstedet.
Trygg-motoren er sjelden og reservedeler er en utfordring. 
Johannes og sønnen Kolbjørn må lage mange av delene selv.
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ÅPENT MUSEUM
Til sommeren planlegger Johannes å 
holde samlingen åpen for besøkende. 
Les mer om Høva Gardsmuseum på

Visitnesbyen.no.

SJELDEN TYSKER
Den tyske traktoren Lanz Bulldog er svært sjelden i Norge, og ettertraktet 
blant samlere. Johannes lette i 20 år før han fikk kjøpt denne modellen fra 
1943 i Tingvoll på Nordmøre, hvor den hadde tjenestegjort som kommune-
traktor, etterfulgt av et opphold på et lokalt museum. Motoren må varmes 
med blåselampe før motoren sveives i gang for hånd.

FLOTTE, MEN FARLIGE
De fleste av traktorene til Johannes ble laget 
før 1964, året da førervern (veltebøyle eller 
overbygg) ble påbudt i Norge. Dette påbudet 
halverte dødsulykkene blant norske bønder.
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Våre åpningstider og tilbud påvirkes av koronasituasjonen.  
Se vår hjemmeside for oppdatert informasjon.

Opplevelser 
som setter spor

Langedrag.no
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Har du en hytte eller 
fritidsbolig i Nesbyen 
som står tom deler av 
året? 

Nesbyen Turistkontor tilbyr 
fleksibel og trygg utleie  
gjennom VISITNESBYEN.NO. 
Online bookingløsning.  
Du bestemmer når hytta er ledig 
for utleie, og når du bruker den 
selv.  
 
Vi har løsninger for deg som bor 
langt unna hytta, og tar oss av 
kommunikasjon, betaling, vask 
og tilsyn.

Ønsker du mer informasjon? 
Se www.visitnesbyen.no
eller kontakt oss på
info@nesbyen.no
32 07 01 70

Lei ut hytta
når du ikke bruker den selv

VISITNESBYEN.NO

Hos oss får du en personlig rådgiver, vi er lokalbanken som er tilstede 
og bryr oss om folk. Du finner oss i Jordeshagen 5, Nesbyen.

Mail: post@skuesparebank.no
tlf: 915 07 583

Vi bryr oss om folk!
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NESBYEN TURIST- 
OG NÆRINGSSERVICE AS

MEDLEMMER

AKTIVITETER
Any Excuse to Ride www.anyexcusetoride.com

Hallingdal Museum www.hallingdal-museum.no

Langedrag Naturpark www.langedrag.no

Nesfjellet Alpin www.nesfjellet.no

Nesfjellet Golf www.nesfjellet.no

Meteorittparken Gardnos www.gardnos.no

HallingSpranget www.hallingspranget.no 

Høva Gardsmuseum www.visitnesbyen.no

Trailhead Nesbyen AS www.trailheadnesbyen.no

Vassfaret Turridning Facebook @Vassfaretturridning

ARRANGEMENT
Festspillene i Nesbyen www.festspilleneinesbyen.no

Hallingmarken www.hallingmarken.no 

Kjerringsleppet www.kjerringsleppet.no

Kjerringtorget www.kjerringtorget.no

BYGG OG ENTREPRENØR
Baus Arkitektur AS

Brødr. Rodegård AS www.rodegaard.no

Bringo Sag og Høvleri

Bt Brannteknikk www.brannposten.no

Hallingdal Varme
og Sanitær

www.comfort.no

Heilt Bygg AS www.norgeshus.no/heilt-bygg

Holm Bygg og Maskin AS www.holmentreprenor.no

Lyserstølen AS Facebook

Maxbo Nesbyen www.maxbo.no

Montèr Hallingdal  
Optimera

www.monter.no

Nes Hus & Hyttebygg www.neshusoghytte.no

Nes Nordmark 
Utbyggingslag

www.nesbyenutbygging.no

Nesbyen Fjellgrend www.nesbyenfjellgrend.no

Olaf O.Rukke www.rukke.no

Rukkedalskogen AS www.nattenalpin.no 

Rørservice Nesbyen AS Facebook @Rorservice 

Søbstad Elektroengineering www.s-elektro.no

BIL / VERKSTED
AMB Autoteknikk

Bidne Auto www.bidneauto.no

Bilplaneten AS www.bilplaneten.no

Ekotuning Hallingdal www.ekotuning.com

Nesbyen Bilskadesenter www.nesbyenbilskadesenter.no

Qvisten Bilberging bilxtraverksted.no

DETALJHANDEL
Aparta AS www.aparta.no

Cubus Nesbyen www.nesbyenkjøpesenter.no

Fagmøbler Hallingdal www.fagmobler.no

Nesbyen Gullsmed www.nesbyenkjøpesenter.no

Nesbyen Kjøpesenter www.nesbyenkjøpesenter.no

Nesbyen Ski og Sykkel AS www.sosnesbyen.no

Nille Nesbyen www.nesbyenkjøpesenter.no

Power Nesbyen www.power.no

Stuveseth Farge  
& Interiør As

www.happy-homes.no

EIENDOM, BANK, REGNSKAP OG FORSIKRING
Eiendomsmegler1 
Fjellmegleren AS

www.eiendomsmegler1.no

Frodig Økonomi www.frodigokonomi.no

Gjensidige Hallingdal www.gjensidige.no

PrivatMegleren  
Hallingdal

www.privatmegleren.no

Ravind AS www.ravind.no

Skue Sparebank www.skuesparebank.no

SpareBank 1  
Regnskapshuset ValHall AS

www.sb1regnskap.no

INDUSTRI
Protan avd.Nesbyen www.protan.no

IT OG MEDIA
Booking Technology AS www.booktech.no

Data-Consult Nesbyen www.data-consult.no

Hallingdal Trykk AS www.hallingdaltrykk.no
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DITT MEDLEMSSKAP ER GULL VERDT
NTN er destinasjons- og næringsselskapet for Nesbyen. Vi ønsker nye bedrifter, vel, lag og foreninger velkommen til et 
godt samarbeid. Les mer om NTN og medlemsbedriftene på www.visitnesbyen.no.
 
Hvordan bli medlem?
Se www.visitnesbyen.no/medlemmer eller ta kontakt på info@nesbyen.no eller ring 32 07 01 70.

MATBUTIKKER
Coop Extra Nesbyen
Post i butikk

www.coop.no

Kiwi avd. 008 Nesbyen www.kiwi.no

Nærbutikken Myking 
Kolonial Nesbyen

www.narbutikken.no

Rema 1000 Nesbyen www.rema.no

Spar Nesbyen www.nesbyenkjøpesenter.no

MAT OG DRIKKE
Hallingdal Lokalmat 
Senter AS RåSmak

www.raasmak.no

Lis Fortuna 
Restaurant og Kafe

Facebook

Nesbyen Kro www.nesbyenkro.no

Nystølkroken Kafè www.nystolen.no

Golfkafèen www.nesfjellet.no

Gøtt Pøbb AS Facebook

Senterkaféen Facebook

Vinmonopolet www.vinmonopolet.no

OVERNATTING
www.visitnesbyen.no

Hagaled Gjestegård www.hagaled.no

Haraldset Hytter www.visitnesbyen.no

Hus- & Hjerterom AS www.husoghjerterom.no

Langedrag Naturpark www.langedrag.no

Liodden Camping www.lioddencamping.no

Nesbyen Event www.nesbyenevent.no 

Nesbyen Hytteutleie www.visitnesbyen.no

Nystølen Hyttegrend www.nystolen.no

Smedsgården Hotell www.smedsgarden.no

Sutøya Feriepark www.sutoyaferiepark.no

Thoen Hotel www.thoenhotel.no

Tollefsgard Hallingstugu www.tollefsgard.no

Woll Hytteutleie  www.visitnesbyen.no

RENGJØRING OG VAKTMESTERTJENESTER
Grethes vaske- og 
hytteservice AS

Facebook @vaskoghytteservice

Klar hytte & 
vaktmestertjenester AS

www.klarhytte.no

Nesbyen hytteservice www.nesbyenhytteservice.no

VELVÆRE
Bien hår og hudpleiesalong Facebook @BienHarOgHudpleie

Boots apotek www.nesbyenkjøpesenter.no

Fix IT frisør www.nesbyenkjøpesenter.no

Sjå te å klypp de www.klyppde.no

ANDRE KATEGORIER
Buvasstølan Sti- 
og Løypelag

www.buvatn.no

Flow Art Facebook @flowartnorway

Hjørnet Live www.hjornetlive.no

Nes Husflidslag i  
Buskerud

www.husflid.no

Nesbyen Frivilligsentral www.nesbyen.frivilligsentral.no

Nesbyen kommune www.nesbyen.kommune.no

STØTTEMEDLEMMER
Nesbyen Foto

Lille Alpakka

Bjørnerud Fjellgård
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GRENSETOPP
Den flotte varden på toppen av Såtenatten 
(1137 m.o.h) markerer grensen mellom tre 
kommuner, Nes(byen), Ål og Nore og Uvdal. 
På bildet skimter vi de markerte fjellene sør 
for Pålsbufjorden, i Nore og Uvdal. Såtenatten 
byr forøvrig på en flott skitur fra Grønhovd.
Foto Lars Storheim

 

FRA 
ARKIVET

PÅSKETUR I BØRTNESMARKA (BØRTNESMØRKJI), 1923
Påsketur i høyfjellet var også populært for hundre år siden. Dette bildet er tatt skjær-
torsdag 1923 ved «Rantadn»/Rantan, sørøst for Hallingnatten i Nes (nå Nesbyen 
kommune). Fotografen er 17 år gamle Svein Lunde Sveinsson fra Kristiania (Oslo). Han 
hadde gjennom sin far, Olav Sveinsson, f. 1854, tilknytning til småbruket Høllo i Børtnes-
ødegårdene i ytre Nes og hadde tatt turen til Hallingdal for å tilbringe påske-
ferien på langstølen Imlan (Imle) sammen med lokale kamerater. Turen gikk med tog fra 
Grefsen stasjon på Bergensbanen til Bromma stasjon, deretter til fots over den islagte 
Brommafjorden (Hallingdalselva) for så ei god mil og ca. 800 høydemeter til fots og på 
ski opp til Imlan. Her bodde de i seterbua til en av kameratene. En kan skimte Imlan 
midt på bildet. Fjelltoppen Beia ved Nesbyen i bakgrunnen t. v.
Kilde: Olav Wexel Sveinsson. Fotograf: Svein Lunde Sveinsson. Bildet utlånt fra: Hallingdal 
Museum/Olav W. Sveinsson.

GUTTA PÅ TUR, 1923
Rypesekk, treski med lærbindinger, gamasjer med 
snøring, vadmelsjakke og sixpenselue. Utstyret og 
bekledningen har forandret seg litt de siste hundre 
årene, men skigleden er nok den samme. Øverst står 
Svein Lunde Sveinsson, så Herman Guteplass t.v. og 
Erik Brenno t. h.
Kilde: Olav Wexel Sveinsson. Bildet er utlånt fra  
Hallingdal Museum/Olav W. Sveinsson.
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HALLINGNATTEN, 1923
På toppen av Karileina, 1314 moh (nå Hallingnatten). Oppkjørte skiløyper eksisterte ikke, så 
karene måtte tråkke sine egne spor hvor hen de valgte å legge turen. Varden ser så og si 
lik ut som den gjør i dag, nesten 100 år seinere. På bildet er Jørgen Halgrimsen Høllo som 
utvandret til Amerika i 1929 og levde resten av livet som farmer i Montana.
Kilde: Olav Wexel Sveinsson. Fotograf: Svein Lunde Sveinsson

PÅSKETURISTER, 1937
En blid gjeng fra byen klar for tur på heimstølen Myte i  
Børtnesmarka. Nikkersen og moderne vindjakker har overtatt 
for den tunge vadmelsjakken. Heimstølen Tjernset /«Tjednset» 
i bakgrunnen t.v. Liemarka med fjellene mot Vassfaret lenger 
bak. Sørbølfjell i Flå bak t.h. i bildet.  
Kilde: Olav Wexel Sveinsson. Fotograf: Svein Lunde Sveinsson. 
Bildet er utlånt fra Hallingdal Museum/Olav Wexel Sveinsson.
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LANGRENN 
SYKLING 

VANDRING 
ARRANGEMENTER 
HYTTEPORTALEN
WEBKAMERAER

ATTRAKSJONER 
SPISESTEDER

HISTORISKE OPPLEVELSER
BUTIKKER

HÅNDVERKERE 
OVERNATTING

VISITNESBYEN.NO
Komplett guide til ditt opphold i Nesbyen

og mye annet..

7 Lars Storheim


