
... når de skal ut og fiske
Når Svein og vennene hans kommer på hytta,  
drar de av gårde med sekker og stang  
for å finne lykken i nærmeste fiskevann. 
TekST: Marte ØstMoe    FoTo: anja elMine BasMa
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veggli

Veggli
Fylke: Buskerud
Kommune: Rollag
Høyde over havet: 860 moh.
Høyeste temperatur siste år:  
31,9 grader
Laveste temperatur: -16,9 grader 
Største snødybde: 104 cm
Mest nedbør på ett døgn: 41 mm
Værdata fra værstasjoner i området. 
Kilde: met.no

KongsBerg

Ut på tur: regnskyene tynger himmelen, men 
ingenting tynger humøret. svein, søsteren nina 
og turkameraten Bjørn kalles på folkemunne 
for «råfiskarlaget fra Drammen». ▶
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småblomstrituale: Hver 
sommer plukker Svein en 
bukett smørblomster som 
han henger opp på veggen i 
stuen. Der kan den skinne 
vinteren igjennom, inntil den 
neste sommer blir erstattet 
av en ny, frisk bukett.

Behandlet 
tømmerveggene
Tømmerveggene er inn-

vendig behandlet med den 
franske beislakken  

Liberon i fargen valnøtt. 
Lar du tømmeret bare 

mørkne av seg selv, kan 
resultatet bli skittenbrunt. 
Nå er det gyllent, men ser 
likevel naturlig ut, under-
streker hytteeier Svein. 

Mornings Fantegutten! Har du tenkt deg på fiske
tur? Klokka har ennå ikke rukket å bikke seks. 
Det er morgen. For Nina Aaby Raste er det langt 
på dag. Broren Svein ligger fremdeles i favoritt
sengen sin i favorittrommet sitt, i favoritthytta 

Rastebu. Svein har lange dager som daglig leder på den brunes
te puben i Drammen. Han trenger den søvnen han kan få. Nina 
har hytte på Mykstulien, et lite hakk lenger ned på Veggli. Nå lyser 
nummeret hennes, og Sveins mobil vibrerer. 
Hun vil ut på tur. 

En av gUtta
– Nei, hvor lenge har jeg drevet med fiske? 
Spørsmålet lyder bare dumt i Sveins ører. Sva
ret er enkelt: – Alltid! 

En stund var fiske liksom forbeholdt gutta. 
Det var Svein som kastet snøret, mens Nina 
satt passiv og kald ved elvebredden. Hun var lei 
av å vente, Svein var lei av at hun ventet. Skulle 
han ta på seg ansvaret og lære henne å fiske? 

– Etter to minutter hadde hun fisk, forteller 
han. Siden da har han nesten angret på at han 
i det hele tatt vervet søsteren inn i fiskehobby
en. Nå er det hun som er mest ivrig, mest tål
modig og den som får flest fisk. 

Hører med: Fisketasken er 
pakket med ekstra sluker, 

kaffe og niste.

god hyttEstEmning 
Svein er litt misunnelig på Ninas fiskelykke. Nina er litt misunne
lig på Sveins hytte. Hun kaller den hyttehytte. Selv har hun bare 
hytte. Der er det innlagt vann og varme i gulvene. Det er koselig, 
men får hun gjester, tar hun dem gjerne med opp til broren sin. 
Først da får de se hvordan en skikkelig hytte skal se ut. 

Allerede på trammen oser det av hyttestemning. Krukker er 
fulle av krydderplanter, døren er så lav at du pent må bøye nak

ken og jernbeslaget i ytterdøren er håndlaget. 
Alt som heter smijern, beslag, slåer og nøkler 
er smidd for hånd, og kler en tømmerkoie av 
denne sorten. 

Da han bestilte hytta fra Brødrene Grøtjorde, 
som igjen lot den bygges i Estland, visste han 
ikke hvor mye han fikk på kjøpet. I 2002 kom 
hytta på henger, ferdiglaftet. Den ble demon
tert, bygget opp igjen og sto ute en hel vinter for 
å trutne. Våren 2003 kunne Svein flytte inn. 

Så fort han får sjansen, reiser han til Ras
tebu – gjerne annenhver helg. Tilfeldige for
bipasserende kan kanskje tro at hytta har fått 
navnet sitt fordi stedet er perfekt for en mat
bit. Svein er utdannet kokk, så dette er ikke feil, 
men likevel ikke rett. Hyttenavnet er mer ekso
tisk enn som så. 

– Hvor lenge jeg 
har drevet med 

fiske? Alltid! 
Svein, hytteeier
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varm bue: Tømmerveggene er satt inn med fransk beislakk av merke 
Liberon, i lys hvalnøtt. Gulv og tak er ferdig impregnert furu. Alle tekstiler, 
gardiner, maling og beis er kjøpt inn på interiørbutikken Lote i Drammen. 
Hornet på peishylla er resultatet av en nærkamp mellom Svein og en 
rådyrbukk. Hornet boret seg inn i Sveins lår, 2 cm fra hovedpulsåren. 
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Materialer
hyttEtypE: Håndlaftet tømmer
UtvEndig KLEdning: Tømmer 
behandlet med brun Tyrilin tjærebeis
taK: Torv
innvEndig KLEdning: Tømmervegger 
satt inn med fransk beislakk Liberon, 
i lys valnøtt. 
gULv: Ferdig impregnert furu

atmosfære: Svein har gått inn for  
å lage en gammeldags og varm atmosfære  
i hytta si. Den er bare 12 år gammel, men skal 
gi inntrykk av å være minst 120 år.
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Matvett: Urter og bær hører med i Sveins 
matlaging.

 velkommen til bords: Det er ingen tvil om at 
svein er kokk. Det første gjestene møter er en 
oppslått kokebok med oppskriften på ørret 
stekt på glør.

Desserttips fra  
kokken Svein

Etter en god ørretmiddag passer 
det godt med is med multer. 

Strø litt brunt sukker i en 
panne, la det smelte lett før du 
legger til en skvett akevitt. Kok 
dette i noen sekunder. Legg så 
multene i panna og hell på en 

skvett fløte. Det hele kokes lett, 
fløten tykner litt og desserten er 
ferdig. Retten smaker best ute 

rundt bålet.

Benker seg: slagbenken i stuen er fra gausdal. 
Med radio ransfjord på øret og gode kokebøker 
eller reisereportasjer i fanget, går svein inn  
i feriemodus.

– Det er sameblod i oss, opplyser Svein. Raste er et kjent 
samenavn, som blant andre gullgraveren i filmen Veiviseren 
het. Sveins familie har fremdeles hytte på Ringvassøya utenfor 
Tromsø. Dit ble søsknene Raste sendt på ferie om sommeren da 
de var barn.

Fra UtELiv tiL Et Liv UtE
I likhet med andre eiendeler, utstoppede dyr, møbler og bilder, er 
hyttenavnet Rastebu hentet fra familiens andre hytte på Synnfjell. 
De drev to restauranter og en pub i Drammen, og når de endelig kom 
seg opp på fjellet, ble uteliv erstattet med et liv ute. 
– Vi fikk spenol i panna klokka 09 og fikk ikke lov 
til komme inn igjen før klokka 18, forteller Svein.  

Da hytta på Synnfjell ble solgt, bestemte han 
seg for å skaffe sin egen. Fra Drammen til Veggli 
er det bare en time og 40 minutters kjørevei, og 
etter harde arbeidsøkter, kan han ikke komme 
seg raskt nok til fjells.

Inne på soverommet sitt, som Svein kaller 
høvdingrommet, peker han på senga og sier at 
han ikke sover bedre noe sted. Sengeteppet er en 
skinnfell og klesskapet er et gammelt vinskap. 

Stilen har han hentet fra utestedet Stal
len, som tidligere var i familiens eie. Det var en  

gammel hestestall og her ifra har Svein hentet inn seletøy for 
hest, sko og truger tilpasset hesten. Utstyret er ikke i bruk, 
men ved siden av tykke tømmervegger, et kjøkken i bonderødt 
og spise stue i mosegrønt, sklir seletøyet inn som en del av den 
bonde romantiske stilen. 

primitiv LUKsUs
Med rutete skjorte, fjellrevenbukse og samekniven i beltet, sklir 
også Svein inn i interiøret. Det er naturlig han ønsker å ha det. 
Vannet henter han i brønnen, tøyet vasker han i en balje og skyl

ler det i bekken, maten må gjerne bestå av vilt 
eller fisk, og desserten er bær han har plukket 
selv. Da han valgte tomt, plukket han ut den 
nederste. Fra stuevinduet ser han ikke en enes
te hytte, men skog, fjell og natur. 

– Han kan ringe opp slik at det er varme i 
hytta når han kommer. Slik var det ikke på 
gamlehytta, minnes Nina. – Der var det så 
kaldt at vi ofte la oss med bobledressen på den 
første natta. 

Riktig så primitivt er det ikke på Rastebu. 
Men uansett hyttekos, inne kan man ikke bli. 
For ute venter fosser og stryk, elver og vann. 
Ute venter fisken.  hl 

▶
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ByggEår: 2002
størrELsE: 117 m²
EiEr: Svein Raste
rominndELing: Kjøkken i åpen løsning 
mot stor stue og entre. Hovedsoverom, 
gjesterom og kammers, som brukes 
som bad. Hems.
FasiLitEtEr: Forbrenningsdo. Baderom 
med vaskevannsfat.

– Får jeg gjester på hytta mi, tar jeg dem med hit. 
Dette er en ekte hytte-hytte.  Nina, søster av hytteeier

Never under torven
Alle hyttene i området har 

torv på taket. Svein har valgt 
å tekke taket på gamlemåten 

med never, i stedet for å bruke 
takplast med knaster. 

Utedo inne: Fra yttergangen går døren inn 
til do. Allerede her er det god stemning. 
Døren til venstre er kun til pynt. Den fant 
Svein i en gammel låve som hadde falt 
sammen. Mosen ble vasket av og den 
gamle døren fikk nytt liv.

nærmeste nabo: Fra stuevinduene 
er det ingen hytter å se. Nærmeste 

nabo er et lite, søtt og rødt fuglehus. 
Dette er til gjengjeld godt besøkt.

i tregrensen: Da svein skulle velge tomt, plukket han ut den 
nederste, som ligger akkurat i tregrensen. Høyere enn dette 

vokser det ikke furu. trærne gir le, men stenger samtidig ikke 
for utsikten. tømmeret er satt inn med tyrilin brun tjærebeis. 

Hytta skal se gammel og mørk ut, men er samtidig ikke dyster.
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