på hyttebesøk

Åseral

Hytta
med det

rare i

Takket være Jannes kreativitet, en handy
ektemann og en flittig bever, fremstår hytta
i Åseral i Vest-Agder som noe helt for seg
selv. Du har garantert aldri sett maken!

På terrassen: Åges godt brukte arbeidssko

står ved siden av en tønne som Janne fant på
en gjenvinningsstasjon. «Fiskegarnet» som
henger over har hun heklet selv.
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Skaper stemning:

Inne i grillbua er det
lunt og koselig.
Janne har satt opp
et lite bjørketre i
hjørnet. På grenene
henger hun lyslykter
som hun tenner om
kvelden. Benken til
høyre er laget av
terrassebord og
understellet fra et
dekketøyskap.
Putene har Janne
selvsagt sydd selv.

Bake kake søte: Før de fikk solcellepanel, savnet Janne en håndmikser på hytta.
Åge tok utfordringen på strak arm, og
festet en ballongvisp til en batteridrevet
drill. Ganske smart egentlig – for nå får
han masse kake.
hyttemagasinet.no

hyttemagasinet.no
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Alt på stell: Heller ikke på kjøkkenet er noe overlatt til tilfeldighetene. Legg merke

til Zalo-flasken som har fått et heklet trekk av hamp. For ikke å snakke om boksen til
krydder laget av gamle terrassebord.

Til sukker og salt: Janne har
pyntet gamle syltetøyglass med
en heklet blondekant. Lokkene
er av decoupage.

Entreen: Knaggrekken er laget av drivved og
lange, rustne spikere som lå igjen i peisen etter
at Åge hadde fyrt opp med noen gamle materialer. Et bjørketre med grener fungerer som
stumtjener.

Gammelt og nytt: Kjøkkenet er hummer og kanari, med noe gammelt og noe nytt. Janne har festet blonder bak glassdørene for å
hindre innsyn. Benkeplatene og den rustikke hyllen over er materialer
fra kaia i Kristiansand hvor Åge jobber til daglig.

Tekst: Camilla Høy
Foto: Eva Kylland

Sola speiler seg i det blikkstille Årdalsvatnet hvor fisken vaker nær land. Ørret og
bekkerøye spretter rundt oss på alle kanter,
mens travle kjøttmeis og fluesnappere flyr
ut og inn av de mange fuglekassene som
står plassert rundt den vesle innlandshytta
i Åseral kommune. Eierne, Janne (48) og
Åge Nesland (53), bor opprinnelig i Kristi-
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ansand, en drøy times kjøretur unna. Men
det var her i Åseral, hvor de begge har
røtter, at de møtte hverandre for første
gang.
– Jeg var 15 år gammel og på ferie hos
bestemor. Jeg gikk langs veien sammen
med ei venninne da Åge kom kjørende
forbi og stoppet opp. Jeg tror han nettopp
hadde fått lappen. Vet du, jeg var solgt fra
første stund, forteller Janne, og ler hjertelig.
Hun og Åge giftet seg, fikk tre sønner og

tilbragte så og si hver eneste ferie hos Åges
foreldre som har gård i Åseral. Det var
koselig, men så klart – de levde litt oppå
hverandre. Etter hvert meldte behovet seg
for noe eget.
– Da var det fint med en snill onkel på
nabogården med mye tomt. Vi fikk tildelt
tre og et halvt mål. Beliggenheten var mer
enn vi kunne drømme om, sier Janne.

Bygget alt selv. Ekteparet Nesland
hyttemagasinet.no

kjøpte et byggesett fra Solhytten i Stavanger, av typen Solei Fjell. Janne fikk tegnet
inn nye vinduer i fasaden. Hun ville ha
dem større, for å få bedre utsikt til den
flotte naturen. I tillegg ble bjelkene i taket
forsterket for å tåle store mengder snø.
– Vi dro grytidlig på jobb, for så å kjøre
opp hit på motorsykkel etter endt arbeidsdag. Helgene gikk også med. Vi snekret helt
til det ble mørkt. Vi var så ivrige og kunne
nesten ikke vente med å ta hytta i bruk.
hyttemagasinet.no

Den ble bygget i løpet av ett års tid. Vi
gjorde alt sammen alene, forteller Janne.
Hytta, som egentlig kalles for Quisten,
har en grunnflate på 65 kvadratmeter. Den
består av tre soverom, stue med åpen
kjøkkenløsning, entré, bad og en hems som
tas i bruk hvis de tre sønnene med kjærester og barnebarnet er på besøk. Quisten
ligger helt for seg selv nede ved Årdalsvatnet, og er ikke spesielt oppsiktsvekkende i
det ulendte terrenget. Når du trer over

Badet: En gammel kjøpmannsdisk ble malt og trukket ut fra
veggen for å få plass til ny
benkplate og nedfelt vask.
Under vasken står en 40 liters
dunk med 12 volts vannpumpe.
Vannet henter de på gården til
Åges foreldre.

dørstokken derimot, og går inn i stua, får
du nærmest følelsen av å befinne deg i
«hytta med det rare i». For her bugner det
virkelig av kreative ideer og morsomme
løsninger på alle bauger og kanter. Janne
har, med god hjelp i fra Åge, laget det meste
av interiøret selv. Hun er rett og slett en
Espen Askeladden, som alltid evner å se
noe vakkert i det andre betrakter som
søppel.
«Jeg fant, jeg fant!» roper Janne både titt
juli/august 2014
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Soverom: Sengegavlen på soverommet har

Janne laget ved å feste bjørkenever til en plate
ved hjelp av spraylim. Helt nederst på gavlen,
bak putene, har hun satt opp et stykke pleksiglass. Det er nemlig lite hyggelig å få bjørkenever i håret mens man sover.

Helt enkelt: En vedkubbe kan brukes til mer
enn bare å fyre med i peisen.... Ved siden av
henger de gamle treskiene til Jannes mamma.

Nostalgi: Ingen vits i å kaste et par godt brukte
barneski. Disse tilhørte en gang Janne og Åges
eldste sønn. Nå har barnebarnet deres bøkene
sine her når hun er på besøk.

Utsikt: Fra stuen ønsket Janne seg store vinduer ut mot Årdalsvatnet hvor fisken vaker og små andefamilier svømmer forbi. Klokken 21.30

hver kveld er også beveren på plass. Janne og Åge kan nærmest stille klokka etter fyren.

«Skal vi ha med oss
tilhenger?» pleier Åge
ofte å spørre før
avreise hjemmefra.
32
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og ofte idet hun kommer inn døren
etter en tur på skauen eller langsmed
vannet.
«Hva fant du nå da?» spør Åge.
Og så deiser det gjerne ned alt fra
gamle plankebiter til rustne metallbokser eller en ødelagt bremseskive på
bordet foran ham. Sistnevnte brukte
Janne for øvrig til å lage en vase av!

– Jeg vet ikke helt hvor jeg får alle
ideene fra. De bare popper opp i hodet
mitt. Jeg har vært kreativ helt siden jeg
var liten jentunge. Jeg elsket å sage og
snekre sammen med gutta, sier hun,
og smiler.

En bever på laget. Åge og Janne er i
det hele tatt et godt team. Janne komhyttemagasinet.no

mer ofte med ideene, og så hjelper Åge
henne med å finne gode løsninger og sette
dem ut i livet. «Du får til alt hvis du bare
gidder», er mottoet hans. Åge er nemlig
av den typen som aldri gir opp. Stor var
derfor utfordringen da kona ba ham om å
gjøre noe med den fæle cd-spilleren/
radioen og de tilhørende ledningene som
hang og slang. Nå står alt sammen innfelt
hyttemagasinet.no

i en diger tre-stubbe i stua.
– Jeg føler meg veldig privilegert som
har en så snill mann altså. I tillegg er jeg
også så heldig å ha en flittig bever med på
laget. Han er vår nærmeste nabo, og mang
en gang etterlater han seg kjempefine
pinner og stokker utenfor hyttedøra vår,
med barken ferdig avgnagd, forteller
Janne.

Drivved: Et trestykke funnet i vannkanten ble

en dekorativ hylle. Serviettringene i hamp og
trekket til te-lysglasset har Janne heklet selv.
juli/august 2014
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Smart løsning: Janne

syntes ikke cd-spilleren
og de tilhørende ledningene var et særlig pent
syn. Dermed fikk Åge
den innfelt i en diger
stubbe. På toppen
skimtes en 12 volts lader.

Småpirk: Ved å skrelle
av never fra et bjørketre
fikk Janne dette fine
gardinopphenget. Det
krever varsom hånd slik
at neveren ikke går i
stykker.

Tyttebærtur på taket: Grillbua ble bygget slik at Janne og Åge kan sitte ute selv om det regner. Det er også godt å ha skygge når sola

steiker på verandaen som verst. Taket er dekket av naturtorv funnet på tomta. Her har både bjørk, furu og tyttebær slått røtter. Oppi tretønna
står det flere plastikkbøtter. Disse fanger opp vannet fra takrenna når det regner. Vannet blir senere gitt Jannes blomster.

Beveren skal blant annet ha æren for en
garderobestang i entreen og på soverommet, viseren i soluret og stokken som er
med på å holde hylla på kjøkkenet oppe.
Noen steder kan man også se autografen
hans – dype bitemerker etter kraftige
fortenner.
– Det meste i hytta har jeg funnet ute i
naturen, på gårdene her, i bruktbutikker
eller på gjenvinningsstasjoner. Jeg elsker alt
som er rustikt. Jo mer slitt og værbitt, jo
bedre, sier Janne, og viser frem det aller
nyeste – en knaggrekke laget av drivved og
lange, rustne spikere som lå igjen i peisen
etter at Åge hadde fyrt opp med noen gamle
materialer.

Lys idé: En lampeskjerm

ble festet til lyspæreholderen, som igjen sitter
fast i en bjørkestubbe.
Selve pæra ble byttet ut
med et telysglass. Mye
koseligere enn en vanlig
lampe, synes Janne.

34

juli/a ugust 2014

hyttemagasinet.no

hyttemagasinet.no

På hytta kan hun tillate seg å eksperimentere og teste ut ting, mer enn hun føler at
hun kan gjøre hjemme. Her har Janne fritt
spillerom, og hun lar kreativiteten blomstre.
Det er alltid noe å gjøre, og de trives
begge med det. Men det er klart – inni
mellom må de også nyte det de har utrettet.
Gjerne med svigermors hjemmebakte lefser
i fanget og fersk ørret stekt i masse smør.
– Kveldene er spesielt vakre, forteller
Janne. – Da er det fint å sitte i stua og kikke
på solnedgangen som speiler seg i vannet.
For ikke å snakke om det yrende dyrelivet.
Og beveren som alltid rusler forbi i 21.30–
tiden.

– Vi kan faktisk stille klokka etter den
fyren der, ler Janne.

Helårshytte. Hun og Åge benytter hytta
flittig, faktisk nesten annen hver helg
gjennom både våren, sommeren og høsten.
Ekteparet er ikke særlig glade i snø. Derfor
holder de seg mest hjemme vinterstid.
– Noen turer blir det så klart. Vi har en
«ring hytta varm»-tjeneste i svogeren min,
som også bor i Åseral. Han fyrer opp en dag
i forveien sånn at det er god lunk når vi
kommer opp. Her er ikke innlagt vann eller
strøm. Vannet vi trenger, henter vi hos
Åges foreldre. I senere tid har vi fått oss
solcellepanel, sier Janne.
juli/august 2014
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Lett blanding: Hytta er et byggesett fra Solhytten i
Stavanger, av typen Solei Fjell. Janne fikk tegnet inn nye
vinduer i fasaden. Hun ville ha dem større, for å få bedre
utsikt til den flotte naturen. I tillegg ble bjelkene i taket
forsterket for å tåle store mengder snø.
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koselig: Det er flere koselige
sitteplasser rundt hytta. Nesten
vanskelig å velge hvor man vil
sette seg ned.

Glad i fugler: Janne passer på at fuglene har det bra.
Overalt på tomten står det hjemmesnekrede fuglekasser «til utleie». De er alle bebodd av kjøttmeis og
fluesnappere.

Kaffekos: Kaffen

smaker så mye
bedre når den kokes
på bål ute i det fri
synes Janne. Ved
bålstedet griller de
også pølser når
barnebarnet er på
besøk.
Bra team: Janne og

Åge har gjort alt på
hytta selv. Ingen tvil
om at de er et usedvanlig bra team.

Altså, vi drar ikke
opp til Quisten
for å spille spill og
drikke kaffe.
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Hun liker kontrastene mellom det enkle
hyttelivet og livet hjemme i Kristiansand,
og savner egentlig ingenting på Quisten.
Vel, sånn rent bort ifra mer skapplass.
Janne er nemlig svak for to ting: levende
lys og småfugler. Derfor er flere skuffer og
skap som regel alltid fylt til randen av
meiseboller og stearinlys. Eller ting som
Janne planlegger å lage noe fint av.

«Skal vi ha med oss tilhenger?» pleier
Åge ofte å spørre før avreise hjemmefra.
Da nikker Janne som regel alltid. Det kan
jo være praktisk, dersom hun skulle
komme over en lekker stubbe eller et tre
eller noe sånt. Man vet jo aldri....
Se janneskreativeverden.blogspot.com for
flere av Jannes gode ideer.
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