


HISTORIEN OM 

HOLMSBU
Hva vil du ha? Sannheten? Eller en god historie?

Sannheten er at Holmsbu fortsatt finnes her, selv etter at hyttefolk og badegjester 

og båtturister reiser hjem igjen. Hele høsten og hele vinteren og hele våren ligger 

det gamle ladestedet her, med de hvite trehusene, i det vakre lyset,  

ved den blanke fjorden. Akkurat som midt på sommeren.

De gode historiene finnes det mange av i Holmsbu. Men de aller fineste lager du selv. 

Det finnes et hav av muligheter i Holmsbu året rundt, og om du vil kan du  

oppleve nye ting hver dag. Eller du kan sitte helt stille under et furutre og bare  

nyte solgangsbrisen over varme svaberg. Og allikevel ha noe å skrive hjem om.

Vi som bor her er også en del av historien. Vi har vårt hjerte i Holmsbu og er  

stolte over å kunne by deg på myke senger, friske råvarer, deilige matretter,  

store opplevelser, små opplevelser og rare, fine ting du bare finner i Holmsbu.

Du møter oss alle her i denne historien om Holmsbu. Og om du møter oss  

i levende live er det bare å hilse høylytt. For sannheten er at...

SANDE
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våren
Ru

nars værtegn

          14. april er  
           sommermål  
  og så tett som snøen faller i dag,  
           så tett vil fluer og mygg fly  
                 til sommeren.



3 TIPS

fra
 solstrålen!  Tiden er inne for å:

1. Ta VårPUSS på Norges beste Spa-hotell.

2. Rydde en strand.
3. Gå kyststien fra Rødtangen til Knatvold og finne den første blåveisen.



VÅR
10 vårtegn i Holmsbu

HavnEN våkner til liv

Minst 2 kuler i årets første, største og beste is på Bryggekjøkkenet

3tti tusen badegjester kommer tilbake. Velkommen!

Mer enn 4 på benken utenfor butikken

Ravnsborg Gartneri åpner. Og 5 drivhus bugner med blomster

6 milliarder hvite sandkorn på Knatvoldstranda Camping

Bonden Finn på Bergsmyrene odler 7 forskjellige sorter gulrøtter

Solfest på Cafè Juno og minst 8 kjente i solveggen

Golfsesongen starter med 9 hull på Myhrene gård

10 millioner hvitveis går bananas i Holtnesdalen



3 TIPS

fra naturelskeren!  Opplev: 

1. Jungelsafari i Holtnesdalen.
2. Hurum rundt i kajakk.3. Kyststien langs hele Hurumhalvøya.



Ru

nars værtegn

          14. juli er  
           midtsommerdag
  og slik været er idag skal det bli

     resten av 
      sommeren!

Sommeren i Holmsbu er varm, lang og

bløt og smaker salt. Nesten hver dag er helt full av ting å finne på,

 men fjorden er helt blank. Og vannet blir bare varmere og varmere. 

I sommer skal du lære å stupe med helt rette ben! Og nesten aldri børste håret.

For alt er lov om sommeren.

3 TIPS

fra l iv
snyteren!  Ta deg: 

1. E
n bolle. Sand gård har de beste og største.

2. «En lille en» i solveggen på Juno.

3. Litt fri. Du fortjener det.



3 TIPS

fra shopperen!  Kjøp deg: 

1. Lilla gulrøtter fra øko-bonden Finn på Bergsmyrene.

2. Fersk fisk rett fra fiskebåten til Runar i havna.

3. Alt du ikke trenger, men bare må ha hos Storgaten Liten.



Holmsbu Marineservice

Knatvoldstranda
Camping

Myhrene Golf

Ravnsborg Gartneri

Holm Gård

Askestad Art

Bergsmyrene Gård

Sand Gård



3 TIPS

fra romantikeren!  Ta deg tid til: 

1. En romantisk stund på terrassen på Holmsbu Bad og Fjordhotell.  
   

2. Kjærestegolf på Myhrene gård.
3. Klining. Hvor som helst. Nei, ikke i busskuret på torvet. Jo, ok da.

Askestad Art

Storgaten Liten

Cafe Juno

Pirk Animasjon

Holmsbu Havn &
Turistkontor

Mikkels Fisk & 
Fristelser

Bryggekjøkkenet

Bakkeskjær



Privaten Café

Holmsbu
Bad og Fjordhotell

Pirk Animasjon

Galleri Moseng

Brdr. Jensen

sommern



Holmsbu
Billedgalleri

Quality Spa & Resort 
Holmsbu

Hurum Kunstlag 
Støa

Rødta
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Ru

nars værtegn

          14. juli er  
           midtsommerdag  
  og slik været er i dag, skal det bli  
             resten av sommeren.



                       STÅ OPP TIDLIG! 
Grytidlig om morgenen dufter det nybakte rundstykker på torvet.
             Mikkel er tidlig oppe og lager fristelser i butikken sin  
                                         helt nede på fiskebrygga.

                 STÅ OPP SENT!  
 Livet er jo egentlig for kort til å drive og stå opp tidlig.

                          GO WILD! 
   Det vokser villkaprifol langs hele veien mellom Holmsbu og Rødtangen.  
                         Gå deg en tur og pust dypt inn.

             KJØR BUSS! 
     Holmsbubussen putrer og går hele sommerferien,  
 fra Rødtangen til Knatvold og tilbake. Innimellom tar den  
             sågar turen rundt hele Hurumlandet.

                      RO! 
          Siste helg i juli kan du kappro fra Verket til Holmsbu i den 
    årlige rokonkurransen. Og kommer du først i mål vinner du selveste  
                              Ole Prambyggers vandrepokal.

           LØP SÅ FORT DU KAN! 
      Hver sommer arrangeres terrengløpet Rødtangen Rundt  
  og løypa går gjennom vakkert kystlandskap og fint skogsterreng.  
                Heia den som vinner, buksa full av pinner?

SOMMER



              LEI ET SKJÆR! 
      Rett utenfor Holmsbu ligger den lille holmen Bakkeskjær,  
  som opprinnelig huset en gammel fiskebu. Nå er bua nyrestaurert med seks sengeplasser  
         og tilhørende robåt. Du kan leie hele holmen for en billig penge gjennom  
                      Oslofjorden Friluftsråd (kontakt turistkontoret for mer info).

           LÆR NOE NYTT!  
            Hva med kjærestekurs på Spa?  
                     Eller maleteknikker hos Galleri Moseng?  
               Animasjonsverksted hos Pirk Animasjon?  
                      Lær å tegne med kull hos Askestad Art?  
                               Det er aldri for sent!

                    GÅ PÅ KONSERT!  
           Få med deg høydepunktene på Privaten, bakgårdskonsertene på Brdr. Jensen,  
               trubadurkonsert på Quality Spa og Resort Holmsbu  
                         og kirkekonsertene i Holmsbu kirke.

                  SPILL FOTBALL!  
                 Fotballens Dag på Sletta er en gjenganger:  
                     få på deg trøya og vis hva du er god for.

                  NYT DAGEN! 
          Start dagen med morgenyoga på Holmsbu Bad og Fjordhotell og avslutt 
med en velgjørende spabehandling på Quality Spa & Resort Holmsbu.



                     SEIL REGATTA! 
                        Breidangen Rundt er for seilere på alle nivåer og går av  
                    stabelen i juni hvert år- i fjordbassenget mellom Hurum,  
                                             Horten og Holmestrand.                                  

                          SPIS! 
                        Deilig, stenovnsbakt pizza på Holmsbu Bad & Fjordhotell,  
                    det legendariske rekesmørbrødet på Cafè Juno,  
                 spicy bakgårdsburger hos Brdr. Jensen, italiensk is på Bryggekjøkkenet,  
                  fiskekake hos Mikkels Fisk og Fristelser, ferske reker på bryggekanten,  
             verdens største kesambolle på Sand gård, en romantisk tre-retters  
              i vannkanten på Quality Spa & Resort Holmsbu. Du rekker hele runden i løpet av en  
                      sommer. Og når høsten kommer er du garantert mett.

                             DRIKK! 
                                         minst en liter om dagen.

               BO I TELT! 
            På Knatvoldstranda camping kan du campe i fantastiske omgivelser,  
         rett ved sandstranden og med formidabel utsikt!  
             Kjøp en is i den lille butikken i strandkanten eller lei en av de fine  
                        hyttene med utsikt helt til verdens ende!
                                   

                    PROMENÈR 
                 langs havnepromenaden i Holmsbu Havn.  
         Drammensfjordens flotteste havn byr på blomsterprakt,  
     roseduft og benker langs hele brygga, grillplass med utsikt  
                            og gjesteplass til mange båter.



                 GÅ I TROLLURA! 
               Holmsbu Billedgalleri ligger vakkert til i skogen i Støa,  
           mellom Holmsbu og Rødtangen. Galleriet har fått landets fremste  
        utmerkelse for god arkitektur og rommer en stor samling verker  
              av Holmsbumalerne Oluf Wold Torne, Thorvald Erichsen  
                             og Henrik Sørensen.

                DYPP TÆRNE 
            i Støa, ved det lille kunstgalleriet i vannkanten.  
       Her nede holdt i sin tid kunstnerne til og det gjør de fortsatt.  
                  Stikk innom for å se hva lokale kunstere  
                       og musikere stiller ut og viser fram.

               LEI EN EL-SYKKEL 
            på turistkontoret og følg en av de merkede sykkelrutene i området.
                        Eller vær en rebell: sykle der du vil- uten el!

          FØLG ET SMÅTRÅKK 
            og lytt til historier om Holmsbu og Støa.  
          Scann QR-koder med mobilen din eller lån  
                     en MP3-spiller på turistkontoret.

                 ELLER  
            se hva som skjer hvis du ligger helt stille veldig lenge.  
                  På en strand, i en hengekøye eller på et varmt svaberg.







Ru

nars værtegn

          29. september er  
           mikkelsmesse  
  Er det så mye sol at du rekker  
       å sale hesten i dag, da blir det            
               en god sommer.

3 TIPS

fra sportsidioten!  

1. Brak sammen på Fotballens dag på Sletta.

2. Se tippekampen på Juno.
3. Spill V6 på Privaten. 

høsten



Høsten er tiden for refleksjonene. 

Da alt kommer tilbake, idét det forsvinner. Tiden for etterpåtankene.

Hvordan var den, egentlig, denne sommeren? Var den like god som ifjo
r? 

Like varm som da du var liten? Hadde egentlig klimaendringene noen innvirk
ning

og var det egentlig sant, alt de skrev i tabloidene? Så kommer du kanskje på

at det ikke er noe å bry seg om. I høst kan du tenke lenger.

Langsomme tanker. Og snart er det bare å glede seg til vintern.

3 TIPS

fra kunstelskeren!  

1. Holmsbumalerne i Holmsbu Billedgalleri og lokale kunstnere i Støa.
Oppsøk kunst og kunstnere her:

2. Galleri Moseng, Ragnar Haug og Pirk Animasjon i Storgaten Ovenpå.

3. Galleri Askestad Art i Bugtegaten og skiftende utstillinger i stabburet på Holm gård.



HØST
                 KLE DEG I HVITT! 
         Trom sammen en vennegjeng og spill et slag croquet på Myhrene gård.  
   Myhrene har 4 croquetbaner etter internasjonale mål og tilbyr også drageflyvning,  
                               toppturer til Haraldsfjellet og frisbeegolf!

             LEI EN PRAM 
        På turistkontoret kan du leie en ekte Holmsbupram.  
    Den er langstrakt og god å ro, og har blitt bygget i  
                      Holmsbuområdet gjennom generasjoner.

                BESTIG EN TOPP 
            I Hurummarka kan du bestige 26 topper over 300 meter.
     Haraldsfjellet og Knivsfjell ligger nærmest Holmsbu og byr begge  
                 på fantastisk utsikt helt ut i verden..

          LEGG UT PÅ LANGTUR 
       Sett av et par dager og padle langs hele Hurumkysten.  
   Legg ut fra Hyggen og legg inn rastepauser i Holmsbu, i Sandbukta,  
                 på Filtvet og avslutt turen i Sætre.

                      GÅ I LAND 
                  på Buskeruds sørligste punkt; naturperlen Mølen.  
            Øya er regulert som naturvernområde og har et sjeldent varmt klima  
                         og mange sjeldne planter, blant annet misteltein.



   
  GRAV I FORTIDA
              VIsste du at Norges eldste bevarte byggverk befinner seg  
         på Rødtangen? Besøk steinaldergraver og bronsealdergraver  
                  og lær mer om høvdingsamfunnet på Rødtangen.  
                Gravene er merket med skilt langs veien før Rødtangen.

               FORBERED NESTE SOMMER 
               på Ravnsborg gartneri og hagesenter - der bugner det fortsatt!

                                    RI! 
                            Flere gårder i Holmsbuområdet tilbyr ridning!
                 

                          KLATRE! 
                  I Holmsbu finnes 20 klatreruter med borrebolter av høy kvalitet.  
                        Se «Drammensføreren» eller spør på turistkontoret.

                                 FRÅTS 
                          i sprø, ferske, fargerike grønnsaker fra Bergsmyrene gård.  
            Finn og Evelyn har drevet gården biodynamisk i over 30 år- og bedre kortreiste,  
                  rene og smaksrike grønnsaker finnes ikke! Rett fra jorda til ditt kjøkken.

               DRA´N I LAND SELV!
               eller la Holmsbu Marineservice ta seg av båten din i vinter! Levèr nøkkelen om 
høsten og kom tilbake til et blankpusset, sjøsatt vidunder om våren. 

  TILBAKE PÅ JOBB?
Business skal være leisure. Legg strategimøtene, konferansene og seminarene til herlige 
     fjordomgivelser på Holmsbu Bad og Fjordhotell eller Quality Spa & Resort Holmsbu.

                    



3 TIPS

fr
a m

usikkelskeren!  Få med deg: 

1. I
ntimkonserter i låven på Holm Gård.

2. B
akgårdskonsertene på Brdr. Jensen.

3. Konserter året rundt på Privaten.





vintern



Ru

nars værtegn

          2. februar er  
           kyndelsmesse  
  og så dyp snøen er på taket i dag,  
           så langt blir gresset  
                 til sankthans.

Vinterholmsbu er en gyllen hemmelighet.

Lyset som skinner mellom lune hus er varmere enn om sommeren

og himmelen er dobbelt så høy.

Luften er helt gjennomsiktig og dagene er korte. 

Men nettene er lange og blide. 
Og 21. desember snur sola.



VINTER       

               NISSEMARSJÈR!
               Midt i desember går alle barn og voksne i Holmsbu nissemarsj:  
         fra kirken og ned til Juno med fakler og nisseluer. Og på Juno er det som alltid uteservering                   
                       med grøt og gløgg og barne-TV ute og bål og pledd og saueskinn.
                 
          
                        JULEBORDÈR!
                      Legg julebordet til Holmsbu og spis deg mett og blid.  
              Holmsbuetablissementene kan by på alt du måtte ønske til jul: fasan, kanin,  
        villsvin, rådyr, kalkun. Og lutefisk og pinnekjøtt og ribbe. Holmsbu Bad og Fjordhotell,  
            Brdr. Jensen, Privaten og Quality Spa & Resort Holmsbu tilbyr alle julebord  
                                          i november og desember.

              SKAFF DEG SJU SLAG  
         i gårdsbakeriet på Sand gård. Julebaksten er bakt i en steinovn som sannsynligvis  
                              er like gammel som bryggerhuset; over 250 år gammel.

                           FRI! 
                          Hvem trenger vel Rockefeller Center i New York når  
             fotballbanen i Flaterhagan i Holmsbu blir skøyteis om vinteren?  
                              Legg kneet på isen og la det stå til!

     ANIMÈR!
                          Pirk Animasjon lager tegnefilm og underviser i animasjonsfilm over hele landet.  
                     Noen av Norges fremste filmskapere har hatt utstillinger hos Pirk, i 2. etg over  
                             Brdr. Jensen. Stikker du innom får du kanskje et innblikk i hvordan  
                                  tegnefilm blir til? Pirk-flokken har dessuten laget denne brosjyra...



                            GIFT DEG!  
        På Holm gård kan du gifte deg i de mest romantiske omgivelsene  
    - i en  vakker låve fylt av lys. Og ikke la deg stoppe med det, skal du først gifte deg fins 
             det muligheter i bøtter og spann i Holmsbu; feiringen kan legges til Sand gård,  
                         Quality Spa & Resort Holmsbu, i Støa, i Holmsbu billedgalleri, på  
                            Holmsbu Bad og Fjordhotell eller kanskje i busskuret på torvet. 
                                                     Nei, forresten ikke der.

                
                     SPIS HOLMSBUTORSK!  
           Holmsbutorsken er kjent over hele verden (nesten) og du kan smake  
                           den både hos Brdr. Jensen og på Holmsbu Bad og Fjordhotell.  
         Den blir hentet direkte fra båten til fisker Runar når han legger til kai i morgendisen.

                 
                  SKRU PÅ LYSET SELV! 
             Holmsbus fineste lysløype slynger seg oppover mot Jahrenengene.  
                         Er du førstemann i løypa får du gleden av å skru på lyset helt selv.

              
                     VARM TÆRNE PÅ TAKET! 
                     I boblebadet på taket på Quality Spa & Resort Holmsbu kan du holde  
                            hodet kaldt og tærne varme mens du pleier sansene og nyter utsikten.  
                                                   Det er ingen grunn til å vente;  
                                       hvorfor ikke starte konferansen med en spa-opplevelse?



Tell:
 

                                                 1. Båter i havna

                    2. Krabber i bøtta
                                                                               3. Is i magen
                                4.Tær
                                                           5. Måker (det er vanskelig)

                         6. Damer i rød badedrakt på stranda

           7. Menn med bart (ok, damer også)

                                     8. Gule biler!
                     9. Is i magen èn gang til 

                                                     (dobbeltsjekk i tilfelle det har kommet fler)

             10. Lamaer (på Sand gård. Eller på hytta)
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Holm gård
www.holmgard.no
Kristin Blichfeldt

Sand gård
www.sand-gard.no

Arve Mørch

Myhrene gård
www.myhrenegard.no

Mari og Magnus Myh ene



Bergsmyrene gård
www.fotofinn.no
Finn Dale Iversen  

& Evelyn Romer Iversen

Ravnsborg gartneri og 
hagesenter

www.ravnsborg-hagesenter.no
Espen og Tove Ravnsborg

Holmsbu Havn og turistkontor
www.holmsbuhavn.no

Ann Kristin Hagby Røisland



Cafe Juno
www.juno.no

Roy Jensen

Brdr. Jensen
www.brdr-jensen.no

Michael Martin

Privaten Cafe
www.privatencafe.no

Roger Olsen



Bryggekjøkkenet
Monica Stordahl

Mikkels Fisk og Fristelser
www.holmsbuopplevelser.no

Mikkel Schmidt

Storgaten Liten 
www.juno.no/liten

Ive Singstad Jensen



Quality Holmsbu SPA & Resort
www.holmsbuspa.no

Teo K. Luisa
 

Holmsbu Bad og Fjordhotell
www.holmsbubad.no

Carina Pedersen

Holmsbu Marineservice
www.holmsbumarineservice.no 

Andre Ødegaard



Pirk Animasjon
www.pirkanimasjon.no

Mette Indrehus, Hege Bø  
& Ragnar Haug

Galleri Moseng
www.ingunnmoseng.com

Ingunn Moseng

Galleri Askestad Art
www.askestad.no 

Birgit Askestad 



Holmsbu Billedgalleri
www.holmsbubilledgalleri.no 

Turid Delerud

Knatvoldstranda Camping
www.knatvoldstrandacamping.no 

Ivar Haug

Hurum Kunstlag
www.hurum.kunstlag.net 

Jeanette Heidi Leine





(BITTE)LITT LENGRE UTFLUKTER        

(på en regnværsdag eller en solskinnsdag)

             VILLA MALLA 
              Sonja Lee og hele Hurums middelhavsparadis på Filtvet;  
   med palmer, hvit sydhavsstrand, middelhavsbuffet og egen isbar. 
                                Besøk også Filtvet Fyr og bazaren på Filtvet Brygge!                 
          
                        
                     EPLEGÅRDEN                     
på Storsand gir deg en eplevelse! Eplesaft, eplechutney, eplesyltetøy,  
   ferske kanelboller med eplesyltetøy og en kopp varm sjokolade? 

              SÆTRE GÅRD   
         I hjertet av Sætre sentrum ligger kulturskatten Sætre Gård og  
  restaurant Spisehuset. Her får du servert deilig, hjemmelaget mat i et vakkert interiør,  
           med utsikt mot fjorden, i en veltstet have med stakittgjerde rundt. 
                        
                         OSCARSBORG 
                          ligger på en frodig øy midt i Drøbaksundet mellom Hurum og Drøbak.   
              Her ble Blücher senket 9. april 1940 og på Oscarsborg festningsmuseum formidles  
       den dramatiske historien. Gjennom året arrangeres det også konserter, operaforestillinger, 
                                 teater og kunstutstillinger, og stedet byr på lekeplass,  
                                         gjestehavn, cafèer, restauranter og hotell.



(på en regnværsdag eller en solskinnsdag)

             DRØBAK  
              blir kalt perlen på Oslofjordens solside, og trehusidyllen  
     har et godt utvalg butikker, restauranter og cafèer. Drøbak byr også på  
                   Oslofjordens eneste saltvannsakvarium og eget Julehus.            
          
                        
                    FOSSEKLEIVA                    
                   er et levende kultursenter i et industrihistorisk miljø på Berger i Vestfold;  
            rett over fjorden fra Rødtangen. Berger er et av Norges best bevarte industrisamfunn  
                         og den gamle tekstilfabrikken huser i dag profesjonelle kunstnere som  
                                             viser fram et mangfold av kunstuttrykk. 

              HÅØYA NATURVERKSTED   
              Gøy på landet med geiter og osteproduksjon! Økologisk bakeverksted,  
         miljøvennlig kullproduksjon, utvinning av havsalt, restaurantdrift for kortreist  
                           mat og en undervisningsarena for håndverk  
                                  og kulturtradisjoner for barn og unge.

                        
                         TUSENFRYD
                         Norges største fornøyelsespark med SpeedMonster,  
              SpinSpider, ThunderCoaster, SpaceShot og SuperSplash!  
                                                    Og Bestefars Bil.



Maxbo Torstvedt 
er et varehus som 
har alt du trenger 
av interiør, bo og 
byggevarer til hjem-
met ditt, og ønsker 
å være en aktiv, 
hjelpsom og nyttig partner i ditt 
oppussings- eller byggearbeid.

Maxbo Torstvedt har lange og solide tradisjoner som byggevareleverandør. 
I 90 år har familiebedriften levert trelast og byggevarer til en rekke kunder 
rundt om på østlandet. 

Det som begynte som et sagbruk har utviklet seg til et komplett byggevarehus med 
et unikt vareutvalg. 

Vi har verktøyutleie og daglig utkjøring av varer. Med høy fagkompetanse, gode råd 
og veiledning skal vi gi deg inspirasjon og selvtillit, slik at oppgavene som skal løses 
blir lettere å få til.

 Torstvedt
Skaholtveien 2, Holmsbu  Tlf. 32 79 27 00

Åpent: Mandag-fredag 07 - 17  Lørdag: 09 - 14

Vi har også en fl ott 
og nyoppusset 
2 etg. med 
kjøkken, bad, 
garderobe, peis 
og fl otte interiør 
og gaveartikler. 

Hos Maxbo finner du gaven 
til både han og henne.



Hegna Transport AS
• Transport • Graving • Anleggsarbeid • Containere • Riving • Sprenging 

Toppkvalitet av: bark, singel, sand, matjord m.m. Leveres rimelig.
Mobil: 913 81 234    Telefon 32 79 40 93    Fax: 32 79 84 89 

post@hegnatransport.no    www.hegnatransport.no



Snekker  n
913 28 325

• Forskaling • Støping • Muring • Snekring
• Nybygg • Hus • Tilbygg • Hytte 

Oddvar Røisland AS

Knatvoldveien 8, 3484 Holmsbu
oddvar@snekkernroisland.no
www.snekkernroisland.no



• Forskaling • Støping • Muring • Snekring
• Nybygg • Hus • Tilbygg • Hytte 

Produsert av Pirk Animasjon for Holmsbuopplevelser.no.




