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– Huff. Hvert år gruer jeg meg 
til å si takk for i sommer til 
hytta vår, sier Per Hoff, som 
har hatt feriested ved 
Tokeneskilen i over 40 år.

Kjører du inn Tokenesveien fra 
Kjøpmannskjær, langt forbi der Google-
bilen stoppet og snudde, over en åker og 
gjennom et skogholt, finner du det som 
kanskje er Nøtterøys best bevarte hem-
melighet: Tokeneskilen. Det er en vik 
med alt du trenger til et sommerparadis: 
Badeplass, brygge, kyststi, hvite stakitt-
gjerder og sosialt samvær.

Midt i denne idyllen møter Øyene en 
liten gruppe mennesker som sier de 
ofte møter nøttlendinger som ikke vet 

hvor Tokeneskilen er. Blant dem er en 
pratsom mann som kjenner området 
godt. Per Hoff har hatt hytte på åsen 
over vika i over 40 år, og har kommer 
rett fra et forfriskende dypp i havet.

Vi vandrer opp mot bilene, for hytta 
ligger oppe på åsen.

– Knærne er ikke som de en gang var, 
så jeg har fått haik, sier Hoff.

Bygget hytta selv
– Dette er vårt sommerparadis, sier Hoff, 
og setter seg ned på sin favorittplass, et 
trappetrinn ned fra terrassen. 

– Her har jeg god utsikt, og kan 
drikke morgenkaffen. Ja, og så rekker 
jeg ned til tærne når jeg må klippe tåne-
glene, sier Hoff og humrer.

Den brune hytta er en av fem fritids-
boliger som ble bygget på omtrent 

samme tid – hvis vi da ikke tar med den 
sjette som ligger et steinkast unna. 
Furuskog måtte vike for fritidsboligene, 
og Hoff ler når han tenker på byggepro-
sessen.

– Jeg var fast inventar hos Nøtterøy 
kommune den gang. Til slutt ga de meg 
nok tillatelsene jeg trengte, bare for å 
slippe å se meg, spøker Hoff, som teg-
net hytta selv.

Den vesle hytta på 60 kvadrat har det 
meste han og kona trenger. Tre sove-
rom, bad, kjøkken og en lys stue med 
utsikt mot Vrengen.

– Opprinnelig hadde jeg en bod på 
utsiden, men da ble hytta for stor. Så 
jeg fikk plass til boden inne, forteller 
Per Hoff, som gjerne tar imot sønnen og 
familien. For der det er hjerterom er det 
husrom.

– Åh, ja. Jeg ble pappa for første gang 
da jeg var 51, så ganske sent. Nå har jeg 
to barnebarn på to og fire år som i 
ferien gjerne kommer inn til oss halv 
sju om morgenen. Da er det bare å 
endevende lekekassen og begynne 
dagen, sier den spreke 93-åringen.

Modellfly-kjendis
Med klart blikk og kvikke kommentarer 
sier Per Hoff at han er 93 år gammel. Det 
er ikke lett å tro ham.

– Å jo da. Jeg kan fortelle deg mange 
historier fra krigen. Jeg opplevde den, 
sier oslomannen, som var flymekaniker 
i forsvaret da han var yrkesaktiv.

Et WizzAir-fly brøler over hodene 
våre, med luft under vingene fra Torp.

– Det der er jo verdens beste «nabo». 
Det er en flott lyd, det der, sier han og 
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– Her har vi hatt det bra i over 40 år
FAVORITTPLASSEN: En kaffekopp, fin utsikt og gode naboer. Per Hoff nyter tre sommermåneder på hytta hvert år. (Alle foto: Eigil Kittang Ramstad)



nikker opp mot det lilla og hvite jetflyet 
på vei til Gdansk.

Under stuevinduet inne ligger et 
modellfly uten vinger. På et soverom 
står et fly og lener seg mot veggen. På 
en hylle ligger dagbøker og logger fra 
flyginger med utallige modellfly, samt 
bilder av premier og avisutklipp.

Siden 1933 har Hoff vært en ivrig 
modellflybygger og -flyger. I miljøet er 
han en skikkelig kjendis.

– Her ser du meg på Jarlsberg fly-
plass. Her ser du et lite utvalg av premi-
ene, sier Hoff, og blar i en logg fra noen 
år tilbake.

På nettet er det mange artikler om 
hvor mye Per Hoff har bidratt på alle 
tenkelige måter i modellflymiljøet,  
både innen- og utenlands. Alt for å 
fremme modellflyet og hobbyen.

– Jeg begynte med modellfly fra før 
Jarlsberg flyplass ble bygget, nikker 
93-åringen, som fra første dag har ført 
dagbok og logg for hver eneste flytur.

– Elsker dette stedet
Hytta over Tokeneskilen er et kjært sted 
for både Per Hoff og kona. Juni, juli og 
august tilbringes her. Når sesongen star-
ter, fylles Per av glede når han ser 
Skjerpeåsen. Da vet han at han nærmer 
seg sitt sommerparadis.

– Men jeg må innrømme at når vi er 
over halvveis i ferien, så blir jeg bare 
sur når jeg ser mot åsen. Da tenker jeg 
bare på at sommeren snart er slutt. Det 
er like leit hvert år å låse hyttedøren og 
si takk for i år, sier Per Hoff.
Eigil Kittang Ramstad
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MODELLFLY-KJENDIS: Alle i modellfly-miljøet vet hvem Per Hoff er. Siden 1933 har han  
dyrket hobbyen.

PRAKTISK: I skogoltet på åsen over Tokeneskilen ligger den praktiske hytta til Per Hoff.

23NÆR AVISEN ØYENE


