I kunstnerbeltet, midt mellom Hvitsten og Son finner du 29 nye og topp
moderne fritidsboliger med sjøutsikt for salg. Hulvika Hyttegrend er et
helt nytt og unikt hytteprosjekt med alt du kan tenke deg av urbane og
landlige opplevelser i umiddelbar nærhet. Det var i nettopp dette området
Edvard Munch fant inspirasjonen til Solen og det er hit du nå kan rømme fra
hverdagen og finne roen i lyset, utsikten og det vakre landskapet.
Velkommen til Hulvika!

Her fant Edvard
Munch lyset. Nå kan
du gjøre det samme.
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Innhold
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Prosjektet

Tinde Hytter har gleden av å presentere fire helt
nye hyttemodeller for dette prosjektet, spesielt
utviklet for tomtene i Hulvika Hyttegrend.
Hyttene er tegnet av arkitekt Kai T. Fellkjær.
Dette er romslige hytter i moderne design og
materialer av høy kvalitet med store soldempende vinduer som løser opp skillet mellom ute
og inne. Alle modeller er perfekt tilpasset for å
bli et samlingssted for hele familien.

Beliggenhet/område
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Området
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Himmel og hav. Svabergene møter havet ved Hulvika,
og utsikten sørover i Oslofjorden er upåklagelig.
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Åpent landskap

Når du ser hav møte himmel, og du iblant ikke
vet hvor det ene slutter og det andre begynner,
da er utsikten god. Når du lenge, lenge kan
følge seilbåtene krysse mot vinden eller lense
langsomt hjemover, da er utsikten god. Og når
du tenker at du kanskje skal ønske deg en ny og
bedre kikkert til jul, da er utsikten god.
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Kjøreturen fra Oslo tar under en time. Ved
Vestby møter du en annen og roligere verden,

Området

Området

Og da er du kanskje i Hulvika. Der skogen
slipper taket og terrenget skråner ned mot en
åpen og stadig bredere fjord. Der 29 hytter skal
bygges og gi nye opplevelser til sine nye eiere.

Valgmuligheter. Uansett hvilken himmelretning du velger,
har Hulvika og lokalmiljøet gode turmuligheter å by på.

Utsyn. De store skipene går langt fra land, og deres rolige ferd
kan nytes uten sjenerende støy. I bakgrunnen til venstre ses
fabrikkpipene på Tofte – der industriaktiviteten i dag er liten.

Hulvika Badeplass. Selve Hulvika er ikke stor, men byr
på en fin sandstrand og svaberg med god plass. Her er
også en kyststi, parkeringsplasser og toalettanlegg.

og etter noen kilometer i grønn skog er det
lyset og åpenheten som tar deg imot i Hulvika.
Hyttene er plassert øverst i skråningen mot
Oslofjorden, vendt mot vest og sør. På den
andre siden av fjorden, i vest, skimtes Filtvet og
Tofte, mot sør er det mest saltvann og båter.
En kjapp spasertur, på en blindvei og en liten sti, tar
deg ned til vannet. Her er rullesteiner og svaberg.
Når vind og bølger er beskjedne, kan du ta et
morgenbad her. Ønsker du mer strandliv og bading,
er Hulvika – som hyttefeltet får sitt navn fra –
kun en liten spaser- eller sykkeltur unna mot sør.
Innerst i den særpregede vika finnes sandstrand,
gressmatte, toaletter. Og på begge sider – og rundt
neset; vennlige svaberg med god plass til alle.
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Området
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Tett på naturen. Hyttene i Hulvika har i øst skogen som
en spennende nabo, og dyrelivet er mangfoldig.

Veien ut hit
Det er enkelt å finne veien til Hulvika. Enten
startstedet er Oslo eller Østfold, bringer E6 deg
raskt til Vestby. Her tar veien av vestover, og
ferden går videre mellom sparsom bebyggelse
og mange trær. Erikstadveien er svingete, men
i god stand, og snart viser skilt og vei videre
til Krokstrand. Idet trærne viker og utsikten
tar over, er du så godt som framme – ved
Hulvikveien og Lundeveien. Fra Oslo tar kjøreturen under en time. Kommer du sørfra via
Son, går ferden over elven Såna og videre langs
Kolåsveien og Erikstadveien.
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Området

Området

Oslo (48 km)

Sverige (79 km)

Vinterbro
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Hvitsten
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Drøbak

Nesodden
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Jeløya

Oscarsborg festning
Filtvet
Håøya

E 134

Tofte
Holmestrand

Horten
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Hyttene

Soldiagram kl. 12:00 Vårjevndøgn

Soldiagram kl. 15:00 Vårjevndøgn

Soldiagram kl. 18:00 Vårjevndøgn

Tindekvaliteten
ENKELT
Vi gjør det enklere å være hyttekjøper.
Du får en komplettnøkkelferdig leveranse.
FAGFOLK
Du får fagfolkene som sikrer hyttedrømmen.
Våre egne byggeledere og faste snekkere har
lang erfaring og utfører kvalitetsarbeid.
22

TRYGGHET
Du får garanti på hytta og alle leveranser og
tjenester fra underleverandører som er en del
av totalleveransen.
Tinde Hytter er en leverandør med solid økonomi,
som sikrer deg en trygg leveranse og oppfølging.
Slik at du blir fornøyd.

Plasser deg selv midt
stua og sjekk utsikten.
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Intallér appen Avenza Maps, last ned georeferert kart på www.hulvika. no og la GPS’en
på din mobil ta deg rundt på hyttefeltet.
Slik at du kan se akkurat hvilken hytte du
bør velge.

Hyttene

Hyttene

Det er Tindekvaliteten.

Hytte A
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Hytte type A
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Detaljer
Hytte med 3 soverom og 2 bad. Valgfritt malte gipsplater eller beiset panel på
vegger og i himling. Moelven En-stavs eikeparkett i trapp, stue og soverom.
60x60 flis på kjøkken, vindfang og bad. Høykvalitetskjøkken fra Sigdal med
RørosHetta Panorama benkeventilator og Siemens hvitevarer. Oppgradert
elektrisk anlegg med Elko Plus. Toshiba varmepumpe til oppvarming. Signatur
terrassebord av furu på 34 m2. Ekstern bod, plassering tilpasses tomten.
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Hytte type A

BRA: 99 m2, P-Rom: 95 m2

Hytte type A
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Hytte type A

Nydelig utsikt. Følg båttraffikken og nyt den vide
horisonten fra terrassen eller gjennom
soldempede panoramavinduer i den romslige stuen.

Hytte type A
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Røroshetta. A og B modell leveres med RørosHetta Panorama
benkeventilator. RørosHetta er eneste benkeventilator på markedet
som kan justere høyden på avtrekket. Velg mellom 10, 20 eller 30 cm,
tilpasset høyden på grytene og pannene dine.

Hytte type A

Hytte type A
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Hytte type B
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Detaljer
Moderne hytte med 4 soverom og 2 bad. Valgfritt malte gipsplater eller beiset
panel på vegger og i himling. Moelven En-stavs eikeparkett i trapp, stue og soverom. 60x60 flis på kjøkken, vindfang og bad. Høykvalitetskjøkken fra Sigdal med
Røros benkeventilator og Siemens hvitevarer. Oppgradert elektrisk anlegg med
Elko Plus. Toshiba varmepumpe til oppvarming. Signatur terrassebord av furu på
34 m2. Ekstern bod, plassering tilpasses tomten.
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Hytte type B

BRA: 106 m2, P-Rom: 102 m2

Hytte type B
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Terrasser. Modell A og B har Signatur terrassebord fra Bergene Holm
som er sortert fra førsteklasses furuvirke. Bordene er impregnert og
påført ett strøk terrassebeis i farge Nordisk tre. De små rillene gir
bordet et jevnt og harmonisk uttrykk. Glassrekkverk utenfor soverom.

Hyttetype B

Hytte type B
Kolumnetittel
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Kjøkken. A og B modell leveres med Sigdal kjøkken UNO
- et praktisk og renholdsvennlig kjøkken. Hvitevarer
fra Siemens og RørosHetta Panorama benkeventilator
på stor kjøkkenøy.

Hyttetype B

Hyttetype B
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Hytte type C

43

Detaljer
Kompakt og arealeffektiv hytte med 3 soverom og 2 bad. 20 m2 terrasse på
grunnplanet. 13 m2 terrasse på taket med glassrekkverk. Valgfritt malte gipsplater eller beiset panel på vegger og i himling. 3-stavs eikeparkett i stue, kjøkken og
soverom. 30x60 fliser på bad og i entre. Toshiba varmepumpe til oppvarming.
Kjøkken fra Sigdal med Siemens hvitevarer.
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Hyttetype C

BRA 78 m2, P-Rom: 73 m2

Hyttetype C
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Kjøkken. Modell C og D leveres med praktisk
kjøkken fra Sigdal og Siemens hvitevarer.

Hyttetype C

Hyttetype C
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Vakker kledning. Alle hyttene leveres med NORD utvendig panel
i gran.Med sitt naturlig, værbitte utseende hvor treets patina og
struktur er hentet frem, får hyttene et solid og tidløst uttrykk. NORD
grankledning er 4-sidig beskyttet med miljøriktig impregnering og
behøver ingen videre etterbehandling. Den grå impregneringen gjør
at treets vakre og naturlige gråning skjere samtidig som treverket
er beskyttet.

Hyttetype C

Hyttetype C
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Hytte type D
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Detaljer
Moderne hytte med 4 soverom og 2 bad. 34 m2 terrasse på grunnplanet. 16,8 m2
takterrasse med glassrekkverk. Valgfritt malte gipsplater eller beiset panel på
vegger og i himling. 3-stavs eikeparkett i stue, kjøkken og soverom. 30x60 fliser
på bad og i entre. Toshiba varmepumpe til oppvarming. Kjøkken fra Sigdal med
Siemens hvitevarer.
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Hyttetype D

BRA 88 m2, P-Rom: 84 m2

Hyttetype D
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Godt å gå på, vakkert å se på. C og D modeller har takterrasser med
Hyttetype D glassrekkverk i trapp og rundt takterrassen.
RÅ terrassebord på alle terrasser, som er overflatebehandlet på 3
sider med en gråbrun terrassebeis og deretter trykkimpregnert.

Hyttetype D

Hyttetype D
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Kulturlandskap. Hyttemodellene C og D ligger solrikt til med takterrasser. Her kan du nyte utsikt mot deler av Oslofjorden og et
flott kulturlandskap mot syd og sydøst.

Hyttetype D

Hyttetype D
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Tar du beina eller sykkelen fatt nordover, kommer du først gjennom det sjarmerende tunet på
Kjære Gård. Og nedoverbakken derfra ender på
Krokstrand. Navnet kommer fra den nærliggende
gården Kroken, men her er slett ingen krok.
Snarere et innbydende og åpent område med
finfine bade- og rekreasjonsmuligheter. Her er en
romslig sandstrand, svaberg, kiosk/kafé, toaletter, dusj, det hele fint tilrettelagt også for bevegelseshemmede. Og ta gjerne turen videre mot
nord. Her går Kyststien, altså ruten som er særlig
tilrettelagt for å være nær vannet. Hvor langt du
vil følge den, avhenger av din egen lyst og evne.
58

Steder og aktiviteter

Et nærmiljø med bading og friluftsliv både i sør og
nord, altså, i tillegg til utsynet som alltid vil være
rundt deg på hytta.
Med en sommersol som på kvelden er så utholdende at den nærmest må trues ned bak åsene der
i vest. Og på samme måte som veien til Hulvika
er kort, er veien fra Hulvika kort: Mot nord ligger
idylliske Hvitsten og sjarmerende Drøbak, mot sør
ligger historiske Son og den passe store småbyen
Moss. Det er bare å forsyne seg – og det kan du
lese mer om på de neste sidene.
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1850, vokste Sons betydning raskt. Stedet ble en
viktig tømmerhavn, her ble skipet ut store menger
tømmer hugget i områdene mellom Son og Hølen.
Formuer ble skapt, og Son fikk egne tollrettigheter.
Og store tollinntekter.
Velstanden den gang er stadig godt synlig. Murbygget Thornegården (bygd 1641) og tømmerhusene
Stoltenberggården og Spinnerigården bringer
historien nær, det samme gjør Hiutfeldtgården
(der et utkast til grunnloven skal ha blitt utformet),
Meierigården, Gullikgården og Dørnberghuset
(hjemmet til den eksentriske billedkunstneren Carl
Dørnberger).

Son

Du kan nesten svømme dit. I hvert fall padle eller
kjøre båt. Og selvsagt kjøre bil. Veien fra Hulvika til
Son er på alle måter kort.
Det er ingen dristig spådom at Son vil bli et kjært
sted for den som har hytte i Hulvika. I Son spaserer
du inn i historien – og inn i en sjarmerende nåtid.
Med spisesteder, butikker, gallerier, fredede hus,
verneverdige båter og et yrende havneliv. Her lever
roen og travelheten side om side.
Det var i havnen her det begynte. Her er den dypeste naturlige havnen i indre Oslofjord, godt skjermet
mot vær og vind. Noe våre forfedre oppdaget tidlig.
Allerede i år 1342 er det sikre tegn på aktivitet og
bebyggelse her. I hollendertiden, fra ca. 1550 til

Her er også det mer trangbodde Jostushuset, et
fiskerhjem fra ca. 1750. Sammen med den gamle
smia fra Soons gamle båtbyggeri (navnet ble skrevet
med to o’er fram til ca. 1890) og sprøytehuset til
Soon Brandvæsen huser fiskerhjemmet i dag Son
Kystkultursenter, beliggende sentralt ved havna.
Ved brygga utenfor dupper et vakkert knippe godt
bevarte trebåter. Den båtinteresserte kan sitte
lenge på en benk på brygga og bare nyte; gamle og
nye farkoster, livlig trafikk ut og inn.
De gamle husene er i aktiv bruk, de rommer bl.a.
apotek, galleri, kaféer og leiligheter, de er med på
å bevare Son som en levende plass. Der det ikke
lenger handler om tømmer og seilskuter, men om
spisesteder og et moderne handelssted. Med fagfolk
av mange slag: Snekkere, advokater, tannleger,

De mange aktivitetene har ikke ødelagt Sons «livsgrunnlag», altså vannet. Siden slutten av 1800-tallet
har Son vært et populært badested. Den gang kom
mange av badegjestene med rutebåt fra Oslo, i
dag handler det mest om egne båter og biler. For
bademulighetene er stadig mange og gode og lett
tilgjengelige. Nærmest er Sonsstranda og Skutebauen, og har du båt, er Sauholmen en kjappkjapp tur
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rørleggere, elektrikere, kiropraktorer, båtservice,
frisører m.m. Skulle du dessuten ønske deg en
Porsche, ja, så ligger det en diger bilbutikk mellom
Son og E6.

mot sør. Litt lenger mot sør ligger øya Gjøva. Og vil
du bade på den «moderne» måten, med boblebad
og nogo attåt, byr Son Spa på 2000 kvadratmeter
spa-velvære (og 148 hotellrom, alt i vannkanten).
Også for båteiere er Son et godt sted. Sonskilen
båthavn er tilgjengelig for alle som ønsker båtplass,
her tilbys også vinteropplag, service og drivstoff.
Son Gjestehavn byr på 100-120 gjesteplasser (døgnleie). Og et bedre utgangspunkt for båtturer både
innover og utover i fjorden finnes knapt.
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Nytt og gammelt. Son har i mange hundre år vært tett knyttet til
sjøen og båtlivet. Og slik er det fortsatt, med en sjarmerende blanding av nytt og gammelt.

Steder og aktiviteter - Son
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Smuglernes hjemmested
I 1916 besluttet Stortinget at Norge skulle bli et land der
det var forbudt å selge og kjøpe brennevin. Til ergrelse,
selvsagt, for de mange som likte brennevin. Til glede
for den store avholdsbevegelsen – og ganske snart
også en ny «yrkesgruppe»; smuglerne.
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Som med sine raske, slanke motorbåter fraktet det
ulovlige brennevinet fram til ivrige kjøpere. Markedet
ble neppe dårligere da også hetvin ble forbudt i 1917.
Oslofjorden ble en tumleplass for smuglerne, som til å
begynne med kjørte varene helt inn til hovedstaden.

Her ble også lagt planer om litteratur. Romanen
«Smuglere» (utgitt 1935) er blitt kjent som den store
beretningen om denne tiden. Den er skrevet av Ar-

Han fortalte at han skulle skrive en bok. Men
skriveperioden må ha vært kort, for etter to-tre
uker reiste han til hjembyen Horten, meldte seg for
politiet og tok sin straff. Romanen ble skrevet ferdig
i fengslet eller i tiden etterpå.
Smuglerne tjente raske og gode penger. Men i 1927
var «eventyret» over. Etter en folkeavstemning ble
det igjen tillatt å selge brennevin (og hetvin) i Norge,
Vinmonopolet overtok som viktigste salgskanal. Og i
Hulvika ble lovbruddene færre og badegjestene flere.
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Lange og raske. De lange og slanke motorbåtene
som kom på 1920- og 30-tallet, ble - på grunn av
kraftige motorer og høy toppfart - raskt populære
blant smuglere. De ble derfor ofte kalt smuglerbåter.

Steder og aktiviteter - Smuglerne
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Men da politiet økte innsatsen, ble det fjorden
utenfor Drøbak som ble smuglernes operasjonsområde; her var fjorden bredere, skjulestedene
flere. Spritkanner ble kjøpt fra flere frakteskip i
internasjonalt farvann utenfor Færder. En armada
av lokale båter fraktet kannene videre til en rekke
lossesteder. Son ble kjent som et smuglerparadis
der brennevinskanner kunne bli losset på torvet mer
eller mindre åpenlyst. Lensmannen holdt til i Hølen,
og de gangene han dukket opp, skal det ha vært lett
for smuglerne å unngå ham.
For en dyktig smugler må Hulvika ha framstått
nesten som en drøm. En smal vik, i stor grad skjermet for innsyn, med strand og kjørevei helt ned. Et
ypperlig sted for å gjemme seg for tollbåtene og
for å losse og laste brennevin. På hestekjerrer gikk
spriten så videre, gjennom skogen, til Kristiania og
andre salgssteder. Geskjeften var godt kjent blant
lokalbefolkningen, og det skal ha vært god underholdning for stedets smågutter å sitte bak trærne
og følge med på aktivitetene – og på dramatikken
da tollbåtenes søkelys sveipet over fjorden.

thur Omre (et pseudonym for Ole Arthur Anthonisen) som selv hadde vært aktiv som smugler, særlig
på vestsiden av fjorden. På slutten av smuglerkarrieren var han ettersøkt av politiet og bodde hos
slektninger i Son. Her kom politiet på sporet av ham,
og Omre flyktet til Kjøvangen (like ved Hulvika) der
han spurte sagmesteren om å få leie hus.

Vestby
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I Vestby, drøyt ti minutters kjøring fra Hulvika,
får du alt du trenger. Det vesle tettstedet har de
senere årene trukket til seg en rekke butikker/
kjøpesentre, bl.a. Oslo Fashion Outlet

Steder og aktiviteter - Vestby
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Hvitsten

Hvis du vil dra på shopping, er dette et av de siste
stedene du bør oppsøke. Men søker du ro, hav og
natur, kultur og historie, er Hvitsten en tur – eller
helst mange turer – verd.
350 innbyggere, stort sett hvitmalte hus, ca. 600
hytter rolig plassert på knauser og mellom trær. Ikke
en eneste butikk. Og knapt en kafé; kun i helgene om
sommeren. Ingen skal beskylde Hvitsten for å lokke
til seg tilreisende. Men noen finner veien likevel.
Fordi Hvitsten er nok i seg selv.
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Lokalpatriot. I snart 150 år har rederiet og konsernet Fred. Olsen satt
sitt preg på Hvitsten. Kunst og bygninger har resultert i et fascinerende lokalmiljø.

Steder og aktiviteter -Hvitsten
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Som naturlig havn kan Hvitsten ikke måle seg med
Son. Men allerede i vikingtiden bodde det fintfolk
her; Ingrid, halvsøster til kong Harald Hardråde og
hennes mann Nevstein. Og her vokste det fram et
ladested og en viktig utskipningshavn for tømmer
og is. På 1800-tallet la skipsredere sine skip i opplag
her, og mannskap og offiserer bosatte seg i området.
En driftig kar var Petter Olsen (1821-1899). Han
startet rederiet som senere fikk navnet Fred. Olsen,
og familien Olsen har i alle år senere satt sitt sterke
preg på Hvitsten. I 1887 skjenket Petter og kona
Bolette både bedehus og skole til stedet, en skole
som i dag er kontorbygg for noen av rederiets
virksomheter. Også kirken, brunmalt og bygget i
stavkirkestil i 1903, er en gave fra Bolette. Og selv
om den første Fred. i 1902 flyttet rederidriften til
Oslo, er familiens nærvær stadig sterkt. Ikke minst
er familiegodset Lysedal et fremtredende innslag,
sentralt plassert i bukta.
Det samme er de gamle sjøbodene på brygga. Her
drev rederiet virksomhet, og de sennepsgule bodene
er så staselige at de i 1997 ble renovert og hedret
som Vestby kommunes 1000-års kulturminne. Godt
synlige er også 37 gallionsfigurer, plassert i landskapet. Figurene er laget av kjente norske kunstnere og
ble brukt på Fred. Olsen-skip i perioden 1938-1976.
Her lå også et hotell, bygget i 1887 og revet i 1963.
Revet er også en rekke små badehus langs stranden,
de sørget i mange år for en anstendig omkledning.

Menn og kvinner hadde dessuten ulike badetider,
med vimpler ble det varslet hvem som kunne bade
når. I dag er den fine sandstranden tilgjengelig for
alle – når som helst.
I de senere årene er det særlig Petter Olsen
(født 1948) som har satt Hvitsten på kartet. Siden 1966 har han eid Ramme gård, beliggende et
par steinkast nord for bukta. I 1986 ble gården et
økologisk «utstillingsvindu», med salg av ulike jordbruksprodukter m.m. Her har også vært en rekke
kulturarrangementer; foredrag, konserter, teaterfestivaler.
For tiden er Ramme gård stengt grunnet store
byggearbeider. Et nytt hotell er under oppføring,
og Petter Olsen planlegger et stort Munch-galleri
og museum her, i tillegg til gårdsdrift og kulturarrangementer. Edvard Munch brukte i årene 19101944 eiendommen Nedre Ramme (nær fjorden) som
sommerbolig og atelier. Etter planen skal kulturdestinasjonen Ramme åpne i 2020 – altså med en rekke
tilbud. Med hytte i Hulvika vil veien være kort til
opplevelsene på Ramme.
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Ramme Gård
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Ramme Gård, som ligger rett nord for Hvitsten brygge, tilbyr ferske,
økologiske matvarer, gårdsmiljø og hagedager. Etter en ombygging
åpner gården, og et omfattende kulturtilbud, igjen i 2020.

76

Et landskap for kunstnere
Kort vei fra hovedstaden. Åpne landskaper. Lys. Hav
og himmel. Samvær med andre kunstnere. Det var
mange gode grunner til at kysten fra Drøbak og
sørover mot Son og Moss ble et yndet landskap for
flere av våre mest kjente kunstnere.
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Her kunne de kjøpe hus (trolig for en billig penge)
eller leie seg inn for kortere eller lengre perioder. Hit
kunne de komme fra Kristiania uten å bruke dagevis
på reisen. I 1879 ble Østfoldbanen tatt i bruk, og med
sine staffelier og fargeskrin kunne malerne stige
av toget i Vestby, i Hølen eller nær Son. Med hest
og vogn kunne ferden gå videre, fortrinnsvis ut til
steder ved fjorden.
Hvem som kom først, er ikke godt å si. Men da familien
Lasson i 1877 kjøpte Rammebråten nær Hvitsten, ble
stedet et samlingssted for kunstnere. Døtrene Oda og
Bokken ble selv begge kjente kunstnere, og hit kom
Fritz Thaulow, Christian Krogh (som lenge var gift med
Oda), Hans Jæger og Holger Drachmann m.fl..
Med sin væremåte og sin kunst utfordret de kraftig
sin samtid. Ketil Bjørnstads vakre sang «Sommernatt ved fjorden»handler om Hans Jæger og Oda
Lasson som sitter i en pram ute på fjorden ved
Hvitsten. Det er Odas søster som betrakter paret fra
sitt vindu på sommerstedet.
Theodor Kittelsen var også med i kretsen. I 1892
kjøpte han seg eget hus i Hvitsten, og årene han
tilbrakte her, var blant hans mest produktive. Bl.a.
skal han ha funnet inspirasjonen til «Nøkken» i det
nærliggende Haugertjernet.
Oda Lasson var ikke bare vakker og omsvermet i sin
samtid, hun var også en betydelig kunstmaler og
sentral i den motkulturelle bevegselen Kristianiabohemen. Familien Lasson kom til Hvitsten i 1877 og
gjorde området til et samlingssted for kunstnere.

Her fikk også Edvard Munch lys og inntrykk som
førte til noen av hans mest kjente bilder, bl.a.
«Alma Mater» som pryder Universitetets aula på

Også i Son fant kunstnerne et miljø og en natur som
inspirerte dem. I «Dørnbergerhuset» i Strandgata
holdt den eksentriske og begavede maleren Carl
Dørnberger til i over 40 år, og Petersbakken har fått
navn etter maleren Wilhelm Peters (1851-1935).
Son kan dessuten skilte med en rekke litterære
navn: Både Nils Kjær, Herman Wildenvey og Ronald
Fangen har vært bosatt her. I nyere tid har lyrikerne
Sigmund Mjelve og Arne Ruste valgt Son som sitt
bo- og arbeidssted.
Mange vil også forbinde Son med kunstnerparet
Finn og Dagny Hald. I 1956 etablerte de to keramikerne/grafikerne eget verksted her, og deres frodige
og fabulerende verker har funnet veien inn i mange
hjem, institusjoner, parker og gallerier. De to døde
i hhv. 2001 og 2010, men flere av deres arbeider kan
fremdeles kjøpes i galleriene i Son.

79

Steder og aktiviteter - Kunstnere

Steder og aktiviteter -Kunstnere

78

Karl Johan. I 1911 kjøpte Munch eiendommen Nedre
Ramme, og her hadde han sommerbolig og atelier
fram til sin død i 1944. En kultursti er etablert her,
og Nedre Ramme er under restaurering og vil inngå
i en stor Munch-satsing og billedgalleri som Petter
Olsen bygger opp. Åpning trolig i 2020 (les mer på
www.ramme.no).
Forfatteren Sigrid Undset (1882-1949, Nobelprisen
i litteratur 1928) har også hentet stoff fra Hvitsten-området. Hun ferierte bl.a. her som barn, og
Emmerstad-bukta (rett sør for Hvitsten) skal være
modell for Hestviken i hennes roman «Olav Audunsøn i Hestviken».
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Drøbak
80
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Drøbak er den lille byen som har alt. Ofte kalles
den badebyen, for her er mange strender og en
stor badepark, og badegjestene som kommer hit,
er mange. Store deler av bebyggelsen er gamle,
verneverdige trehus, og de vennlige gatene inviterer til rolige vandringer. Byens gamle kirke er en
arkitektonisk severdighet. Men her er også alt du
trenger av moderne butikker og servicetilbud. Og er
du glad i gallerier og utstillinger, er Drøbak stedet.
Bussforbindelsene til Oslo er gode, og om sommeren er det også rutebåt her (Oslo-Drøbak-Son).
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Klokken 04.02 på natten kommer verdenskrigen til
Hulvika. Det er 9. april 1940, og på Stjernås, en kort
kilometer nord for Hulvika, får en observant militærvakt øye på store skip som i mørket glir innover
i fjorden.
Raskt blir det sendt varsel til festningen på Oscarsborg. Der blir kanonene klargjort, og kort etter
smeller det. I grålysningen synker krysseren «Blücher» i Drøbaksundet, og 830 tyske soldater omkommer i det kalde vannet.

Orografstasjonen

En orografstasjon er rett og slett et tydelig punkt
i terrenget som ble brukt ved avstandsmåling.
Kanonene på Oscarsborg trengte bistand for å bli
korrekt innstilt, og det sørget et «strålekart» for.
Fire orografstasjoner ble bygd sør for Oscarsborg, to
på hver side av fjorden, og de leverte altså måledata
til festningen og kanonbesetningen der.
På Stjernås fantes en høytliggende knaus uten trær,
med åpne siktlinjer mot nord og sør. Og her ble
bygget et avstands- og observasjonspost. Delvis

Da det virkelig gjaldt, i noen minutter grytidlig den
9. april, sviktet viktige deler av avstandsmåleren på
Oscarsborg. Men kanonene traff likevel «Blücher»,
takket være erfaring og kunnskap innhentet i årene
før. Og beskjeden om tyskernes nærvær i fjorden
kom fra knausen på Stjernås. Der en liten, men
interessant del av historien stadig kan oppleves.

Observasjonspost.
Stjernåsen Orografstasjon ble bygget i 1908. Oscarsborg hadde i
utgangspunktet vært en moderne festning, men mot slutten av
1800-tallet fikk festningen behov for utenverker. Stjernås orografstasjon ble etablert ved østsiden av fjorden for å kontrollere viktige
områder av Oslofjorden og avgi måledata til Oscarsborg.
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I dag er militærvakten borte, men stedet der den
holdt til, Stjernås Orografstasjon, finnes fremdeles.
Her, i skogen mellom Krokstrand og Emmerstad,
ligger et interessant krigsminne, nå ivaretatt av
Vestby Historielag. Men en orografstasjon…? Hva i
all verden er det? De færreste kan svaret i dag. Og
det er ikke rart, for teknologien har ikke vært i bruk
siden krigen.

sprengt ned i fjellet, dels bygd i betong og utstyrt
med observasjonsåpninger, metallskodder og en
tredør. Et enkelt tårn bygd i tre understreket plasseringen.
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Forbehold

Opplysningene i salgsmaterialet er gitt av selger
med forbehold om endringer, som av selger anses
nødvendige eller hensiktsmessige for å kunne
gjennomføre prosjektet, dog uten at endringene
forringer den generelle standarden og kvaliteten
som er beskrevet. Selger kan gjøre slike endringer
uten at kjøper kan gjøre gjeldene missligholdssanksjoner. Teksten i leveransebeskrivelsen går foran alle
tegninger og andre beskrivelser. Mindre avvik mellom tegninger og skisser og den faktiske utførelsen
av prosjektet kan påregnes.
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3D bilder og skisser er ment som illustrasjoner og
kan inneholde elementer som ikke inngår i leveransen. Det som leveres, omfanget av dette og
kvaliteten, fremgår av leveransebeskrivelsen. Selger
forbeholder seg retten til den endelige utformingen

av utomhusplanen for prosjektet. Kjøper aksepterer at eventuelle avvik fra fremlagte opplysninger
ikke danner grunnlag for prisavslag og/eller heving.
Kjøper gjøres oppmerksom på at det i nye bygg
kan oppstå noe svinnriss i mur og betong, sprekker
i skjøter på treverk, maling mv. og i materialoverganger. Dette er normalt og kjøper kan ikke kreve
utbedret eller gjøre gjeldende misligholdsbeføyelser for slike forhold, med mindre arbeidet ikke er
fagmessig utført. Det tas forbehold om trykkfeil i
salgsmaterialet.
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