
HVEM: Randi Gathe Spillekom 
og Jacob Spillekom, 
barnebarna Moa (9) og Nova 
(6), sønnen Aleksander og 
hans sønn Emilio (2,5). 

HVOR: Saltholmen Fyr, 
Lillesand.

HVORDAN: Familiemiddag.

HVA: Bollefrikasse og 
rabarbrakompott.

MAT FORENER
rundt bordet

TEKST OG FOTO: EVA KYLLAND

Mormors bollefrikasse er blant Moa og Novas 
yndlingsmiddager. De er ekstra sultne etter 

å ha fanget reker og badet på Saltholmen, der 
tipptippoldefar en gang var fyrvokter. 

Røtter pa fyr
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Ved innseilingen til 
den hvitmalte sør
landsbyen Lillesand 
sørger lyset fra 

Saltholmen fyr for at båter kan 
navigere trygt. Lyset ble tent for 
140 år siden, og 70 år seinere 
ble det automatisert. Nå er fyret 
fredet og åpent for gjester.

– Jeg må ha mat nå,  erklærer 
Nova, der hun sitter ved lang
bordet i stua ved siden av «opa» 
og venter på grytene med bolle
frikasse og poteter. 

I enden sitter storesøster Moa, 
like skrubbsulten etter dagen 
med lek ute i sola på holmen.

OLDEMORS OPPSKRIFT
«Opa» er nederlandsk for 
bestefar. Under middagen får 
de to søstrene høre historien om 
da besteforeldrene møttes på 

et fly, som begge reiste med til 
Amerika, der de skulle mønstre 
på samme cruisebåt, MS Royal 
Viking Star. Randi var 22 år og 
stuepike, Jacob på 26 var kokk.

– Vi ble ikke kjærester med en 
gang, sier mormor, som samtidig 
er farmor til Emilio, minstemann 
ved bordet og sønn til Aleksander. 

Alle skal overnatte på fyret. 
Aleksander og hans to yngre 
søsken vokste også opp med 
bollefrikasse, som har blitt en av 
yndlingsrettene til Moa og Nova. 
Sausen er aller best. Et dryss 
persille på toppen hører med. Og 
poteter fra Reddal, ei bygd i nabo
kommunen med gode vekstvilkår 
for jordbruk.

– Mamma har lært å lage 
frikasseen, men den blir ikke 
like god. Hvordan gjør du det 
egentlig?

– Jeg kjøper en kilo bollefarse, 
som er malt svinekjøtt. Den beste 
kommer fra lokal slakter Jens 
Eide. Så former jeg små boller, 
som jeg trekker i kjøttkraft. Da 
blir smaken god, forklarer Randi, 
som lærte å lage retten av sin 
mor.

    
ER VERTSKAP EI UKE
På det blåmalte, sjarmerende 
fyrkjøkkenet henger barnas tipp
tippoldefar i gullramme. I 22 år, 
fra 1893 til 1915, var han fyrvok
ter og bodde her sammen med 
familien sin. Om nettene delte 
ektefellene på å fyre med olje.

– Min mormor vokste opp her. 
Det var et strevsomt liv. Etter at 
hun hadde flyttet inn til fastlan
det og giftet seg, ville hun aldri se 
Saltholmen igjen, forteller Randi.  
– Da min mamma var barn, fikk 

Vertinne. – Vi 
finner hvile og 
ro her ute på 
Saltholmen. 
Vi nyter godt 
av alt arbeidet 
generasjonene 
før oss gjorde, for 
så å reise hjem 
når det passer 
oss, sier Randi.

←  Desserthjelp. 
Moa er eldste barne-
barn og snart store-
søster til to. Emilio 
fikk en liten søster 
for noen måneder 
siden, ifølge ham er 
hun «kjempesøt». 

→  Saltholmen. 
Det er bare et 
par kilometer fra 
 Lillesand sentrum 
til Saltholmen 
Fyr, som ligger 
i havgapet mot 
Skagerrak. Her 
er det plass til at 
cirka 20 personer 
kan overnatte.

↓  Sommersyssel. Moa fanger reker med hov. ↓  Kos. Hjertet på Saltholmen er det åttekantete fyrlyktrommet.
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hun bare komme i land her én 
gang. Hennes far var sjømann, 
og skipet hans skulle ligge uten
for Saltholmen mens de kjørte 
inn frukt til havna med en liten 
båt. Mamma stod i vinduet på 
fyret og så pappa komme. Den 
dagen opplevde også mamma 
å se en farget mann for første 
gang.  

Lillesand Seilforening eide 
og brukte fyret i mange år. Fra 
2003 kunne gjester komme om 
sommeren. Da begynte Randi 
og Jacob å dra ut dit sammen 
med barna, som var i tenårene.
For ti år siden ble fyret overført 
til en stiftelse, og foreningen 
Saltholmens Venner tok på seg 
ansvaret for driften. Der er Randi 
og Jacob aktive. De bor på fyret 
og fungerer som vertskap ei uke 
hver sommer. I høysesongen 
er der kunstutstilling, også for 

barn. Både Jacob og Nova bidrar 
med malerier av Saltholmen.

TRADISJONSMAT
– Hva tror dere tippoldemor 
spiste her?

– Fisk, svarer Moa.
– Ja, de var mye ute og fisket, 

sier opa. 
– Familien hadde også et 

jordstykke der de dyrket grønn
saker og poteter. Hver vinter ble 
jorda skyllet vekk, så om våren 
hentet de ny jord på ei større 
øy. Og jeg har jo fortalt hva de 
hadde i rommet ved siden av 
utedoen, sier Randi.

– Ei ku, roper begge jentene.
– Ja, den stod der om vinte

ren, sånn at ungene kunne få 
melk. Om våren kjørte de den 
over til den store øya, der kua 
kunne gå og gresse.

De seks ved langbordet har 

tatt fatt på desserten, som er 
rabarbrakompott med vanilje
saus. Tradisjonsmat det også. 
Rabarbraen kommer fra hagen 
til Randi og Jacob. Tipptipp
oldeforeldrene dyrket rabarbra 
på holmen.

I denne familien er det Jacob 
som er profesjonell kokk. Han 
har drevet sin egen restaurant 
og catering, før han i mange år 
underviste på  videregående skole. 

– I riktig gamle dager, for over 
200 år siden, laget de salt her ute, 
forteller opa.

– Derfor heter det Salt holmen, 
føyer Moa til.

– Ja det var en mann som het 
Hans Nielsen Hauge. Han var 
predikant, men også grunder. 
Han kokte salt her og solgte det. 
På den tiden trengte de mer salt 
i Norge, særlig til all silden, som 
de fanget i havet. 

←  Verdens beste. Randi 
lærte å lage bollefrikasse 
av sin mor, og den faller 
i smak hos sønn og 
barnebarn.

↑  Oppvasken. Fremover har Randi og Jacob mulighet til å oppholde seg mer på Saltholmen, siden begge har blitt pensjonister. På kjøkkenet er der 
kokeplater og steikeovn. I kjelleren står kjøleskap og fryser. Alt går på gass, for strøm er der ikke. Ei kran ute byr på ferskvann, det er lagt slange fra byen.  

↑  Idyll. Ved brygga er det båthus med bord inne og ute. Barnehagelærer 
Randi er nybakt pensjonist. Hun elsker å synge med barnebarna. 

BOLLE-
FRIKASSE

1 kg bollefarse
1 buljongterning
Vann

Gulrøtter
Blomkål
(kan variere med 
 persillerot og rotselleri)
Persille

Saus
60 g smør
60 g mel
1 l kraft

Slik gjør du
Kok opp vann med 
buljongterning. Form 
farsebollene med en 
skje dyppet i kaldt 
vann. La bollene trekke 
på svak varme i ca. 20 
minutter. Sil bollene fra 
kraften.

Smelt smøret og rør 
inn melet. Spe litt og 
litt med kraften mens 
du rører. Ikke bruk 
sterk varme. Fortsett til 
sausen er passe tykk. La 
den koke noen minutter. 
Smak til med salt og 
pepper. 

Legg bollene i sausen. 
La dem stå og trekke på 
svak varme.

Forvell grønnsakene og 
legg dem oppi gryta. 
Server med kokte pote-
ter og masse hakket 
persille.

Bon apetite fra Randi :-)

Oldeforeldrene mine hadde 
et jordstykke pa Saltholmen 
der de dyrket grønnsaker 
og poteter. Hver vinter 
ble jorda skyllet vekk, sa 
om varen dro de over til ei 
større øy og hentet ny jord.
Randi Gathe Spillekom


