
Farge: Hytta på Holmen er i dag malt i lys oker blek. Rundt vinduene er det antra-
sittgrå Drygolin. Fargen er tilpasset aluminiumsvinduene fra NorDan og skyvedø-
rene fra Schüco.  
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sjøpåske

alle er med: Familien Røsholt ønsket seg en hytte 
der alle kunne inkluderes. Her er det nok av både 

hjerterom og husrom. – Andre drar på hytta for å få 
fred, sier Nils, men da må vi i så fall reise et annet 

sted. 

Familien Røsholt måtte opp på fjel-
let. Hver vinter. Hver påske. Etter at 
de kjøpte Holmen i 2003, er det 
bare hytta i Helgeroa som gjelder. 
Når andre krampaktig smører klister 
på skia, åpnes badesesongen med 
brask og bram. 

Ikke noe er som



gang: Inngangsdøren mot 
øst er fra Swedoor. Det 
samme er dørene inne. 
Gangdørene med mønster av 
måker, er levert av Fortuna 
Trevare i Larvik og tegnet av 
arkitekt Egil Hansen. Det er 
varme i gulvet i både gang 
og toalett innenfor. Hytta er 
ofte full av mennesker og det 
gås mye i dørene. Hvis 
dørene smeller, kan det 
gjerne bli småirritasjoner. Det 
vil Elisabeth og Nils helst 
unngå, derfor er dørene 
isolerte med pakning. 

SamlingSpunkt: Når fami-
lien ikke er ute, tilbringes 

mest tid på kjøkkenet. Det 
bordet de ville ha, kostet i 

utgangspunktet 40 000 
kroner, men Nils og Erik 

visste råd. Bordplaten er en 
type limtre i eik som Erik 

pusset og lakkbeiset. Bord-
beina ble smidd til og resul-

tatet er et utmerket sam-
lingspunkt for 10 personer til 

en pris av 5000 kroner. 
Stolene er gode og har en 

liten fjæring i ryggen. Nils så 
dem først på en messe i 

Danmark, men måtte kjøpe 
dem både i Norge og Sverige 

for å få komplett antall. 
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TEksT: Marte Østmoe
FoTo: Vidar Askland

Helgeroa: – I år er det jubilé, opplyser Nils 
Røsholt. Det er 10. gangen han åpner badese-
songen nettopp på påskeaften. Tradisjonen 
begynte et år da påsken kom sent i april. På 
stranden sprang barna rundt yre og tynn-

kledde. De vasset og sprutet vann på hver-
andre. 

– Kanskje jeg skulle bade jeg også? Glapp 
det ut av Nils. 

Svogeren Klaus, var ikke sen om å svare: 
– Ja, skal du bade, skal jeg også. 
Dette var før jacuzziens tid. Nå står den 

ferdig oppvarmet og venter på at påskegjes-

tene skal ta årets første dukkert. Først i 
havet, så i stampen. 

– Det er en mannfolkgreie, påstår Nils, 
men glemmer da at barnebarnet Nicole på 
17, alltid har vært med. På hytta i Helgeroa er 
det nemlig plass til de fleste, slekt, venner og 
venners venner. Her har det blitt feiret 
60-årsdager, holdt julebord og sommerfes-

ter. Det er likevel påsken det er mest sus 
over. Foruten Erik som er gift med Nils og 
Elisabets yngste datter, finnes det ingen 
håndverkere i familien. 

– Vi bruker heller kreftene på det sosiale, 
sier paret som gjerne åpner dørene og invi-
terer 100 mann. 

sammen er vi ikke alene. Familien 
Røsholt driver egen bedrift i Lardal og koser 
seg mest når de er sammen med andre. Det 
kom aldri på tale å bygge ei hytte hvor det 
bare var plass til to eller fire. Da de først 
skulle bygge, kunne de like godt fleske til. 
Her er det soveplass til 14, pluss 5–6 barn 
fordelt på tre ulike hemser. 

De tre soverommene oppe er identiske, 
utstyrt med dobbeltseng og hems. Det er 
mest stas for barna å klatre opp hit, men er 
de i beit, kan også voksne ta plass her. Når 
hemsene ikke er i bruk, er det praktiske 
oppbevaringsrom for madrasser, puter og 
pledd. 

Barnebarn og barn har funnet sine favo-



Svalgang: Vinduene er fra NorDan og kan foldes til siden slik at veran-
daen kommer inn eller stua ut. Arkitekten foreslo parkett i hytta, men der 
satt Nils foten ned. Stadig vandrer det folk ut og inn og gulvet måtte 
tilpasses stedets trafikk. Resultatet ble et maritimt gulv som ligner et dekk 
på en båt. Typen heter Antico W699E er lagt med sagd utgave og en 
bredde på 11 centimeter og svarte strips på 9 millimeter.
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kunStFerdig: Kunst av Bente Øyen henger i flere 
rom. Familien har ikke særlig sans for kunst der 
man ikke ser hva motivet er. Øyen maler realistisk, 
dessuten er hun gift med Elisabeths bror Håkon. 
Maleriet i svalgangen nærmest speiler båttrafik-
ken på Helgeroafjorden. 

tilbakelent: Utemøblene er fra Hillerstorp. 
Stolryggen kan reguleres. 10 slike stoler er det på 
hytta i Helgeroa. Vinduene fra Schüco slås gjerne 
opp på en varm sommerdag slik at hele stua 
kommer ut – eller verandaen kommer inn.

Vi bruker heller 
kreftene på det 
sosiale, sier paret 
som gjerne åpner 
dørene og inviterer 
100 mann. 

rittrom, men som Nils sier; 
– Alle kan bruke alt! 
Holdningen preger hyttelivet på Hol-

men i Helgeroa. Allemannsretten holdes i 
hevd. Når Røsholt ikke er til stede, benyttes 
stupebrettet og brygga også av andre. 

– Vi har aldri jaget noen bort, informerer 
Nils, 

– Det handler om godt vett og folkeskikk. 
Et par turister kom en gang vandrende 

over plenen, de oppdaget raskt at de sto på 

privat eiendom og beklaget dette sterkt. I 
det samme de skulle snu, fikk de øye på 
kanonstillingen i hagen. Begge hadde lang 
fartstid i forsvaret. Nils må le; 

– Ja, så blei vi pratanes da! 
At det var Røsholt som fikk kloen i denne 

eiendommen, var bare flaks. Et steinkast 
unna ligger nemlig hytta til Elisabeths 
mor. Den ble kjøpt i 1975 og går under 
navnet «bua». 

Selv hadde Nils og Elisabeth hytte på 

Anvik, en mil lenger øst. 
– Vi trivdes der, men hver gang vi besøkte 

svigermor, tenkte jeg at denne holmen 
måtte være super, smiler Nils. 

Så en dag plinger det i telefonen til Elisa-
beths mor; 

– Om hun skal selge hytta si? 
Det viser seg at den potensielle kjøperen 

har tatt feil, det er nabohytta på Holmen 
som er til salgs. Ryktet sprer seg. Allerede 
samme dag er Elisabeth og Nils på visningen. 

Kun en interessent byr over dem i pris, men 
han trekker seg like etter. Hytta er deres. 

kjeller og kanoner. – Vi frøs og det 
samme gjorde vann og kloakk, minnes Nils. 
Manglende fasiliteter til tross, det var ikke 
vanskelig å trives på stedet. Derfor gikk det 
ikke mange månedene før familien begynte 
å snakke om total renovering. Den gamle 
hytta fra 1938 besto av flere anneks og plat-
tinger. Grunnflaten var på tilsammen 145 

kvadratmeter. I dag er det full kjeller og 
boarealet dermed doblet. 

– Det er nok litt snilt målt, innrømmer 
Nils, men legger til at de alltid har vært i en 
god dialog med kommunen. Da det ble 
snakk om å bygge full kjeller syntes fylkes-
mannen i Vestfold at det ble for mye. Saken 
ble anket og det ordnet seg til slutt. En smal 
koselig sti gikk gjennom skogen fra Helgeroa 
brygge og frem til strendene Holmen og 
Blokkebukta. Stien var igjengrodd og ufrem-



langbord: 
Røsholts eldste 

datter Eirill er 
utdannet kokk 

og elsker å 
stelle i stand 

selskaper. Det 
er det mange 
som har stor 

glede av. 
Påskebordet 

bugner av 
hjemmelagde 

lekkerbiskener.
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Louise-
siLd
Oppskriften stammer fra 

en storgård på Mjøsa og 

har fått mennesker som 

ikke liker sild til å skifte 

oppfatning. 

6 krydrede sild 

2 løk

2 laurbær

1 dl olje

1 dl eddik

1 dl tomatketchup

3 dl sukker

4 ss vann

2 knivsodd pepper

1 – 2 ss dill

Eddik, tomatketchup, 

sukker, vann, pepper og 

dill varmes opp, men 

kokes ikke. Bland så inn 

sild og oljen. Og la det stå 

i et døgn.

eiriLLs 
eggeLikør 
Eirill er kokk og setter 

sammen smaker og farger 

som om det skulle bli et 

maleri. I påsken er det 

hjemmelaget eggelikør. 

1,5 liter fløte

700 g sukker

2 vaniljestenger 

10 egg

220 g sukker

6 ts vaniljesukker

2,5 dl cognac

6 dl sprit 38%

Kok opp fløte, 600 g suk-

ker og vaniljestengene. La 

dette avkjøles. Visp egg, 

220 g sukker og vanilje-

sukker til eggedosis. Bland 

lett med den avkjølte flø-

ten. Til slutt røres det inn 

cognac og sprit.

mikrobryggeri: Øltapperen er 
av merket Micro Matic og ble i 
første omgang lånt av Svarstad 
Skisenter. Senteret som gjerne 
oppsøkes av familier, regnet 
tappeanlegget som en feilinveste-
ring og solgte det til Røsholt. 
Anlegget er koblet til et tredve 
liters fat i kjelleren og fatene 
bestilles på lokalbutikken i Svar-
stad. Dette året hadde det imid-
lertid skjedd en glipp. Fatene kom 
ikke før påske! Løsningen ble at 
Nils lånte to fat fra kulturhuset 
Bølgen i Larvik. Så ble det påske i 
år også! 

kommelig. Turistene begynte å traske over 
jorder og hager. 

– Vi gjorde stien fin, poengterer Nils. Det 
var til alles nytte. Vi ble fornøyd, det samme 
ble kommunen og allmennheten. Stien blir 
flittig brukt. Elisabeth anslår at det i seson-
gen passerer flere hundre personer her hver 
dag. Likevel merker ikke familien stort til 
trafikken. Hytta er bygget som en hestesko 

med ryggen mot sti, vei og campingplass og 
ansiktet mot skjærgården, havet og en 
kanonstilling fra andre verdenskrig. Nils 
tøyser: 

– Hvis det blir for ille, går jeg i bunkersen 
og Elisabeth i kanonstillingen! 

Går fra hytte til hytte. Kanonstillingen 
som andre kanskje ville oppfattet som et 

grimt minne, er for Nils og Elisabeth, et 
morsomt klenodium. På varme dager kan de 
spise frokosten sin her. Kommer vinden fra 
øst, finner de sikkert le ved en av hyttas 
mange sitteplasser. Det er bare å følge de 
strategisk plasserte bruddskiferne på ple-
nen. 

Paret ønsker at både eksteriør og interiør 
må kunne tåle en støyt. Ute på plattingen er 
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StuekoS: Tak og vegger er i samme nyanse, men med ulik glans. Veggene er i Wonderwall 05 og takene i Lady takmatt 02. Sofa fra Hjelle-
gjerde, det samme er skapet. Skinnstoler fra Brustad. Alt handlet inn på Bohus i Larvik. 

ekte klæbo: I en 
periode da Røs-
holt drev med 
ved, ville kunst-
maler Klæbo fra 
Tjølling hamstre 
for vinteren. Men 
dessverre hadde 
han ikke kontan-
ter nok. Kunstne-
ren tilbød seg å 
bytte et maleri 
mot ved. Slik gikk 
det til at Røsholt 
endte opp med 
en ekte Klæbo. 
Maleriet har 
tidligere hatt 
plass i familiens 
hus i Lardal, men 
fant seg mer til 
rette ved kysten.

lyS og varme: 
Arkitekt Egil Hansen 
ønsket å sette inn 
en kombinert ute- 
og innepeis. Heldig-
vis var han ikke av 
den prinsipielle 
typen. Familien 
Røsholt mente 
nemlig at en slik 
peis ville stå «midt i 
glaninga» hvis de 
satt inne. Hvis de 
skulle benytte den 
ute, måtte de ha 
ryggen til havet. 
Begge deler føltes 
helt feil. Løsningen 
ble en Contura 5,85 
ovn på kjøkkenet og 
en bålpanne ute.
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identiSk: Badet nede er identisk med 
badet oppe, men her er det valgt andre 
farger på de samme produktene. 

Svalt: Kjelleren kan være et svalt og godt sted å være om sommeren. Nicoles rom har fototapet fra Storeys og 
teppe fra Preciosa. 

Foto-
tapet
Fototapet-trenden 

kom tilbake for noen 

år siden og utvalget av 

motiver er i dag stort. 

Det artigste er vel 

kanskje å bruke egne 

bilder. Tapeten kom-

mer i ruller i bredde på 

60 cm og er enkel å 

sette opp. Kvaliteten 

på bildet må være god 

og det anbefales en 

filstørrelse på mini-

mum 8 megapixler. 

Mange nettbutikker 

tilbyr å lage dette og 

vi har sett priser på 

nett fra rundt 300 per 

kvm. 

det lagt Oppdalskifer og det er Ottaskifer i 
front. Steinhellen som danner et bord i 
kanonstillingen, er av Larvikitt Blue Pearl, 
det samme er hellen foran peisen på kjøkke-
net og kjøkkenbenken. Den svarte flaten står 
i fin kontrast til kjøkkenet i fargen Milano, 
fra Danske JKE. Flisene over kjøkkenbenken 
er nøytrale og fra Mosaico Natura mix, levert 

av Vestfold Flisesenter. 
– Vi er opptatt av å bruke lokale leveran-

dører, informerer Nils, og forteller at hytte-
veggene mot nord og øst er av grunnmurs-
plater fra Steni. At det kun ble to vegger med 
denne løsningen, er stikk i strid med menin-
gene til arkitekt Egil Hansen og byggmester 
Helge Røsholt. 

– Vi mener ikke at det er penere enn trepa-
nel, skyter Nils inn. 

– Vi ville ikke valgt en slik løsning på ei 
hytte på fjellet, men platene er vedlikeholds-
frie og leveres i alle farger. 

Trepanelet er et mer levende materiale og 
står mer i stil med familien selv. Elisabeth 
har tre søsken og alle har hytte i nærheten. 



det våte element: Uansett om det er 
sen eller tidlig påske, tradisjonen tro skal 
årets første bad foretas påskeaften.

gamlehytta: Liten, søt 
og fargerik. Men med alt 
for liten plass til familie 
og venner. 
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isBad
Det hevdes at et minutt i isvann har samme positive effekt på 

kroppen som en løpetur. Isbadere er sjeldnere syk enn folk flest, 

og sier selv at de føler seg sunne. Kryoterapi, som det kalles på 

fagspråket, benyttes av idrettsutøvere over hele verden.

Kulde får blodkarene i musklene til å trekke seg sammen og 

senker stoffskiftet. Etter det kalde badet strømmer blodet ut i 

musklene for å varme dem opp, og skyller derfor bort avfalls-

stoffer som har hopet seg opp under trening. (storm.no)

Helgeroa og Nevlung-
havn er to små tettste-

der utenfor Larvik i 
Vestfold. Før Breviksbrua ble 
åpnet i 1961 var fergestrek-
ningen Langesund – Helge-
roa en viktig forbindelse for 
landeveis trafikk mellom 
Østlandet og Sørlandet.

iNils har fem. Sammen har de tre barn og fem 
barnebarn, samt en hel hærskare venner og 
kolleger. 

På gode dager slås skyvedørene opp, stua tas 
ut og verandaen inn. 

I slike tilfeller er familien ekstra fornøyde med 
valg av gulv. Her ble det ikke parkett som anbe-
falt, men snarere et robust strips gulv fra Storeys. 
Det er godt å gå på enten du er barbeint eller 
iført stiletthæler. I løpet av sommeren vandrer 
det flere hundre mennesker ut og inn av disse 
dørene, men sesong er det året rundt. 

Årets tradisjonelle fest på påskeaften er feriens 
påskefest nummer tre. En gjeng på syv vågale 
gjester løper hoiende over snøkledde svaberg og 
ut i havet. Sommersesongen er herved åpnet.    


