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DEN UKJENTE GÅRDEN: Denne akvarellen er malt på Hvasser
tidlig på tredvetallet. Men hvor? Her kan Øyenes lesere hjelpe AnneMarie Schweder. Foto: Sven Otto Rømcke

Vet du hvor denne
akvarellen er malt?
Anne-Marie og Knut
Erik Schweder er
nokså sikre på at den
er malt på Hvasser, og
at det skjedde på
tredvetallet. Bildet er
dessuten signert Lollo
Wessel, men der
stopper det.
Sven Otto Rømcke
red@oyene.no

Ekteparet Schweder har hytte
på Veierland. Og der henger bildet. Som et første trinn i jakten,
inviterte de Øyenes mann med
kone til søndagslunsj i Albykilen. Om bildet forteller AnneMarie Schweder: – Min oldemor, Olga Marie Norby, som
døde i 1936, leide på begynnelsen av tredvetallet sommerbolig på Hvasser. Der ferierte hun
med sine ugifte døtre Ella og
Frida Norby, og antagelig også
Lollo Wessel, som malte bildet.
Ella og Frida arvet bildet, og det
hang i deres leilighet i Jac. Aalls
gate i Oslo. De var ugifte og yr-

BILDETS EIER: Anne-Marie Schweder er svært interessert i kunst, og har i en årrekke vært aktiv
i foreningen Haugars Venner. I mange år var hun med på å arrangere venneforeningens reiser til
kunstmuseer i Europas hovedsteder. Der har det dreid seg om de virkelig store navn i verdenskunsten.
Denne gangen er det litt mer beskjedent; en akvarell fra Hvasser.FOTO: Sven Otto Rømcke
kesaktive, og hver sommer ferierte de på Hvasser og Tjøme.
De to var tanter til min mor,
Aasta Thorstad, født Norby, og
da den siste tanten døde, og
hjemmet ble oppløst, arvet mor
bildet. Siden arvet jeg det etter
mor.
Anne-Marie Schweder sier

hun har alltid vært glad i dette
bildet.
– Jeg har likt stilen, fargene
og motivet, og jeg har lenge lurt
på hvilken gård på Hvasser dette kan være. Jeg tror det var
denne gården de bodde på det
aktuelle året.
Hvis du som leser dette vet

Gratis strøm til alle ...
Som nyutdannet ingeniør, startet min
far karrieren med vannkraftutbygging.
Familien flyttet med rundt i landet fra
Kirkenes til Harpefoss og flere steder.
Det ble mange flyttelass.
Når vannkraftverkene var utbygget og
infrastrukturen nedbetalt, skulle det gi
gratis strøm til alle i landet. Elver og fossefall er en nasjonal ressurs som vi alle
eier. Det var visjonen på 1950- og 60-tallet. Faren min og anleggsfolkene følte at
de hadde et stort og ærefullt oppdrag.
Jobben de gjorde ga lys og varme i de tusen hjem for en rimelig penge, men gratis?
Strømregningene vinteren 2021 peker
oppover og setter rekorder. Langt nord i
Europa synes det som en usynlig hånd er
i ferd med å øke prisen på strøm til norske husholdninger til samme nivå som
nedover på kontinentet. Gradvis mister
vi fordelen av å bo i et land med overskudd av energi.
Nå er det markedet som bestemmer.
Et utall energileverandører slåss om å
selge vannkraften. Flere ganger har jeg
takket ja til tilbud for så å måtte stille meg i telefonkø fordi tilbudet jeg signerte for ikke

var det jeg fikk. I fjor var prisene lave. I år
må myndighetene stable støtteordninger på beina for å unngå at folk fryser i
hjel på grunn av høye strømpriser.
På jobb i København snakket jeg med
en Spar-kjøpmann i en moderne bydel
som har lagt til rette for alternativ energi,
som vind- og solenergi. Han hadde overskuddsenergi fra kjøleanlegg og mulighet for å sende den ut på nettet. Det fikk
han ikke lov til. De med arbeidsplasser
tilknyttet den gamle infrastrukturen ser
at inntektene deres trues med desentraliserte løsninger og nøler med å åpne opp
for det nye.
Nettleien i Norge synes å følge svingningene i strømpris. Slik blir virkningene
av prisøkninger dobbel. Det synes som
en dans rundt gullkalven heller enn ordninger som skal sikre forutsigbare regninger for basisbehov.
Kanskje tar jeg feil og er forvirret av
endringene som skjer på strømregningen Jeg tenker at både oljen
og vannkraf-

ten er ressurser som vi eier. Om ikke
energien skal være gratis,
så hadde det vært en god
følelse å nyte godt av lavere priser.
Med en liten befolkning og ditto markedsplass lengst nord i Europa med store avstander
og kald vinter, er ikke rimelig energi en
fordel som vi trenger for å opprettholde
en levestandard på høyde med i dag for
fremtidige generasjoner?
Beslutningstakere som forvalter formuen fra salget av nasjonale energiressurser vil ganske sikkert ikke fryse i vinter, men andre vil det. Gratis vannkraft,
slik ble det ikke
akkurat …

noe om bildet, om gården som
er avbildet, eller om Lollo Wessel, er du velkommen til å kontakte Anne-Marie Schweder på
an-schw@online.no. Hvis hun
får vite noe, dukker hun og bildet kanskje opp i Øyenes spalter igjen.

