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Solbergfosslinna har 
fått nytt liv med tog
skin ner som kul tur
min ne langs tur sti en.
Liv Gun ner sen
redaksjonen@smaalenene.no

aS kim: Solbergfossbanen ble 
lagt ned i 1964 og se ne re ryd det 
for å bli brukt som tur sti. Nå har 
det kom met på plass 7,5 me ter 
med jern ba ne skin ne igjen. 

– Vi ryd det opp på linna i fjor 
høst. Det var gjen grodd der. 
Men det lå en ram pe og støt te
mur der som nå har kom met 

frem igjen, for kla rer Fro de Otto 
Fossum, le der i Solbergfosslin
nas ven ner. 

Den 7,5 me ter lan ge skin na 
lig ger på Tømt langs Solberg
fosslinna, for di det var ste det 
det pas set best.

vil skin ne leg ge linna
Fossum ser ikke noe i vei en for 
å leg ge på tog skin ner langs hele 
Solbergfosslinna med ti den. 

– Solbergfosslinna er gan ske 
bred egent lig. Noen ste der er 
den femseks me ter bred, mens 
and re ste der er den så mye som 
15–20 me ter bred. Det vi øns ker 

er å leg ge skin ner langs hele 
Solbergfosslinna, og opp ar bei
de en ny tur sti ved si den av 
skin ne ne, for kla rer Fossum. 

I før s te om gang skal Solberg
fosslinnas ven ner søke om å få 
ut vi de med yt ter li ge re 7,5 me
ter. Men ser ikke noe pro blem i 
å leg ge skin ner langs hele Sol
bergfosslinna. 

Rik his to rie
Fro de Otto Fossum er opp tatt 
av å be va re den rike his to ri en 
knyt tet til Solbergfosslinna.

– Det gikk jo skin ne bus ser her 
i man ge tiår. Man ge voks ne folk 

hus ker den godt. Men jeg mø ter 
også sta dig på folk som ikke 
viss te at det tid li ge re var en 
jern ba ne her, for tel ler han.

– Det er fint at folk får se det te 
og får med seg his to ri en. Der for 
skal det også set tes opp en in
for ma sjons tav le, for kla rer Fos
sum.

originale skinner
Fossum for kla rer at skin ne ne er 
de ori gi na le som lå på Solberg
fossbanen. 

– Vi har også brukt svil ler i 
tre, for å få det mest tids rik tig. 
De som bru kes i dag er i be tong. 

Svil le ne er 50 år gam le, sier Fos
sum. 

– Det al ler mes te her er gjort 
på dug nad fra oss i Solbergfoss
linnas ven ner. Det enes te som 
ikke er gjort på dug nad er gra
vin gen, for kla rer Fossum.

– Hvor dan har dere fi nan si ert 
pro sjek tet?

– Nå var det ikke så veldig 
mye vi skul le be ta le for. Men vi 
fikk 15.000 fra kom mu nen til 
dis po si sjon. Det går til gra vin
gen, ma te ri a ler og en info tav le, 
sier Fro de Otto Fossum. 

Alt går på skin ner for Solbergfosslinnas ven ner om da gen

Bevarer kulturminne
FoR nøyd: Fro de Otto Fossum som er le der i Solbergfosslinnas ven ner er svært for nøyd med at de har fått på plass 7,5 me ter 
med tog skin ne på Solbergfosslinna.  alle Foto pRi vat

dug nad: Ar bei det med å få på plass skin ne ne 
skjed de på dug nad.

opp må ling: For å få det så rik tig som mu lig 
mål te de opp og bruk te va ter for å få det rett.

Fantomet: Ronny Bank er årets kraftutstiller.

Torsdag åpner årets 
Kraftutstilling hos Galleri 
Graff. Årets utstiller er 
Ronny Bank, som lager 
bilder med motiver fra 
tegneserier.
Lise-Kari HoLøs
lise-kari.holos@smaalenene.no
915 46 456

aSkim: 45åringen fra Dram
men er inspirert av tegneseri
ene han leste som barn. Det sy
nes på flere av bildene under 
utstillingen. 

– Det hender jeg blir stilt 
spørsmålet om hvorfor maler 
du Mikke Mus? Svaret mitt blir 
omtrent som dette. Jeg jobber 
egentlig ikke med Mikke Mus. 
Jeg jobber med betydningen 
tegneserienes verden har hatt 
på meg. Jeg leker med mine litt 
nerdete, nostalgiske minner fra 
en svunnet barndom. Bare tenk 
over hvor stor betydning dette 
har hatt på mennesker. Selv nå, 
50 år etter sin død er Walt Dis
ney det fremste symbolet på 
amerikansk kultur. Og det er 
vanskelig å forestille seg en ver

den uten det han skapte, skri
ver han i en pressemelding.

Ronny Bank er født i 1971 og 
er oppvokst i Larvik. Han arbei
der nå ut fra sitt atelier i Dram
men. Hans kunstnernavn er 
Bank. 

Han betegnes som en pop
modernistisk kunstner med 
Andy Warhol, Roy Liechten
stein, Per Kleiva og andre po
partkunstnere som sine inspi
rasjonskilder.

Han jobber i en stilren linje 
med akryl som sitt medium. Ut
stillingen varer til 26. august.

inspirert av tegneserier


