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– Det eneste jeg savner er oppvaskmaskin, sier Kine Syvertsen. Halve 
året bor hun, samboeren og datteren i en kolonihytte i Drammen.

Som en feriekoloni
tekst Eldrid Oftestad
foto Morten Uglum

Det er snart tid for å avslutte 
nok et halvår i kolonihagehyt-
ta i Bragernes Kolonihager på 
Strøtvet litt utenfor Drammen 
sentrum. Her har student Kine 
Syvertsen (24) bodd siden april. 
Hun og samboeren John Ale-
xander Hansen (24) og datteren 
Tiril Syvertsen (4) kommer med 
vannet i april og flytter ut igjen 
i slutten av oktober til genera-
sjonsboligen til Hansens forel-
dre i Drammen. 

Det var en kusine av sambo-
eren som innviet den lille fami-
lien i kolonihagens verden.

– Vi visste ikke at det fantes ko-
lonihage i Drammen en gang, 
sier Syvertsen.

Hun og samboeren fikk lyst til 
å kjøpe en av de 40 kolonihyt-
tene, og de hadde flaks. Siden 
det ikke er så mange hytteeie-
re som er unge og som attpåtil 
har barn, var de ettertraktede 
søkere.

Fryder seg over hagen
– Vi hadde så lyst på hage, og 

vi savnet en skikkelig uteplass 
der Tiril kunne leke. 

Hun fryder seg over hagemu-
lighetene hun nå har fått, og i år 
har hun dyrket salat, gresskar, 
jordbær, hvitløk og vannmelon. 
Dessuten står det epletre fra 
1930-tallet på tomten.

Samboerparet har hatt hytta i 
omtrent to år, og den har Han-
sen, som er tømrer, bygd selv. 
Han rev hytta som sto der, for 
den var falleferdig. Den nye hyt-
ta på 35 kvadratmeter og med 
en terrasse på 15 var ferdig i fjor. 

– Vi ville at det skulle se ut 
som et sommersted, derfor la vi 
panel og lister og malte vegge-
ne i lyse farger, sier Syvertsen. 

Hytta har hverken toalett el-
ler dusj, og det er ikke noe pro-
blem.

– Vi bruker bare fellesbadet, 
sier hun.

Syvertsen går tredje og siste 
året på studiet art direction på 

Westerdals i Oslo. Hun har også 
en bachelorgrad i grafisk de-
sign. Men tross sin estetiske ut-
dannelse, vil hun ikke si at hun 
er så opptatt av interiør. 

– Vi har arvet herfra og derfra 
og så har John laget omtrent alt, 
smiler hun og viser frem noen 
gamle detaljer som et gammelt 
medisinskap snekret av Han-
sens bestefar og en gammel ka-
keboks fra bestemoren hans. 

Hansen selv har laget sofaen, 
en kommode, noen skap, dob-
beltsengen og køyesengen til 
datteren. Det er bare kjøkkenet 
som er kjøpt, og det er fra IKEA. 

– Sengene ble bygget etter 

madrassenes størrelse, forteller 
Hansen.  

Okkupert under krigen
Under krigen var dette et ok-
kupert område, og i de gamle 
brakkene som i dag er et for-
samlingslokale holdt tyskerne 
til. 

– Men hytteeierne kunne være 
i kolonihagen på dagtid.

I dag er det stillhet, ro og ferie 
som råder i kolonihagen, og slik 
vil Syvertsen at det skal være 
selv om ferien er over. 

– Jeg tar ikke med meg studie-
ne hit, bortsett fra når eksamen 
nærmer seg, smiler hun.

Samboeren hennes, John Alexander Hansen, har laget de !este møblene i hytta, som sofaen, pallebordet og taklampen. Målet med innrednin-
gen er å gi feriefølelse hele året.

Kolonihagehytte
En hytte i Bragernes Koloni-
hager koster 7000 kroner. 
Årlige utgifter til fellesskapet 
er på 1500 kroner i året.
Alt i alt betalte samboerparet 
Syvertsen og Hansen 250 000 
kroner til ny hytte og innred-
ning.
50 prosent av tomten må være 
grøntområde.
Hytteeierne må bidra på ti 
dugnadstimer i året, fra april  
til oktober når vannet er koblet 
på.

Hagedrømmen til Kine Syvertsen ble virkelig, da hun og samboeren 
kjøpte seg en kolonihagehytte i Drammen. Halve året bor hun i den 
sammen med mann og datter. – Et ypperlig alternativ for studenter, 
sier hun.


