
Skoklefallfest

- Vi feirer isveien fra 1850-tallet med historisk vandring fra 
Skoklefall kirke ved Frode Gjertsen i Nesodden historielag, 
isskjæring på tjernet og filmvisning av Disneys “Frost" i 
Skoklefallskogen på Nesoddtangen.

Disneys «Frost» vises utendørs i skogen ved Skoklefalltjern i skumringen lørdag 
den 7. februar 2015. I forkant blir det en historisk vandring langs isveien med 
journalist og medlem i Nesodden historielag, Frode Gjertsen. Hvis isforholdene på 
vannet er riktige, ønsker vi også å ha en demonstrasjon av isskjæring slik den ble 
utført her på 1800-tallet, og isblokker vil bli fraktet langs isveien med hest og isslede. 
Siste gang det ble gjort her var etter sigende i 1923.

Det har de siste par månedene vært en del strid rundt Nesodden kommunes 
avgjørelse om å bygge ut stien ved Skoklefalltjern med grus og lysmaster - noe som 
har ført til en del opphetede debatter og tildels en røff tone innbyggerne imellom. I 
denne prosessen har Nesodden historielag gjort det kjent for innbyggerne at deler av 
denne skogsstien er et sentralt kulturminne fra tiden med isproduksjon på 
Skoklefalltjern fra 1850-tallet, det er den gamle isveien hvor de fraktet isen ned til 
Oksval brygge for å skipes ut. 

Nesodden var på en tid størst i Norge på is-eksport, og var dermed med på å redde 
norsk skipsfart i en periode da Norge var et veldig fattig land og ikke hadde råd til 
overgangen til dampskip. Folk kunne brødfø seg med å skjære og frakte is på de 
gamle seilskutene (holkene) de kjøpte brukt på kontinentet: Disse utviklet ikke 
varme, og kunne derfor frakte is uten at den smeltet. Isveien i Skoklefallskogen er en 
av de eldste og best bevarte nyere kulturminnene fra denne perioden.
 



Tidsperioden, aktiviteten og geografisk type område for denne historiske driften 
sammenfaller med settingen i filmen «Frost» av Disney, basert på eventyret 
«Snødronningen» av H. C. Andersen. Filmen har jo også (i tillegg til hele to eminente 
kvinnelige heltinner) en mannlig helt som er nettopp isskjærer av yrke.
 
Vi ønsker å arrangere en familiedag med dette som bakteppe. Med en historisk 
vandring for de mer voksne, deretter isskjæring, og visning av barnefilmen “Frost”  - 
dette for å feire denne fantastiske lille skogen, et lite stykke historie som er bevart 
her på Tangen sentrum. Denne festen er for alle som er glade i denne skogen. Det å 
dele en opplevelse av lokalhistorie og en fascinerende film fra samme type miljø tror 
vi gir en helt spesiell, felles kulturopplevelse med historiske under- og over-toner, 
både for store og små. 

Åpningsscenen i “Frost” er fra stillheten i det iskalde vannet under isen. Så bryter 
sagbladene igjennom isen ovenfra, og det sages snart taktfast til isarbeidernes sang. 
Det er lett å forestille seg hvordan det må ha sett ut her i Skoklefallskogen for 150 år 
siden når man får litt hjelp av levende bilder og blir fortalt om historien fra en som 
kan mye lokalhistorie. Det blir mange lag av historiefortelling, flere dimensjoner, som 
kan deles av både voksne og barn. - En rik, spennende og levende historiefortelling i 
fellesskap.

Kunst i Skoklefallskogen:
LYTT (2014)
- Skulptur og lydkontentum med akustisk og elektronisk musikk/lyd samt innlest 
tekst.
Skulptur: Randi Elmenhorst
Tekst og innlesning: Anne Mali Sæther
Musikk og lydbearbeiding: Emma Rowena Hansen

Lyden spilles av gjennom avspillere og høyttalere plassert i rommet rundt skulpturen, 
et stort hode støpt av glassfiber og epoxy, for å skape et "lydrom" - en auditiv ramme 
rundt og ved hodet. Teksten fabulererer rundt Salamanderens vesen, fakta, historie 
og situasjon som utrydningstruet. Lydene og musikken danner en ramme rundt 
teksten, kommenterer, supplerer, skaper farge og reagerer på teksten. Det er "hodet 
som tenker" og "hodet som lytter". Det er lyder i og rundt hodet. Konkret og abstrakt 
vevd sammen til en undrende helhet som søker å vekke og berøre publikum.

“Lys i mørke” (2012-2015)
Ida Marie Simers
- Håndlagede lykter av resirkulert papir henges i trærne


