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I skrivende stund er det like før jeg går ut i ferie. Her på seniorsenteret er det 
stille, men det kommer noen kaffetørste og sultne gjester innom. Det har vært 
uvant, men fint å roe litt ned før ferien. 

Det er positivt at vi har fått flere kafegjester, og vi har plass til enda flere. 
Er du ny i kommunen eller aldri har vært her før, så ta turen innom da vel! Du 
finner mer informasjon om oss bak i bladet. 

Frogn seniorsenters kafe drives på frivillig basis. Vi har alltid behov for flere 
frivillige, både på kjøkkenet og kontoret. Ta gjerne kontakt eller kom innom 
Niels Carlsens gate 20 – tlf. 64 90 61 85. 

Denne høsten vil vi starte 
opp med Carpet Bowls. Det 
skjer på tirsdager i «Gamle 
gymsal». Vi håper på mange 
deltakere. Husk, her er det 
ingen fordel å være ung. 
Rullestol og dårlige ben er 
ingen hindring! 

Seniorkontakten Tone 
Holti har i vår tatt et kurs kalt 
KID-kurs. KID betyr kurs i 
depresjon, og tanken er at hun 
skal holde kurs for pensjonister 
i Frogn som kan tenke seg at 
dette kan være noe for dem. 
Her lærer du hvordan negative 
tanker kan gi triste følelser, og om en enkel modell som kan hjelpe deg ut av det. 
Dette kurset er ikke beregnet på personer som er dypt deprimerte, men har fra 
lett til middels depresjon. Er man for dypt deprimert, har man ikke energi til å 
sette seg inn i teori og praksis for modellen. 

Kurset vil gå en gang i uken over ni uker, med en oppfølgingsdag etter 
en stund. Er dette noe som høres interessant ut, kan du ta kontakt med 
seniorkontakt Tone Holti på telefon: 64 90 62 52, mobil: 41 53 13 75, eller på 
epost: tone.holti@frogn.kommune.no. Kurset vil holdes på Frogn seniorsenter. 

Med vennlig hilsen 
Sissel Johansen

Daglig leder, Frogn seniorsenter
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LEDER

«Fager er lien»
Å føle seg hjemme et sted er viktig for oss alle. 
Vi trenger ikke minst å kunne utføre mange av 
hverdagens sysler uten å måtte tenke oss om og finne 
nye løsninger hele tiden. I hjemlige omgivelser har vi 
dessuten mennesker rundt oss som vi kjenner og kan 
forholde oss til på en forutsigbar og avslappet måte. 

Når vi reiser bort, mister vi fordelene knyttet til 
hjemmet. Noen har sagt at de får hjemlengsel bare de 
passerer kommunegrensen på vei ut av Frogn. Vi er 
mange som er glade i bygda og byen vår. Det er ikke 
bare den vakre og varierte naturen, men også gamle 
Drøbak og mye annet som det ikke er like lett å sette 
ord på.  

Sosialfilosofen Alfred 
Schutz skrev i sin tid to essays 
hvor det ene handlet om å være 
en fremmed og det andre om 
å vende hjem etter mange års 
fravær. Det er både likheter 
og forskjeller mellom den 
fremmede og den hjemvendte. 
Den førstnevnte prøver å 
finne seg til rette i helt nye 
omgivelser. Den andre vender 
hjem etter å ha vært borte 
lenge, men både menneskene 
og omgivelsene har endret seg. Dessuten har den 
hjemvendte gjort en rekke nye erfaringer, slik at han 
selv har blitt en annen enn den han var. Det kan bli 
vanskelig for ham å føle at han har kommet hjem.

Fra skoleårene vil mange huske Gunnar fra 
Lidarende i Njåls saga. Hesten snublet da Gunnar 
skulle flykte, og han kom til å se seg tilbake. «Fager er 
lien», sa han og bestemte seg for å bli på gården og ikke 
dra noe sted. 

GODT NYTT FRA SENIORSENTERET

Alfred Schutz (1899-
1959)
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Tekst: Per-Willy Færgestad 
og Jan-Kåre Øien. 
Verneforeningen Gamle Drøbak
www.verneforeningen.no 
Foto fra Drøbakskalenderen april 2014

stakittgjerde, og ved innkjøringen 
var det vannpost og to pæretrær. 

Hovedhuset er bygget i 3-4 
trinn fra tidlig på 1700-tallet, 
og bygningen fikk dagens form 
på slutten av 1700-tallet. I 
bakgården sto det to store uthus, 
som vi ser på bildet. Det gule 
lagerhuset til venstre (antagelig 
fra tidlig 1800-tall) står fremdeles 
og er nå innredet til kontorer 
og forretning. Det røde huset 
med utvendig trapp og gang var 
hovedhusets uthus med staller og 
høyloft, vedskjul og utedoer. Rett 
inn for trappen i annen etasje var 
det doer. Et eget avlåst avlukke 
til huseier m/familie, og en lang 
benk med mange hull til de som 
leide. I enden var det to små hull 
til barn, med et trinn foran. Alt 
med fritt fall ned til bakkeplan!  

Det røde huset ble revet ca. 
1968. Handelshuset med uthus 
og hageanlegg ble midlertidig 
fredet i 2007 og endelig fredet i 
2009. Det gamle pæretreet står 
fremdeles, og det er fiskerøkeri i 
det ombygde, okerfargete huset, 
men ellers er det bilen som har 
overtatt bakgården i dag.

Foredrag høsten 2016
22. september
Knut Kjeldstadli
Professor 
Innvandrere til Norge – før og i dag

1. oktober 
Odd Grann
Tidligere generalsekretær i Norges Røde Kors 
Aldrisme – med innslag fra samtaler med Rolv 
Wesenlund om det å bli eldre
(I anledning Eldredagen. Samarbeid med 
Pensjonistforeningen og Frogn kommune)

6. oktober
Tore Sandberg
Privatetterforsker
Justismord i Norge

20. oktober
Jon Lundstøl
Professor
Verdens skjulte økonomi og rikdom

3. november
Kathrine Geard og tidsvitnet Ivar 
Forfatter
Det blir sikkert glede
(Om illegale aviser under krigen)

17. november
Abid Raja
Stortingspolitiker, Venstre
Det multikulturelle Norge

Foredragene holdes på restaurant 
Sjøstjernen i Drøbak kl. 11.00.

Les mer om Frogn U3A på nettportalen 
www.u3a.no

HANDELSHUSETS 
BAKGÅRD

(Foto: Svein Qwammen)

Handelshuset som ligger ved Drøbak 
torg, hadde på 1700- og 1800-tallet 
innkjøring ved østenden av huset, 

langs gavlen på bankgården. I 
hagen mot torget var det et vakkert 
hageanlegg med lysthus og 
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Storgaten 15, 1440 Drøbak. Tlf. 64 93 46 55
Norsk Kunsthåndverk
Personlige gaver 
i de fleste prisklasser.
Velkommen til en liten
glad kunstopplevelse!
Storgt. 15, Drøbak
Telefon 64 93 46 55

BRILLER
KONTAKTLINSER

SYNSPRØVER

Sentrumsbygget, Drøbak
Telefon 64 93 15 89

A.s Drøbak Mek.
Verksted

AUTORISERT
RØRLEGGERBEDRIFT

Telefon 64 93 04 43

AAMODT FYSIKALSKE 
INSTITUTT

Wienerbrødskjæringa 6
1440 Drøbak

Telefon 64 93 20 11

Telefon 64 90 59 20

Gullsmedjenter som tar 
reparasjoner og bestillinger.

Velkommen innom for en hyggelig handel!

Niels Carlsens gate 4, tlf: 98693460

AMFI DRØBAK CITY
ÅPENT MAN–FRE 10–20, LØR 10–18

Jeg gjør meg ofte noen tanker, ikke minst om den tida vi lever i nå, sett i 
forhold til det vi gjerne kaller «gamle dager». Mye er forandret. For dem som 
ikke har opplevd det, er det vanskelig å forstå åssen det var. Tankene kommer 
og går, ikke minst når en sitter og har det hyggelig sammen med andre på et 
trivelig sted.  

Karl Garder forteller

Det kommer så mange tanker
«Skal du ikke kle av deg?»
Mennesker kan jo ikke noe for at de er 
skapt som de er. Noen har mange evner, 
mens andre mangler noen. Jeg sitter 
på Pavelstorvet i Drøbak med en kopp 
kaffe og et wienerbrød. Jeg hører på folk 
rundt meg. Ei dame hadde ei venninne 
i Oslo som beklaget seg over alt mulig. 
Alle i familien og de fleste ho kjente var 
gærne. Jeg ser på folk rundt meg. Ingen 
er like. Jeg tenker at alle oppfatter det 
som blir sagt på sin egen måte. Noen 
sitter og tenker. Andre bare sitter.

Plutselig kom jeg på noe som hendte 
meg for 70-80 år siden. Jeg var rundt 20 
år den gangen. Kjente en som arbeidet 
på en bigård. Han var med på å kjøre 
bikuber på lyngtrekk til Rendalen og 
andre steder i Østerdalen. Kona hans 
ringte meg kl. 20.30 om kvelden og sa 
at ho var redd. En kveld tidligere hadde 
det vært en mann utenfor vinduet. 
Ho var aleine langt inne i skogen. Jeg 
var kamerat med mannen hennes og 
skjønte at ho var livredd. 

– Hvis du vil, kan jeg komme og 
være hos deg i natt, sa jeg til henne. 
– Vil du det, da? svarte ho. Jeg syklet 

ut dit. Det var nesten ei mil. Vi blei 
sittende og prate til vi skulle legge oss. 
Så spørte jeg hvor jeg skulle ligge. - Jeg 
har dobbeltseng, sa ho. Ho kler av seg 
og tar på nattkjole før ho legger seg. Så 
spør ho om jeg ikke skal kle av meg. 
Jeg svarer at jeg vil være påkledd hvis 
han kommer. Deretter tar jeg av meg 
skoa og legger meg oppå dyna. Men 
jeg får ikke sove. – Jeg tror ikke at han 
kommer nå i natt, sier ho. - Da kan jeg 
jo sykle hjem, svarer jeg. Jeg skulle opp 
klokka fem og fôre hestane. 

Noen hadde det sånn
Det kommer så mange tanker. Du kan 
ikke forestille deg åssen det var for 
omkring åtti år siden - i 1930-åra. Det 
er helt utenkelig i dag. Det var noen 
som hadde det sånn som jeg forteller 
nå. Du vakna og syntes at det var kaldt, 
enda du hadde ligget mellom to av 
søsknene dine og sovet. Du fikk på 
deg klea og gikk ut på kjøkkenet. Der 
var det isende kaldt, enda det brant i 
ovnen. Det var krava is på vannbøtta da 
mora skulle fylle vann på kaffekjelen. 
Huset var snaue førti kvadratmeter. 
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Intet oppdrag for lite, 
intet for stort

• Oppføring av nye boliger

• Rehabilitering av hus og leiligheter

• Servicesnekker

Din snekker i Follo
Dyrløkkeveien 15, 1448 Drøbak

Vår servicesnekker tar mindre 
oppdrag, som skifting av 
vinduer, dører, panel m.m. 
samt utbedring av råteskader. 
Ring Roger Johansen på 
telefon 911 78 894 for en 
samtale.

Åtte-ti unger, og alle skulle ha mat og 
klær. 

Jeg veit om et tilfelle der mannen i 
huset bare hadde ei eneste bukse. Han 
måtte ligge i senga når buksa skulle 
vaskes. Mange unger hadde hverdags- 
og søndagsklær. Få hadde mer enn ett 
par sko eller støvler. Da var det stort å 
få nye votter, strømper eller et annet 
nytt klesplagg til jul. 

Jeg så på TV at det var hundre tusen 
personer i Norge som lånte penger før 
jul i 2013, men en god del hadde ikke 
betalt gjelda si et år etterpå. Hvorfor 
skal alle ha det litt flottere enn naboen? 
Mange reiser til utlandet og har hytte 
og båt med lånte penger.

Oppvokst på gård
Jeg er født i 1919 og vokste opp på en 
gård. Høner og kalkuner gikk fritt på 
gårdsplassen. Hagla hang på veggen i 
gangen, og det var patroner på hylla over. 
Dersom det kom en hauk eller rev for å 

få seg litt mat, var det bare å ta hagla og 
skyte. Jeg husker en gutt i syvende klasse 
som skaut en rev. Det kom ikke i avisen. 
Alminnelig folkevett er å forsvare dyra 
sine. Han fikk skuddpremie på ti kroner 
av lensmannen.

Naboen skaut en hønsehauk inne 
i hønsegården. Den var ringmerket 
på beinet. Han meldte fra til adressen 
på ringen. Det kom i avisen, men det 
skjedde ikke noe mer i den saken. 

Ekornjakt
Morfar var en ivrig jeger. Han hadde 
salongrifle. Patronene blei kalt 
eikenøtter. En eske med 100 stykker 
kostet kr. 1,10. Det var 10 øre mer enn 
en dagslønn for en gårdsgutt. Den 
gangen var det mange penger.  

Morfar lærte meg åssen siktene 
skulle plasseres i forhold til blinken. 
Jeg holdt på litt, og så sa han: - Nu trur 
jeg du kan skyte ekorn! Det var rett 
før jul, og skinnet var på det fineste. 

Morfar lærte meg å flå og sette det 
på tane, som er ei lita fjøl som passer 
til skinnet. Vi skrapte bort fett og 
kjøttrester. Pelsen var vrengt med håra 
inn på tana. Det sto på kjøkkenet og 
tørket noen dager. Så tok vi det av 
tana, rettet og bearbeidet skinnet. 

Østre Garder i Frogn i 1959. Utsnitt av flyfoto. (Foto: MiA - Museene i Akershus / 
Widerøe / Schrøder).

Utbytte etter ekornjakt. (Foto: Kjell 
Søgård / Norsk Skogmuseum). 

Et ekorn som 
er travelt 
opptatt med 
sitt.  

Rieber & Co kjøpte skinna for en 
krone stykket. Jeg veit om en som 
slutta å hogge tømmer, for han tjente 
mer på ekornjakt. 

Det er sånne ting som dukker 
opp når en tenker tilbake. Mye er 
forandret siden den gangen.
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1. januar 2012 gikk startskuddet for samhandlingsreformen. Reformen 
forplikter kommuner og helseforetak til å inngå samarbeidsavtaler. 
Avtalene skal konkretisere oppgave- og ansvarsfordeling slik at pasienter og 
brukere får gode og koordinerte helse- og omsorgstjenester. Større vekt på 
forebyggende helsearbeid er også en sentral del av samhandlingsreformen. 
Den beskrives som en retningsreform som skal evalueres fortløpende. 
Hvordan er så status for reformen i Frogn? 

Enhetsleder Aud Palm intervjuet av Kjell Lorentzen

Enhetsleder Aud Palm i Frogn kommune.

I 2015 foretok Riksrevisjonen en under-
søkelse på landsbasis av ressursutnyttelse 
og kvalitet i helsetjenesten etter inn-
føringen av samhandlingsreformen. 

Samme år gjennomførte Helsetilsynet 
et landsomfattende tilsyn med 
samhandling om utskriving av 
pasienter fra spesialisthelsetjenesten til 
kommunene. Både Riksrevisjonens og 
Helsetilsynets konklusjoner fremstår 
som alarmerende. Det påpekes blant 
annet at pasienter skrives ut for tidlig 
fra sykehus, at svikt i overføring av 
informasjon mellom sykehus og 
kommune skjer hyppig, at pasientens 
rett til informasjon og medvirkning 
ofte ikke følges opp, at fastlegene 
involveres i for liten grad i arbeidet 
med samarbeidsavtalene, og at 
kommunenes kapasitet og kompetanse 
ikke er tilstrekkelig styrket etter 
innføringen av reformen.

På denne bakgrunn kom 
redaksjonen i Pensjonist-nytt til at 
det måtte være av interesse for bladets 
lesere å bli orientert om status for 

samhandlingsreformen i Frogn – etter 
fire år med reformarbeid. Vi har derfor 
stilt noen spørsmål til Aud Palm. Hun 
er enhetsleder for hjemmebaserte 
tjenester i kommunen og er den som 
er tettest på reformarbeidet i Frogn. 

– Samhandlingsreformen innebærer 
blant annet at kommunene skal 
ta over pasienter som tidligere lå 
ferdigbehandlet i sykehus i påvente av et 
kommunalt tilbud. Har utviklingen i 
Frogn vært i tråd med dette?

– Ja, det har den. Men la meg 
nevne at uttrykket «ferdigbehandlet» 
nå er endret til «utskrivningsklar». 
Det betyr at pasienten ikke er ferdig 
behandlet, men at behandlingen kan 
fortsette i kommunen. Vi har hatt få 
betalingsdøgn og har registreringer 
som viser få reinnleggelser, sier Aud 
Palm. Uttrykket «betalingsdøgn» 
viser til at kommunene har en 
betalingsplikt for pasienter som 
er definert som utskrivningsklare 
fra sykehus, men som ennå ikke er 
overført til sin kommune.

– Svikt i overføring av informasjon 
mellom sykehus og kommune var det 
området der Helsetilsynet fant flest 
lovbrudd og forbedringspotensialer. 
Hva er erfaringen i Frogn?

– I starten opplevde vi nok en del 
problemer, men nå går det bedre. En 
viktig årsak er Pasientforløpsavtalen. 
Det er en samarbeidsavtale om 
helhetlig pasientforløp og gjelder 
særlig ansvars- og oppgavefordeling 

mellom Frogn kommune og 
Akershus universitetssykehus HF. 
Avtalen inneholder retningslinjer for 
innleggelse, behandling og utskriv-
ning av pasienter. Den inkluderer 
også ansvar, dokumentasjon og 
informasjonsplikt – og måten dette 
skal foregå på, sier Palm. 

– Helsetilsynet registrerte også at 
kommunene sjelden sendte avviks-
meldinger på tross av mangelfull 
informasjon fra sykehuset. Hva er 
praksis i Frogn kommune når det 
gjelder bruk av avviksmeldinger?

– Follo distriktsrevisjon påpekte 
for en tid tilbake behovet for felles 
avvikssystem mellom kommuner og 
sykehus. Nå er det iverksatt innføring 
av et slikt system for å overvåke 
etterlevelse av Pasientforløpsavtalen. 
Systemet innebærer at alle alvorlige 
avvik noteres, at det føres statistikk 
over alle avvik, at avvik utnyttes 
i læring og forbedring, og at det 
gjennomføres spørreundersøkelse 
om behandlingstilfredshet. Er det 
graverende avvik, ringer vi og tar 
forholdet opp umiddelbart. Ellers må 
det sies at Frogn kommune opplever 
samarbeidet med Ahus som godt, 
tilføyer Aud Palm. 

– I henhold til Pasient- og bruker-
rettighetsloven og Helse- og omsorgs-
loven skal tjenestetilbudet så langt 
som mulig utformes i samarbeid med 
pasienten/brukeren. Hvilke rutiner 
har Frogn kommune når det gjelder 



12 PENSJONIST-NYTT 2/2016 PENSJONIST-NYTT 2/2016 13

å ivareta pasientens/brukerens og 
pårørendes rett til informasjon og 
mulighet til å uttrykke sin mening om 
det kommunale tilbudet?

– Når en pasient/bruker søker 
om en kommunal tjeneste, blir ved-
kommende kontaktet av kommunen 
v/søknadskontoret, og kommunen 
utfører en kartlegging av behov og 
ressurser. Deretter iverksettes tjenesten 
etter avtale med pasienten/brukeren. 
Det er pasienten/brukeren selv som 
bestemmer i hvilken grad pårørende skal 
bidra i prosessen. Det bør også nevnes 
at alle vedtak om tildeling av tjenester 
skjer etter Lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester og Forvaltningsloven, 
som også gir pasienten/brukeren adgang 
til å klage. Hvis kommunen avviser 
klagen, går klagen til Fylkesmannen for 
endelig avgjørelse.

– For å dempe økningen i antall 
innleggelser i sykehus er kommunene 
fra og med 2016 pålagt å opprette et 
medisinsk senter som kan gi øyeblikkelig 
hjelp døgntilbud (ØHD). Hvordan 
er dette organisert i Frogn? Og hender 
det at Frogn anvender besøk av 
hjemmesykepleien som alternativ til det 
medisinske senteret?

– For å imøtekomme pålegget om 
øyeblikkelig hjelp døgntilbud har alle 
follokommunene gått sammen om å 
opprette Follo lokalmedisinske senter 
(Follo LMS). Det åpnet i februar i år 
og ligger i tilknytning til Ski sykehus. 
Det er fastlegene som skriver inn 

pasientene og legene ved senteret som 
skriver dem ut. Antall plasser den 
enkelte kommune har, er fordelt etter 
folketallet. Senteret fungerer etter 
intensjonen, men er fortsatt ikke i full 
drift, forteller Palm.

Når det gjelder bruk av hjemme-
sykepleien som alternativ til inn-
leggelse ved det medisinske senteret, 
benytter vi den når det er et avklart 
behandlingsforløp og sykdoms-
situasjonen kan behandles og obser-
veres hjemme. 

– Ett av de sentrale målene i 
samhandlingsreformen er at det skal 
lønne seg å forebygge sykdom i forkant 
i stedet for å reparere i etterkant. Hva 
har Frogn kommune gjort for å oppfylle 
intensjonen om mer forebygging og 
tidlig innsats?

– Folkehelse og livskvalitet er 
ett av fire satsingsområder i Frogn 
kommune. Det overordnede målet 
er at aktiviteter og rammebetingelser 
som fremmer livskvalitet og folkehelse 
er innarbeidet i alle kommunens 
virksomheter og planverktøy. Frogn 
har en egen kommunestyremelding 
om folkehelse som beskriver lokale 
helseutfordringer og tiltak for å 
bedre dem. Tiltakene innarbeides i 
kommunens handlingsprogram og i 
alle enheters virksomhetsplaner. La 
meg også nevne at innen helse, omsorg 
og velferd er forebygging alltid med 
når enkeltpersoners behov for tjenester 
vurderes. Andre tiltak som kan nevnes 

i denne sammenheng, er tidlig innsats 
for barn og unge, frisklivssentral 
samt forebyggende hjemmebesøk og 
kartlegging av den eldre befolkningen.

– Det er også en del av samhand-
lingsreformen at ansvaret for pasienter/
brukere under psykisk helsevern og 
rusomsorg gradvis skal overføres fra 
spesialisthelsetjenesten til kommunene. 
I mange kommuner er dette tilbudet 
ikke styrket i takt med nedbyggingen 
av døgnplasser i spesialisthelsetjenesten. 
Hvordan er situasjonen i Frogn?

– Frogn har fått økt årsverk 
innen psykisk helse i forbindelse med 
etableringen av Hegre omsorgshus. 
Dette er et døgnbemannet tilbud til 7 
personer. I tillegg har Frogn mottatt 
prosjektmidler til en kapasitetsøkning 
på rusfeltet med 3 årsverk. Disse 
midlene, som vi årlig må søke Fylkes-
mannen om, ble innvilget første 
gang i 2014. Vi håper vi kan motta 
disse midlene enda et par år til. Etter 
prosjektperioden vil kommunen 
ta stilling til hvilke deler som skal 
videreføres. Målet er at vi fremover 
skal øke ressursene innen feltet psykisk 
helse og rustjenester. Det er også 
vedtatt å bygge nye boliger, hvor vi 
blant annet ønsker å etablere mottak 
for utskrivningsklare pasienter innen 
dette helse- og omsorgsfeltet, sier Palm.

– Riksrevisjonen konkluderte 
med at kapasiteten og kompetansen 
i kommunene i liten grad var 
blitt styrket etter innføringen av 

samhandlingsreformen. Hvordan er 
situasjonen i Frogn? Har for eksempel 
antallet årsverk økt i hjemmetjenesten 
og/eller sykehjem? 

– Antall årsverk har ikke økt, 
men Frogn kommune har lenge vært 
opptatt av å forbedre innretningen på 
ressursene vi har, slik at flest mulig skal 
få hjelp. Så har vi det nye helsebygget 
på Ullerud. Det er dimensjonert for 
veksten i antall eldre som vil trenge 
sykehjemsplass, og det vil også bedre 
våre rehabiliteringsfasiliteter. Frogn 
har dessuten en korttidsavdeling 
med forsterkede plasser for ut-
skrivningsklare pasienter, noe Riks-
revisjonen sier at få kommuner har 
etablert. Med forsterkede plasser 
mener vi plasser som har en forsterket 
bemanning. 

Det må også nevnes at kommunen 
har etablert et innsatsteam som sørger 
for tidlig innsats i rehabiliterings-
prosesser, og at det er opprettet 
stilling som kreftkoordinator og 
demenskoordinator, sier Aud Palm. 
Kommunen jobber med å styrke 
hjemmebaserte tjenester. Det er 
lagt inn en økning i Handlings-
programmet. Spesielt er det behov 
for økte omfang av sykepleieressurser 
og fagutvikling. Kommunen har 
iverksatt et kompetansehevende 
program for fagutdannet personale i 
hjemmesykepleien. En slik styrking av 
kompetanse blant ansatte er noe av det 
Riksrevisjonen etterlyser i sin rapport. 
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– Samhandlingsreformen er ikke 
sluttført. Hvilke utfordringer ser du 
som de viktigste i tiden fremover?

– Jeg tror – i likhet med det 
Riksrevisjonen påpeker – at fortsatt 
styrking av kapasitet og kompetanse 
i helse- og omsorgssektoren vil 
være av stor betydning for at 
samhandlingsreformen skal 
lykkes. Det betyr blant annet at 
vi må få opp andelen ansatte med 
fagutdanning, for her ligger Frogn 
lavt i dag. Eksempelvis har vi 
fire ubesatte sykepleierstillinger i 
hjemmesykepleien, noe som selvsagt 
øker presset på de sykepleierne vi 
har som jobber på dette feltet. Vi vil 
jobbe med å styrke fagmiljøet som en 

viktig del av rekrutteringsprosessen. 
Problemer med å rekruttere 
sykepleiere er noe de fleste kommuner 
sliter med. Tall fra Statistisk 
sentralbyrå viser at det i 2015 var 
mangel på 2.350 sykepleiere og 200 
spesialsykepleiere i Norge. 

Dessuten må vi fortsatt legge vekt 
på forebyggende tiltak, og vi må jobbe 
for at innbyggere med bistandsbehov 
i størst mulig grad skal få hjelp i eget 
hjem. La meg til slutt nevne at nytt 
sykehjem og nye omsorgsboliger, som 
snart står klare, vil yte betydelige 
bidrag til helse- og omsorgstjenester av 
god kvalitet i Frogn. Men bemanning 
og oppstart vil utvilsomt bli krevende 
oppgaver, avslutter Aud Palm. 

Ullerud Helsebygg blir oppført i massivtre og skal stå ferdig i 2017. Det får over 
hundre sykehjemsplasser, et lærings-, mestrings- og rehabiliteringssenter samt 
dagsenter for eldre. (Foto: Sven Lindblad, juni 2016).

Drøbak City
Tlf: 64 93 09 84
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Forbudstiden i Norge varte fra 1916 til 1927. I disse årene var det forbudt å 
omsette brennevin, og fra 1917 til 1923 gjaldt forbudet også hetvin. Mange 
var imot brennevinsforbudet. I forbudstiden ble det naturlig nok drevet 
en omfattende spritsmugling sydfra gjennom Drøbaksundet og inn mot 
hovedstaden, hvor det illegale markedet var størst. Flere av smuglerne 
havnet i Drøbak hjelpefengsel på Råkeløkka.

Tekst: Sven Lindblad

Den 5. november 1922 ble sprit-
smugleren Arthur Antonisen og 
tre andre menn satt inn i Drøbak 
hjelpefengsel. Det framgår blant 
annet av den personlige protokollen 
som ble ført av politibetjent Nils 
Haakon Mørk, også kalt «pol’ti 
Mørk». Mørk har notert at de 
fire mennene ble anholdt i fjorden 
klokken 2 på ettermiddagen med 
4.150 liter sprit om bord. Foruten 
Antonisen var det Olaf Walter 
Wiik, løsarbeider Frank Allum og 
verkstedarbeider Erling Olsen. De 
ble arrestert, men satt fri neste dag 
etter å ha betalt en bot. «Last og 
Fartøi konfiskeret», noterte Mørk i 
protokollen.

Arthur Antonisen tok senere 
navnet Arthur Omre, og han 
har skrevet om det som skjedde i 
Drøbak i den delvis selvbiografiske 
debutboken «Smuglere» fra 1935. 
Grensen mellom fakta og fiksjon er 

uklar i boken. Med sin hardkokte 
stil representerte den noe nytt innen 
norsk litteratur, og den ble en stor 
suksess. Det er gjennomgående 
et rastløst tempo i fortellingen, 
og det knappe språket gjør at mye 
blir stående uten utfyllende og 
forklarende kommentarer. Boken ble 
filmatisert i 1968. Episoden i Drøbak 
skjedde midt i forbudstiden.

Antonisen (Omre) sto selv ved 
roret denne søndagen tidlig i 
november 1922. Motorskøyta 

«Pluggen» var lastet med over 
400 svarte ti-liters kanner med 96 
prosent sprit. Det var en vanlig 
gammel fiskeskøyte, og de hadde 
satt noen kasser her og der på dekk. 
Spritlasten under dekk var hentet ved 
øygruppa Tisler i Hvaler. Antonisen 
følte at han hadde betalt overpris, 
men dersom alt gikk bra, kunne den 
netto fortjenesten likevel bli på rundt 
40.000 kroner etter denne turen. 
Det var mye penger den gangen. 
Ved Sletterøyene utenfor Larkollen 
lå noen alkeskyttere i småbåter. Så 
kommer en snekke kjørende etter 
dem. Den har flagg bak, og de er i tvil 
om det er tollere eller alkeskyttere. 
Båten følger dem til Bevøya ved 
nordspissen av Jeløya, men klarer 
ikke å ta dem igjen. Så drar den 
innover mot Son. 

Antonisen blir engstelig for at det 
var tollere, og at de kom til å ringe 
til Drøbak og varsle tollstasjonen 
der. Han er inne på tanken å snu og 
lempe spritkannene i land på øya 
Mølen. Deretter kunne de gå tomme 
gjennom Drøbaksundet for å se om 
de blir møtt av en tollbåt. De nærmet 
seg raskt Drøbak. Erling Olsen 
var i maskinrommet, mens Olaf 
Walter Wiik og Frank Allum satt i 
byssa. Det er muligens Erling Olsen 
som kalles Hugo Larsen i boken 
«Smuglere». Han svarte tilbake at 
han syntes at det var unødig mye 
bryderi å lempe spriten i land på 

Mølen, og at det sikkert kom til å gå 
bra. – Det er vel dette kvinnfolket 
som venter, tenkte Antonisen for 
seg selv. Så ble det til at de fortsatte 
videre og håpet det beste.

Men det viser seg at tollbåten 
«Nøkken» ligger og venter på dem 
utenfor Drøbak. Tollerne hadde 
fått et varsel fra Moss om at en 
motorskøyte lastet med sprit var 
på vei inn fjorden. Motvillig setter 
smuglerne kursen mot Tollboden 
for å bli inspisert. Da de kommer 
inn, forsøker de å snu båten og sette 
kursen ut på fjorden igjen. Men de 
blir hindret av tollbåten, som dermed 
kolliderer med smuglerskøyta. 
Tollbåten «Nøkken» får stevnen 

Boken 
«Smuglere» av 
Arthur Omre 
kom ut første 
gang i 1935 og ble 
en stor suksess. 
Vi ser her utgaven 
fra 1950 med 
omslag tegnet 
av kunstneren 
Gerhard Gjerding.

Arthur Omre (1887-1967).
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ødelagt i sammenstøtet og må 
repareres på Løvås båtbyggeri. 

Snart har tollerne kommet opp på 
dekk på smuglerskøyta «Pluggen», 
og der er de er som klegger, skriver 
Arthur Omre i sin bok. De letter på 
luken og begynner å le av tilfredshet. 
Antonisen synes likevel ikke at 
de er av det verste slaget: «Til 
busemenner å være er de ganske 
hyggelig». Fiskeskøyta blir fortøyd 
med solide kjettinger inntil moloen 
ved tollstasjonen, og spritkannene 
blir losset en etter en. Det hele går 
greit. En av smuglerne prøvde å 
være morsom og ville vite hvor mye 
tollvesenets folk skulle få av lasten. 

Mange av Drøbaks innbyggere 
hadde samlet seg på brygga ved 
Tollboden for å se hva som foregikk. 
Noen ergret seg over at smuglerne 
var blitt tatt. En ivrig tilhenger av 
forbudet mente at øvrigheten ikke 
passet på smuglerne i tilstrekkelig 
grad, og derfor var det blitt så mye av 
dette. Akershus Amtstidende mente 
likevel å kunne observere at de fleste 
tilskuerne ble fylt av en vemmelse 
over «det tiltagende svineri med 
smugling av sprit, som man nu saa 
et haandgripelig bevis for, men som 
forbudsfolket ikke vilde tro paa foran 
forbudsavstemningen paatrods av alle 
advarsler». 

En blanding av fakta og fiksjon
I boken «Smuglere» blir «pol’ti 

Mørk» kalt «gamle Hansen». Han 
har lue og en kjepp med pigg, og han 
kommer for å hente dem. Smuglerne 
får likevel lov til å gå ned i lugaren 
og skifte klær, dersom de lover å være 
raske. Men de somler, setter på kaffe 
og tar seg «noen gode støiter». Mørk 
blir ergerlig og banker med kjeppen, 
men de ber ham vente. Etter mer 
masing kommer de endelig opp fra 
lugaren. De har tatt med seg to hele 
whisky hver, påstår Omre i boken, 
noe som virker svært usannsynlig. 
Smuglerne må gå foran i opptoget i 
retning Råkeløkka. Rett etter dem 
kommer «pol’ti Mørk» og flere 
tollere som passer på. Akershus 
Amtstidende opplyser at bakerst 

i opptoget gikk en stor skare av 
Drøbaks håpefulle ungdom. Et slikt 
«æresfølge» hadde folkene visst aldri 
hatt før, skriver avisen.   

Vi kan ikke vite i detalj hva som 
er fakta og hva som er fiksjon i det 
Arthur Omre forteller om oppholdet 
i Drøbak hjelpefengsel. Vi kan bare 
gjengi hendelsene omtrent slik 
vi får dem fortalt i «Smuglere». 
Omres versjon av det som skjedde 
ser ut til å være temmelig overdrevet. 
Fengselsoppholdet blir nærmest 
beskrevet som en ren fyllefest. 

Fengselet var fullt denne dagen, så 
det var ingen ledige celler. Derfor ble 
de fire smuglerne dyttet inn på et rom 
hvor det satt en fange fra før. Men 
de fikk ny halm til madrassene og 
gikk ut i skuret for å stappe halmen 
på plass. Fengselsvaktmesteren blir 
omtalt som «sjefen for denne nette, 
lille anstalten». Han er morsk og 
gjør det klart at han ikke vil ha noen 
sigarettrøyking inne i cellen. 

Det kan ha vært Jørgen Adolf 
Johansen som fremdeles hadde denne 
stillingen. Dette var på slutten av 
hans tid som vaktmester, og stillingen 
ble lyst ledig bare få uker senere. 
Omre skriver at sjefen for fengselet 
var like mye «på en peis» som de 
var. Han blir tatt til side ute i gangen 
og gitt en hel whisky. Vaktmesteren 
lar Antonisen ta et par klunker av 
flasken før han rusler opp trappen til 
leiligheten. Der tar han seg tydeligvis 

noen skikkelige slurker av flasken, for 
han er full når han kommer ned igjen 
og står i luka til cellen. Det skal ikke 
være noen sigarettrøyking i cellen, 
sier han enda en gang.

Antonisen gir vaktmesteren 
penger og ber ham skaffe dem biff 
og noen selters. Vaktmesteren sender 
«hjelperen» av sted. Hjelperen er en 
liten, saktmodig fyr som har avansert 
fra fangestatus til en slags assistent. 
Etter en halvtime er han tilbake med 
mat og drikke. Vaktmesteren går opp 
og legger seg, og hjelperen overtar 
ansvaret. De skjenker ham, for «det 
er ikke noe hyggelig å ha edru folk 
omkring seg når man selv er pussa». 
Så får de ham til å åpne et par av de 
andre cellene, og fangene der får noen 
drammer de også. Det blir etter hvert 
nokså livlig i fengselet på Råkeløkka 
den kvelden, skal vi tro det Arthur 
Omre skriver i boken.

Fangen som smuglerne har blitt 
plassert sammen med på cella, er en 
nitten år gammel gutt som er siktet 
å ha stjålet hundre kroner. Pengene 
skal han ha tatt fra bonden som 
han arbeidet for, men han hevder 
bestemt at han er uskyldig. Siden 
han er Bastøy-gutt, er det ingen som 
hverken tror på ham eller bryr seg. 
Han forteller at han har blitt holdt 
i varetekt i flere måneder uten å få 
snakke med noen om saken, så han 
tror at de har glemt ham. Antonisen 
spør hjelperen om dette, men han 

Fra fengselet på Råkeløkka.
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svarer bare at det er synd på gutten. 
«Han har pokker ikke tatt noe».

Dagen etter møter smuglerne 
opp i forhørsretten. Det hele går 
fort unna. Fullmektigen er en ung, 
kjekk kar. Antonisen pruter med 
ham om mulkten. Som hovedmann 
i smuglertoktet blir han ilagt en bot 
på 600 kroner. Mannen som kalles 
Hugo Larsen i boken, må betale 300 
kroner i bot. Antonisen drar pengene 
opp av strømpene og betaler boten 
kontant. Fiskeskøyta og spritlasten 
blir inndratt til fordel for statskassen

Deretter blir smuglerne sluppet 
fri. De går ned til Tollboden og 
kikker på båten der den ligger 
fortøyd med solide kjettinger. 
Tollerne ser dem. De er blide og 
kommer ut for å slå av en prat. 
Verdien av lasten går til dem på 
deling, hevder Arthur Omre i boken, 
men det er vel lite sannsynlig. «Pass 

bedre på neste gang», formaner 
tollerne. «Vær sikker», svarer 
smuglerne. Så går de slukøret om 
bord i fjordbåten og drar inn til Oslo. 
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Årskontingenten er kun kr 120,–
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Sylvia Salvesen (1890‒1973) var eier av Ekeberg gård i Frogn fra 1920-
årene. Hun hadde sterk tilknytning til gården, som fortsatt er i familiens 
eie, og hvor etterkommere nå bor. Hun var en sosietetskvinne fra Oslos 
beste vestkant og venninne av dronning Maud. Sylvia Salvesen satt i tysk 
fangenskap under krigen og bidro til at mer enn 100 norske fanger ble 
frigitt fra tyske konsentrasjonsleirer i krigens siste dager. De første delene 
av denne artikkel-serien er basert på et bidrag i boken «Ti vinner-kvinner 
og en taper», utgitt av Akershus Kulturvernråd i 2014. 

Tekst: Solveig Krogsrud. Foto: Sven Lindblad

Sylvia Salvesen – en modig kvinne: Del 6

Solhøgda – snublesteiner underveis
I forrige del så vi at Sylvia Salvesen 
kastet seg aktivt inn i arbeidet etter 
krigen. Hun ønsket å bygge et hvile- og 
rekreasjonshjem for norske kvinnelige 
krigsfanger, og det skulle hete 
Solhøgda. Hun var eier av Ekeberg gård 
i Frogn og gav en tomt på ca. 10 mål 
like nord for bygningene på gården. 
Der skulle drømmen bli til virkelighet. 

Men ikke alt gikk som hun hadde 
tenkt seg. Var det Aksel Sandemoses 
jantelov, eller var det bare snublesteiner 
underveis? Under overskriften 
«Rekreasjonshjem for kvinnelige 
Tysklandsfanger» kan vi lese følgende 
innlegg i Aftenposten 17. november 
1953, undertegnet av Ingeborg 
Haabeth: «Jeg leste i forskjellige 
aviser av 13. ds. at det appelleres til 
private personer og til institusjoner 
om at det settes igang innsamlinger og 

tilstelninger, altsammen til fordel for 
meg som en av Tysklandsfangene. Det 
virket som et sjokk og vakte et intenst 
ubehag, for jeg er ikke spurt om jeg 
ønsker hjelpen, langt mindre om jeg er 
enig i måten det søkes oppnådd på. 

La meg i egenskap av tidligere 
Ravensbrückfange få slippe å 
misbrukes på denne måten! Våre 
erfaringer fra Ravensbrück burde 
stimulere oss som fikk overleve til - alt 
efter evne og innsikt – å gjøre vårt beste 
til å bli positive, hjelpende mennesker 
heller enn å bruke vår fangeposisjon 
til i utide å innkassere sympati og 
oppmerksomhet og søke unødvendig 
økonomisk støtte. Efter min mening 
skjer dette idag og i en slik målestokk at 
jeg må rope et varsko».

Hun gir likevel honnør til Sylvia 
Salvesen for å ha gitt tomt og innbo 
til rekreasjonshjemmet. Men hun 

påpeker at gaven burde vært tatt opp 
med «vår forening», altså Kvinnelige 
Tysklandsfangers forening. Da kunne 
denne foreningen undersøkt hvor 
stort behovet var for et slikt hjem. I 
første omgang burde en se hvor langt 
krigsfangene kunne hjelpe seg selv ved 
å samle inn midler. Hun antyder at 
en kan danne et aksjeselskap, søke et 
billig byggelån og mener det er mange 
måter å gå frem på for å klare seg selv. 

Til tross for disse innvendingene 
skriver Ingeborg Haabeth at Sylvia 
Salvesens gave er et utmerket grunnlag 
å bygge videre på, og «hvis vi løftet i 
flokk kunne vi kanskje komme langt 
med egen hjelp». Avslutningsvis 
skriver hun: «Det ville være deilig 

å ha et felles hjem på landet så lett 
tilgjengelig fra Oslo, hvor jo de fleste 
av oss bor, men la gaven forelegges vår 
forening som varetar våre interesser og 
representerer oss utad. Inntil så skjer 
og saken blir tilfredsstillende klarlagt, 
er jeg sikkert ikke alene om å føle meg 
krenket og forvirret». 

Det er trolig at saken har vært 
diskutert i ledelsen for Kvinnelige 
Tysklandsfangers forening, og de har 
reagert på at foreningen ikke var blitt 
rådspurt om prosjektet. Likevel er det 
litt underlig at de velger å la et av sine 
medlemmer gå rett til avisen uten at 
foreningen kontaktet Sylvia Salvesen 
først. Innlegget må ha vært en stor 
skuffelse for henne. 

Hvilehjemmet Solhøgda i Frogn sto ferdig sommeren 1960 etter flere års planlegging 
og innsamlingsarbeid.
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I Aftenposten 19. november svarer 
Sylvia Salvesen. Under overskriften 
«Solhøgda og Tysklandsfangene» 
skriver hun følgende: «Det er 
bedrøvelig når man vil gjøre noe for 
sine kamerater fra konsentrasjonsleirer 
og fengsler, at noen av dem skal 
misforstå og motarbeide det. Hvis de 
ikke trenger å komme til Solhøgda, 
så er det jo ikke nødvendig. Vi som 
arbeider for saken, vil søke stedet 
reist innen 1954, og de vil allikevel 
være velkommen til å se det og kunne 
bedømme hvor meget det trengs for 
dem som gleder seg til det og ser frem 
til gode ferier der. 

At et opprop ikke undertegnes 
av dem som skal nyte godt av det, 
synes selvfølgelig. I arbeidskomiteen 
for Solhøgda feriehjem for tidligere 
Tysklandsfanger sitter imidlertid 
nettopp noen av de kamerater der vil 
arbeide intenst for å få det reist og 
gleder seg til å tilbringe sine ferier der 
når de trenger det».

Innsamlingsarbeidet fortsetter
 I Akershus Amtstidende 30. 
september 1955 kan vi lese om 
innsamlingsarbeidet som pågår 
under overskriften «Blomsterlunch, 
mannequinoppvisning og utloddning 
til inntekt for rekreasjonshjemmet 
‘Solhøgda’ på Ekeberg gård i Frogn». 
Her står det blant annet: «Fru Sylvia 
Salvesen har i mange år arbeidet for 
kvinnelige tysklandsfanger. Og hun 

stiller også gratis tomt til disposisjon. 
Dette er en sak som i sin tid forårsaket 
nokså mye debatt, men debatt eller 
ikke, planene for ‘Solhøgda’ som 
hjemmet skal hete, går sin gang 
og det samles stadig inn penger til 
formålet. Søndag holdt fru Salvesen 
en tilstelning på sin eiendom Ekeberg 
gård i Frogn til inntekt for formålet. 
‘Bomsterlunch’ hadde hun kaldt 
arrangementet. Og blomster var det et 
veld av, både ute og inne, fruen driver 
jo gartneri, så det er ingen mangel på 
den varen der i gården». 

Flere blomsterforretninger hadde 
sendt blomstergaver, og de var arrangert 
slik som blomster skal arrangeres, enten 
det gjelder borddekorasjoner eller i 
kurver og buketter. To oslofirmaer 
viste frem det siste fra norsk motenytt, 
og konklusjonen ble ifølge avisen: 
«Holder vi frem som vi stevner kan 
pariserne gå hjem og legge seg eller: 
Reise til Ekeberg gård i Frogn for å 
se virkelig praktiske, solide og vakre 
saker i klesveien». Det var utlodning 
av blomster og klær til inntekt for 
Solhøgda.

I mai 1956 deltok Sylvia Salvesen 
på et møte i Aktive krigsdeltakeres 
forening i Bergen hvor hun fortalte om 
planene for Solhøgda. Der uttrykte 
hun håpet om at dette hjemmet skulle 
bli et levende minnesmerke over den 
norske kvinnes patriotiske innsats 
under krigen. Det skulle være åpent for 
alle som hadde behov for det.

Våren 1959 ble det arrangert et fire 
dagers loppemarked i Møllergata 1 
i Oslo. Formålet var å skaffe penger 
til innredning av hjemmet som snart 
skulle åpnes. «Sjelden har et formål 
vært bedre», skrev Aftenposten. 
«I alle de trykksaker som er utgitt 
om motstandskampen - bøker, 
undersøkelser og innberetninger - 
finnes det lite og ingenting om hva 
kvinnene, mødrene og hustruene 
betydde for kampånd og innsatsvilje». 
Avisen trekker frem at Sylvia Salvesen 
reiser et levende minnesmerke, «et 
monument over all den frihetstrang og 
fedrelandskjærlighet som også fantes 
hos Norges kvinner».

Sylvia Salvesen fortalte til avisen 
at en lang rekke kunstnere skulle 

utsmykke Solhøgda. På samme 
måte som Bæreia ved Kongsvinger, 
hjemmet for mannlige krigsinvalider, 
ville det også komme en fin kunst-
samling på Solhøgda. Fra danske 
motstandsorganisasjoner hadde hun 
mottatt godt og vel 50.000 kroner. 
I tillegg hadde en dansk medfange 
fra Ravensbrück gitt henne løfte om 
håndvevede gardiner til hele huset 
og flere meter med vakkert dansk 
møbelstoff.

Året etter, nærmere bestemt 
søndag 12. juni 1960, åpnet endelig 
hvile- og rekreasjonshjemmet 
Solhøgda sine dører. Det vil vi se 
nærmere på neste gang.

Artikkelen fortsetter i neste nummer

Hovedhuset på Solhøgda har et vakkert hageanlegg og en romslig terrasse 
med flott utsikt. Foto fra mai 2016.
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Hilde i samtale 
med sin tegne- og 
fotolærer Thor 
Wiborg på Søndre 
Digerud gård i 
1972. (Foto: Reidar 
Salvesen).

Lokalhistorie fra Digerud – Del 8

Barndommens rike

Min første tegne- og fotolærer var Thor Wiborg. Han var født i 1903 på Digerud. 
Faren, iseksportør Axel Wiborg (1857–1944), var en kjent person som ga barna 
sine sterke opplevelser, både gode og noen svært problematiske. Han var i 
mange år entreprenør for kunstige vanndammer, veisystemer og isrenner som ga 
arbeidsplasser og derved gode ekstrainntekter for svært mange familier i Frogn og 
på Nesodden. Men av ulike grunner stupte virksomheten rundt 1913, og familiens 
situasjon ble dramatisk endret fra rikdom, anseelse og ære til det stikk motsatte.

Tekst: 
Hilde Degerud Jahr

Stedene hvor vi lekte
For å greie tegneprøven og komme 
inn på Statens Håndverks- og 
Kunstindustriskole i Oslo trengte 
jeg opplæring i frihåndstegning og 
et håndverk. Det hadde jeg ikke 
lært på reallinjen på Aars og Voss 
gymnas i Oslo, hvor jeg tok artium i 
1969. Jeg tok derfor møbeltapetserer-
utdanning på Yrkesskolen i Oslo. 
Læreren min sa at en kollega ga 

privat tegnekurs for mindre grupper 
i hjemmet sitt på Majorstua. Der 
troppet jeg opp og presenterte meg. 
Han sa: «Thor Wiborg». Jeg sa: 
«Hilde Degerud». «Er du fra 
Digerud gård?», spurte han. «Ja», 
svarte jeg. «Det er jeg også», sa han. 

Et nært og godt vennskap 
oppsto. Jeg lærte fagene hans: 
frihåndstegning og foto. Og vi 
samtalte om stedene hvor vi begge 
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hadde lekt. Som barn leker vi på 
de stedene der vi bor. Vi er til stede 
i øyeblikket, uten tanke på fortid 
eller fremtid. For mange blir stedene 
sittende fast i hukommelsen som 
«hjemme», der vi er fra. Slik var 
Digerud for oss begge.

Vakre steder med levende historie
Tenk på alle vannene som er gravd 
ut for isproduksjon. Restene etter 
denne intense perioden i vår nære 
historie har gitt oss vakre naturperler. 
På Digerud, som på så mange andre 
steder i Frogn, Nesodden og rundt 
hele indre og ytre Oslofjord, finner vi 
rester i naturen etter virksomheten. 
Ved å bli kjent med historien knytter 
vi oss nærmere til stedene. Vi kan 
bruke kvalifisert gjetning og fantasi 

til å forestille oss hvordan det var her 
for over hundre år siden. Sammen 
lager vi levende historie. 

Isblokkene ble skåret direkte på 
vannene med håndkraft og kunne 
veie opp mot 200 kilo. Etter først 
å ha blitt dratt opp av vannet, ble 
som regel 10-15 isblokker av gangen 
transportert et stykke med hest og 
slede til en isrenne. Isrenna kunne 
være lang og førte til store ishus ved 
sjøen. Isblokkene kunne få stor fart 
på skliene, og bremsemekanismene 
var mange.   

De opptil 10-15 m høye og 60 m 
lange ishusene ruvet i landskapet. 
Her ble isen lagret i sagflis bak tykke 
vegger, før den seinere på året ble 
skipet av gårde med seilskutene. 
Isdriften var i høyeste grad en 

Wiborg-søsken på Digerud i 1906. Thor nederst til venstre. (Foto: Axel Wiborg). 

Hilde Degerud bader en dukke. Birger Snekkermoen, Berit Digerud og Tom 
Degerud fisker i Nordre Sønderstødam i 1959. Denne grenen av naturisdammen er 
nå tørrlagt, og det vokser skog på området. (Foto: Randi Degerud).

Flaten vi ser innover på bildet til venstre, kalles Stabeltomta. En svært forseggjort 
drenering munner ut nederst til venstre på bildet. Vannet vi ser, kommer fra en 
åpning nederst i demningen. Antakelig ble denne åpningen stengt når dammen skulle 
fylles og åpnet når dammen skulle tømmes for rensing. Til høyre: Demningen ved 
Nordre Sønderstødam er 7 m høy. Av bildet kan vi se formen på demningen. (Begge 
foto: Einar Jahr).
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«spekulasjonsindustri» med stor 
grad av konkurranse, dristighet og 
originale påfunn. Fortjenestene 
kunne være eventyrlige.  

Dramatikk på Digerud
Axel Wiborg hadde i 1901 skilt seg 
fra sin første kone og giftet seg raskt 
med sin kones fostersøster. Med 
sin nye kone Margrethe fikk han 
tre gutter og to jenter. Hans første 
kone Edle hadde umiddelbart etter 
bruddet reist til New York, mens 
barna fra det første ekteskapet bodde 
lenge sammen med sin far og stemor 
og fem småsøsken. 

Rundt 1910 begynte det å gå 
dårligere med forretningene til 
Wiborg. Eksporten av naturis 
avtok. Det var uro i Europa. 
Kjøleteknikken var i anmarsj. 

Og snipp, snapp, snute, så var 
iseventyret ute. Axel Wiborg kom 
i konflikt med innflytelsesrike 
personer, og han følte seg forfulgt og 
motarbeidet. 

Den virkelige krisen begynte med 
at lensmann Olaus Hjalmar Næss 
en dag i 1911 troppet opp på gården 
med en advokat som representerte 
Wiborgs første kone. Lensmannen 
tok da utlegg i alle Wiborgs islagre, 
som hadde en anslått verdi av mellom 
4.000 og 5.000 kroner. Wiborg 
gjorde henvendelser for å få isen 
tilbake, men det varte og rakk, og til 
slutt var isen smeltet fordi lagringen 
ble sabotert ved at det ikke ble fylt 
sagflis i isolasjonen. Deretter ble 
det forkynt nye krav mot Wiborg 
fra hans første kones advokat, og i 
denne forbindelse sørget lensmannen 
for å kaste familien Wiborg ut fra 
eiendommen.

Det fulgte en rekke saksanlegg 
og viderverdigheter i kjølvannet av 
alt dette, men alle rettsavgjørelsene i 
saken gikk imot Axel Wiborg. Han 
hadde klaget flere rettsavgjørelser helt 
opp til Høyesteretts kjæremålsutvalg, 
og påtalespørsmålet vedrørende 
lensmannen hadde han to ganger 
brakt inn for Riksadvokaten. Etter 
hvert vendte også den lokale opinion 
seg imot Wiborg. Mange syntes 
synd på hans første kone som hadde 
måttet forlate gården, og det var også 
enkelte som mente at han måtte ha 

blitt gal. I 1913 ble situasjonen så 
utålelig for Wiborg og hans familie 
at de flyttet inn til Kristiania. Han, 
konen og fem små barn tok tilhold 
på hans kontor. På dette tidspunkt 
hadde Centralbanken allerede tatt 
gården i sin besittelse som såkalt 
brukelig pant. Gården ble deretter 
solgt til advokat Peter Bredahl som 
visstnok var Wiborgs advokat.

Høyesterettsadvokat Oskar 
Strøm var en sentral person i det 

Gjenstander med historie. Issag, isspade og issaks ble brukt for å sage isblokkene, 
skrape dem rene for snøslaps og dra dem dit de skulle plasseres for videre transport. 
Mange isblokker skulle fraktes fort. Om sommeren var det høysesong og best pris. 
Seilskutene sto i kø ved Sønderstøbukta for å bli fylt med is så raskt som mulig, før 
ferden ofte gikk til London. Mange har tatt vare på redskaper fra den gang. De står 
på gårdene i bygda eller på museum. (Tegninger: Hilde Degerud Jahr).

I området rundt Sønderstøbukta 
finner vi jernbånd som vist her. De 
har forsterket treverket i isrennene, 
som gikk fra Sønderstødammene og 
Stabeltomta. (Foto: Hilde Degerud Jahr).

Axel Wiborg tegnet av ukjent kunstner 
etter et fotografi. (Kilde: Margrethe 
Wiborg: «Wiborg-sagen. En fremstilling 
af Axel Wiborgs hustru». Kristiania 
1916).



34 PENSJONIST-NYTT 2/2016 PENSJONIST-NYTT 2/2016 35

som Axel Wiborg oppfattet som 
en sammensvergelse mot ham. 17. 
juni 1914, på hjørnet av Karl Johans 
gate og Store Strandgate (nå Fred. 
Olsens gate) i Kristiania, avfyrte 
Axel Wiborg tre revolverskudd mot 
advokat Strøm, som døde nesten 
umiddelbart. Wiborg ble året 
etter dømt til 12 års fengsel. Ved 
straffeutmålingen ble det vektlagt 
i formildende retning «at han 
hadde arbeidet seg inn i en sterkere 
og sterkere skjev oppfatning av at 
han var blitt urettmessig forfulgt 
av advokat Strøm», og dessuten 
at han «i senere år hadde vært en 
i økonomisk henseende ulykkelig 
stillet mann». 

Etter pågripelsen og domfellelsen 
flyttet Margrethe Wiborg og barna 
inn på småbruket Skovly. Det ble 
imidlertid reist straffesak også mot 
henne for å ha deltatt i planleggingen 
av drapet. Hun ble dømt til seks års 
fengsel, men slapp ut etter to år av 
hensyn til barna. Mens hun ennå 
sonet, ble det gjennom Aftenposten 
samlet inn 8.000 kroner for at barna 
skulle få kjøpt Skovly, slik at de 
kunne få et permanent sted å bo.

Vennskap
Advokat Bredahl overdro gården 
videre til min oldefar Johan 
Kristiansen for 27.000 kroner i 
1914. Det har vært sagt at Johan 
Kristiansen pekte seg ut fordi han var 

den som i særlig grad hadde hjulpet 
Wiborg, og fordi han var kjent som 
en omgjengelig mann med stor 
evne til å komme overens med folk. 
Mine forfedre flyttet fra småbruket 
Skovly og fikk nå sitt hjem på Søndre 
Digerud. 

Slik byttet barna til Margrethe 
og Axel Wiborg hjem med barna 
til Kristiane og Johan Kristiansen 
Digerud. Familiene var fortsatt 
venner, og selv om de hadde byttet 
bolig, fortsatte de å betrakte 
Digerud som hjem i sitt sinn. Axel 
og Margrethe bodde på Skovly til de 
døde i henholdsvis 1944 og 1955. 
Thor bosatte seg som voksen i Oslo, 
men besøkte ofte foreldrene. Han 
giftet seg og fikk sønnen Bjørn. 

Bjørn var ofte hos sine 
besteforeldre. I 2008 var jeg sammen 
med ham og konen Else Wiborg på 
besøk på gamle trakter på Digerud. 
Det er fra dette besøket jeg har 
skannet fotoer fra Axel Wiborgs 
private fotoalbum. 

Nå er dessverre Else og Bjørn også 
døde. Jeg er glad for at vi som gode 
venner fikk denne sommerdagen på 
Digerud sammen. Da fikk jeg samlet 
mye aktuelt stoff i form av notater, 
bilder og film som bekrefter de nære 
bånd det er mellom to familier med 
felles røtter til et historierikt sted. 

Lekestue med historie
Axel Wiborg fikk bygget lekestue 

til barna sine i 1899. Da Johan og 
Kristiane Digerud kjøpte gården 
i 1914, ble bygningen flyttet litt 
og brukt til hønsehus. Det er 
den fortsatt. Nå i 2016 er det 
tipptippoldebarna deres som vokser 
opp på gården, mater høner og leker 
rundt omkring. De vet kanskje ikke 
så mye om forfedrene sine ennå, men 
jeg vet at foreldrene deres er opptatt 
av bevaring og tradisjon. 

Deres siste skudd på stammen ble 
født i sommer, og navnet er Emil. 
Det syns jeg passer fint. For Søndre 
Digerud gård har minner som om 
de skulle tilhøre Astrid Lindgrens 
historie om Emil i Lønneberget. 
Jeg tror nok det blir bruk for en 
snekkerbod der også!

Serien fra Digerud fortsetter i neste 
nummer

Lekestue som ble til hønsehus på Søndre Digerud gård. (Foto: Axel Wiborg og Einar Jahr).

Takk, takk, takk …
Økonomiske bidrag fra våre kjære lesere strømmer inn, 
og vi takker hjerteligst ved å presentere et nytt nummer 
av Pensjonist-nytt. Som dere ser er bladet spekket med 
illustrasjoner, hvorav mange i farger. Med økonomien i 
orden er det lettere å gjøre bladet lekkert og leseverdig.

Hjertelig hilsen fra Redaksjonskomiteen
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Fortellingen om Frogns siste og største 
kvinnelige industriarbeidsplass – Del 8
Denne artikkelen om kåpefabrikken Ilni er et resultat av et prosjektarbeid 
ved Follo Museum som ble utført for en del år siden. Arbeidet baserte seg på å 
kartlegge en av distriktets siste industriarbeidsplasser, som lå i Frogn mellom 
1947 og 1970. Teksten går over flere hefter og bygger på en artikkel som ble 
publisert i Årbok 2006 for Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus.                                           

som bedrift 
og arbeidsplass

Teksten er skrevet av Silje Husemoen
(Foto: Britta K. Bergersen, Follo Museum)

Dans med gutta fra Jobu
Syerskene var generelt mye sammen 
på fritida, enten på hybelen eller ute i 
Drøbak by. På hyblene var det alt fra 
pysjfester til kaffekos og trekkspill 
og gitar. Jentene hadde mye felles. 
De fleste var på samme alder, ugifte 
og i en by uten familie og venner fra 
hjembygda. På fredag og lørdag kveld 
gikk mange ut, enten på Seaside, 
Reenskaug eller Britannia i Drøbak. 
Onsdagen var også en tradisjonell 
utekveld. At unge kvinner gikk ut 

på denne ukedagen, ble fra gammelt 
av kalt «dueslepp» og refererer til 
hushjelpenes frikveld. Onsdagen var 
hushjelpens eneste frikveld i uka. 

Dagens omdøping av onsdagen 
til «lille-lørdag» er en slags 
revitalisering av dueslepp-begrepet. 
Hele 1950-tallet var også lørdagen en 
ordinær arbeidsdag på Ilni.

Både hushjelpen og syersken 
var som regel unge og ugifte og av 
noenlunde samme sosiale stand. 
Noen av syerskene hadde også 

tidligere erfaring fra yrket før de 
kom til Ilni. Andre igjen har fått 
yrkeserfaring i samme kategori, for 
eksempel som hjemmehjelper, i tiden 
etter Ilni. 

I et historisk perspektiv er det 
ikke urimelig å sammenlikne de 
to yrkesgruppene. Mange av dem 
som fant veien til industriarbeid i 
Kristiania fra midten av 1800-tallet, 
var kvinner som ellers ville arbeidet 
som hushjelp. Det lå større frihet 
og bedre lønninger innen industri 

enn en hushjelp-post. Det var særlig 
tekoindustrien som rekrutterte de 
kvinnelige arbeiderne. 

Når hybeljentene beveget seg 
ut, skulle det danses og drikkes øl 
– eller Cola. Flere har fortalt at de 
vanket i AUF, arbeiderungdommens 
forening. I AUFs lokaler holdt ulike 
foreninger møter, som for eksempel 
avholdsforeningen. Jentene som 
vanket i AUF, gjorde det mest for 
det sosiale samværets skyld, har de 
fortalt. Det var dans og aktiviteter 

Jobu var det mannlige motstykket til Ilni på 1950- og 60-tallet. Dette bildet er 
merket «et JO-BU-foto».
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i lokalene i Fardalsvingen ned mot 
Drøbak. Huset er revet i dag.

I helgene var det ofte levende 
musikk på serveringsstedene nede 
i Drøbak. Det var ikke uvanlig at 
syerskene møtte på gutta fra Jobu 
på disse kveldene. Utover 1950- og 
60-tallet var Jobu Ilnis mannlige 
motstykke som industriarbeidsplass 
i Drøbak. Ofte ble det par utav 
kombinasjonen jente fra Ilni og gutt 
fra Jobu. Noen varte og ble giftermål; 
andre gjorde ikke det. 

Sognepresten, som var nærmeste 
nabo til Ilni-fabrikken, uttalte til 
Akershus Amtstidende allerede i 
februar 1947 at «han hadde sporet 
en bestemt virkning av bedriften. 
Når de unge kvinnene hadde vært 
der en tid og blitt flinke, så var de 
kommet over i prestegården og 
forlangt lysning. Denne utvikling 
hadde han ikke noe imot». 

«Kåpejente»
Identifikasjonen hos de tilflyttende 
syerskene kan også ha gått i retning 
av oss kontra lokalbefolkningen. 
Noen av informantene har 
beskrevet en ufrivillig opplevelse 
av å bli stemplet som «kåpejente». 
Fabrikken gikk under kallenavnet 
«Kåpa». Å være kåpejente var ikke 
nødvendigvis førsterangs, sosialt 
sett. Syerskene hadde varierende 
oppfatning av det å bli kalt kåpejente. 
Noen syntes det var ubehagelig 

og identifiserte seg ikke med 
betegnelsen, mens andre syntes det 
var helt ok og kunne kalle seg selv for 
kåpejente med en viss stolthet. 

For mange handlet den ene eller 
den andre oppfatningen antakelig 
om den tiden det tok å venne seg til 
miljø og omgangsform. En tidligere 
syerske beskriver sitt første møte med 
lokalbefolkningen slik: «Jeg var helt 
ny i byen. Det må ha vært fredag, for 
det var dans, og så ble jeg budt opp, 
da. Det var en Drøbaks-gutt, og han 
så sikkert at det var et nytt ansikt, 
jeg vet ikke. Men så sier’n - jeg fikk 

Bildet over og til høyre: Ilni og 
Drøbak Manufaktur samarbeidet om 
markedsføringen av klær fra fabrikken. 
(Kilde: Jan-Kåre Øien).

helt hakaslepp: ‘Jobber’u på Kåpa? 
Bor’u på Ridehuset eller bor’u på 
Muselund’? Jeg glømmer det aldri!».

Det gikk seg som regel til – også 
for de tilreisende som måtte bruke 
litt tid på å tilpasse seg og finne sin 
plass i miljøet. En tidligere ansatt på 
personalkontoret har fortalt at hun 

syntes mange av de nye og tilreisende 
syerskene kunne virke forkomne 
og tafatte i begynnelsen, men at de 
forholdsvis raskt fant seg til rette. 

Artikkelen fortsetter i neste nummer
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Med alderen får mange av oss et økende behov for å vite mer om vårt 
opphav og våre slektninger ‒ først og fremst hva de het og når de levde, 
men gjerne også hvilke yrker de hadde, og litt om hvordan de levde sine 
liv. I denne serien vil vi presentere noen kilder innenfor slektsgransking, 
både på nasjonalt plan og kilder av mer lokal interesse.

Tekst: Sven Lindblad

Del 9

Slektene Bay
Vi fortsetter vår gjennomgang av 
et utvalg slektsbøker med lokal 
tilknytning. I 1943 utkom boken 
«Slektene Bay i Norge», utarbeidet 
av Otto Delphin Amundsen. 
Den er på 123 sider. Boken har 
en lang undertittel som gir en 
nærmere spesifikasjon av innholdet: 
«Slektsbok for Bay-slekten fra 
Vinger, Odal, Skånes samt Fron i 
Gudbrandsdal og fra Flesberg, med 
tillegg om Bay-slekter fra Christiania, 
Drammen, Drøbak m.fl.».  

Publikasjonen er delt i to 
hoveddeler. De første 85 sidene tar 
for seg den delen som forfatteren 
omtaler som «hovedslekten». Det er 
etterkommere av Oluf Bay, død 1650. 
Han presenteres som slektens stamfar 
i Norge. Oluf Bay var kaptein i den 
norske hæren. Man har ganske god 
oversikt over de siste seks årene av 
hans liv, men det er usikkert hvor han 
kom fra. Trolig var han født ca. 1610. 
Omkring 1644 giftet han seg med 

Siri Baardsdatter (ca. 1609-1698). De 
fikk to barn, nærmere bestemt Even 
Olsen Bay og Johanne Olufsdatter 
Bay. 

Etterkommere av Even Olsen Bay 
utgjør Toten-grenen av Bay-slekten, 
men denne grenen har sluttet å 

Boken «Slektene Bay i Norge» kom ut i 
1943.
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bruke Bay-navnet som familienavn. 
Søsteren Johanne Olufsdatter 
Bay ble stammor for Bay-slekten i 
Gudbrandsdalen og for slektslinjene 
Eidskog-Vinger, Skjeberg-Elverum-
Odal samt Skaanes-Hasselbakke. 

De som er omtalt i den andre 
delen av boken, regnes ikke uten 
videre med til hovedslekten, så denne 
delen har fått overskriften «Spredte 
Bay’er og Bay-slekter». Den tar for 
seg øvrige Bay-slekter i Norge og 
starter med «den gamle major» Jens 
Bay (ca. 1585-1657). Han opptrer 
samtidig med Oluf Bay, og de to 
er knyttet til de samme militære 
avdelingene under den såkalte 
Hannibalfeiden (1644-1645) og i 
den nærmeste tiden etterpå. Jens Bay 
hadde en høyere kommando i disse 
avdelingene. I årene 1634 til 1647 var 
han eier av Horgen gård i Frogn. Han 
skal ha drevet gården selv, bortsett fra 
i årene da Hannibalfeiden pågikk, 
hvor han deltok meget aktivt som 
kommandant. 

De historiske kildene forteller 
en god del om Jens Bays aktive 
militære løpebane fra 1611 og fram 
til han døde i 1657, men svært lite 
er kjent om hans familieforhold. Vi 
vet at han etterlot seg f lere døtre 
da han døde, men det er uklart 
om han hadde noen sønner. Otto 
Delphin Amundsen stiller likevel 
det naturlige spørsmålet om den 
norske Bay-slektens stamfar Oluf 

Bay kan ha vært hans sønn. I så fall 
er det Jens Bay som er den egentlige 
stamfaren, og ikke Oluf, men dette 
har vært vanskelig å bevise.

Amundsen har ikke vært alene 
om å stille spørsmål om Jens Bay 
kan være den egentlige stamfaren til 
slekten Bay i Norge. Allerede i bind 
2 av «Samlinger til det norske Folks 
Sprog og Historie», som kom ut i 
1833, ble denne muligheten lagt fram. 
«Han var maaske den første her i 
Riget af denne endnu herværende 
Familie», står det i kommentarene på 
side 510 i denne boken.

Drøbak-slekten Bay var tollere
Under «Spredte Bay’er og Bay-
slekter» har Otto Delphin 
Amundsen et mindre kapittel med 
tittelen «Drøbak-slekten Bay». Han 
antar at denne slekten nå er helt 
utdødd. Den nedstammet fra Hans 
Bay, som var født omkring 1707. I 
1749 ble han utnevnt til toller ved 
Sand og Drøbak tollsted, og neste 
vår flyttet familien til Drøbak. 
Høsten 1750 kjøpte Bay seg hus på 
Vennebekks grunn sentralt i Drøbak, 
og han ble boende her til sin død i 
1785. Toller Hans Bay skal ha vært 
en formuende mann som etterlot 
arvingene hele 2.518 riksdaler til 
fordeling.

I første ekteskap var Hans Bay 
gift med Erika Kristine Ohnsorg, 
som døde i 1761. De fikk fem barn. 
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Familien Bay styrte tollaffærene i 
Drøbak i mange år. Her ser vi toll-
forordningen av 1732, utstedt av kong 
Christian 6.

Sønnen Friedrich Ditlev Bay ble 
utnevnt til farens etterfølger som 
toller i Drøbak i 1785. Senere ble han 
tollkasserer samme sted. Den yngste 
sønnen het Hans Peter Bay. Han 
var tollkasserer i Drøbak fra 1808 
til sin død i 1831. Historikeren Ola 
Teige skriver at familien Bay styrte 
tollaffærene i Drøbak som et regelrett 
familiedynasti fram til 1831. 

Sand tollsted ble opprinnelig 
etablert i 1632, og en tollbod ble 
satt opp nedenfor gården Slottet i 
Hurum. Men skipene la gjerne til 
ved Drøbak, og etter hvert forfalt 
tollboden i Hurum. I 1711 ble 
tollstedet flyttet til Drøbak, men det 
beholdt likevel navnet Sand helt fram 

til 1814. Den nåværende Tollboden i 
Drøbak ble bygd i 1856. 

Bay-fontenen i parken
Fontenen i Badeparken er en gave 
til Drøbak fra tidligere USA-
ambassadør i Norge, Charles Ulrick 
Bay (1888-1955). Gaven er til minne 
om hans far som var drøbaksgutt, 
men utvandret til Amerika tidlig 
i 1880-årene. Det var den allsidige 
og dyktige kunstneren Ørnulf Bast 
som utformet drøbaksgutten i 
fontenen i Badeparken. Vannets spill 
i fontenen er i våre dager neddempet, 
og skulpturen utgjør det viktigste 
elementet i kunstverket. Gutten står 
på terskelen til livet, og fuglen som han 
holder i hånden, er klar til å fly. Det 
har vært hevdet at fuglen symboliserer 
utferdstrangen til nordmenn som 
i sin tid emigrerte til Amerika, slik 
ambassadørens far gjorde. «Fri som 
fuglen og med drømmen i seg var 
kanskje Ørnulf Basts ledemotiv da 
han skulpturerte drøbaksgutten 
og fontenen», skrev Bernhard 
Magnussen så treffende i 1994.

Avdukingen av fontenen fant sted 
fredag 29. juni 1956. Det var et halvt 
år etter at ambassadøren døde, så det 

Til høyre: Drøbaksgutten i Badeparken 
er laget av  Ørnulf Bast. Han var en av 
de aller fremste billedhuggerne i Norge 
på 1900-tallet. (Foto: Sven Lindblad).
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ble hans enke Josephine Bay som 
holdt hovedtalen under seremonien. 
Mannen hennes hadde ønsket å 
glede befolkningen i Drøbak med 
denne gaven, og hun takket byen 
for at det var funnet en så vakker 
plass til den. Herman Wildenvey 
leste dikt, og etter avdukingen 
inviterte kommunen til hyggelig 
samvær. Festen pågikk til langt inn 
i de små timer i den lyse og varme 
sommernatten. 

Ambassadør Bays slekt
Charles Ulrick Bay var USAs 
ambassadør i Norge fra 1946 til 1953. 
Han var sønn av Jens Christopher 
Bay, født Bugge, og hustru Hansine 
Marie. Jens Christopher var født i 
Drøbak 14. april 1857 og utvandret 
til Amerika rundt 1882. Her 
etablerte han seg som forretnings-
mann i New York og endret sitt 
etternavn fra Bugge til Bay. Det har 
vært flere ulike teorier om årsaken 
til dette, men navnet Bugge fungerte 
ikke godt i Amerika. Derfor valgte 
han å ta sin mors etternavn, som var 
Bay. Hans hustru Hansine Marie 
hadde pikenavnet Hauan. Hun var 
født i Hammerfest i 1855.

Jens Christopher Bays foreldre 
var Carl Adolf Bugge (1832-1873), 
kjøpmann og ordfører i Drøbak, og 
Helle Margrete Olivia (1823-1898), 
født Bay. Olivia kom fra gården 
Løvneset i Eidskog i Hedmark. 

Ambassadør Charles Ulrick (Rick) Bay 
hadde en far fra Drøbak og ønsket å 
glede byens befolkning med en gave.

Hennes foreldre var Jens Christopher 
Bay og hustru Anne. Dermed tilhørte 
Olivia Eidskog-Vinger-linjen av 
den delen av slekten Bay som Otto 
Delphin Amundsen omtaler som 
hovedslekten, og som med sikkerhet er 
etterkommere av stamfaren Oluf Bay.

Baybakken
Den bratte Buggebakken sentralt i 
Drøbak, populært kalt «Buggen», 
har sitt navn etter Bugge-familien, 
som drev handelsvirksomhet her i 
byen i fem generasjoner. Ikke langt 
fra Buggebakken finner vi en annen 
bratt bakke som heter Baybakken. 

Den skal tidligere ha vært oppkalt 
etter maleren Ludvig Skramstad, 
men fikk sitt nåværende navn som 
en hyllest til ambassadør Bay etter 
at han hadde gitt den fine fontenen i 
gave til Drøbak. 
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Torild Andrea Berg sender stafettpinnen 
videre til Pål Mørk. 

Helsingfors overværer en delegasjon 
fra det nazistiske Tyskland et 
konkurranseløp der en løper med 
jødisk bakgrunn vinner. Den 
avgjørelsen ble endret slik at vinneren 
kun fikk 4. plass.

Fortellingen blir fortalt fra 
både advokat Thunes og fru Wiiks 
synsvinkel. Det understreker 
temaet som er splittelse mellom 
hovedpersonene, nasjonen og 
Europa. Splittelsen som oppsto etter 
borgerkrigen 1918 vil for alltid prege 
Finland. 

Boken er spennende, godt skrevet 
og gir innblikk i en historisk periode. 
Anbefales!

Romanen «Svik 1938» 
ble utgitt av Pax Forlag i 
2014. Boken er på 310 
sider.
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Kjell Westö har fått Nordisk råds 
litteraturpris og Sveriges radios 
romanpris i 2014 for boken «Svik 
1938». Forfatteren har tidligere gitt 
ut en romanserie i fire bind med 
tema fra 1900-tallets Helsingfors. 
«Drakarna över Helsingfors» (ikke 
oversatt til norsk), «Faren ved å være 
Skrake», «Der vi engang gikk» og 
«Gå ikke alene ut i natten». Alle 
bøkene har tema fra Helsingfors og 
gir et spennende og godt innblikk i 
historien og menneskene. 

I «Svik 1938» befinner vi oss i 
Helsingfors i 1938. Spenningen er til 
å ta og føle på like før 2. verdenskrig 
bryter ut. Vi blir kjent med mennene 
som møtes i «onsdagsklubben». 
Dette er venner av advokaten Claes 
Thune, og de tilhører alle overklassen 
i Helsingfors. På møtene diskuterer 
de livlig samfunnsaktuelle temaer. 
Tilsynelatende råder enigheten, 
men under overflaten murrer det 
konflikter og uenighet om personlige 
så vel som politiske temaer. Av 
flere saker som det absolutt ikke er 
enighet om, er for og mot Hitler, 
jøder, arbeiderklasse og ikke minst 
borgerkrigen i Finland, som er 20 år 
tilbake og som ligger som et åpent 
sår. Etter hvert som tiden går blir 

Tekst: Torild Andrea Berg

Svik 1938

kameratene tvunget til å ta et valg og 
å velge side. 

Advokat Thune har nylig ansatt 
en ny sekretær, fru Wiik. En kveld 
mens hun jobber overhører hun 
samtalene i «onsdagsklubben» og 
blir plutselig var på en av stemmene 
til de ivrig diskuterende mennene. 
Hun kjenner igjen en av mennene, og 
dette bringer frem vonde minner fra 
en nær fortid. Fru Wiik var som ung 
jente internert i en av fangeleirene 
under borgerkrigen. Oppholdet 
i disse leirene har satt sitt preg på 
henne, og dette er en fortid som hun 
har prøvd å fortrenge. Gjennom 
minnene står kampene mellom de 
røde og de hvite i et borgerkrigsherjet 
Finland veldig tydelig frem for henne. 
Hvem fru Wiik kjenner igjen av 
medlemmene i «onsdagsklubben» 
er en del av spenningen gjennom hele 
boken.  

I likhet med fru Wiik er det flere 
av kameratene i «onsdagsklubben» 
som sliter med psykiske problemer. 
Den jødiske skuespilleren Joachim 
Jary er ut og inn av klinikken som 
drives av en av kameratene i klubben. 
Han får oppleve en idrettsskandale 
som bygger på en virkelig 
hendelse. På den nye OL-stadion i 
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