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En snøfattig vinter i Drøbak er i ferd med å vike for stadig lengre og lysere dager. 
Midt i februar har vi fremdeles til gode å måke snø av trappa her på seniorsenteret. 
Kjøttmeisen har alt debutert med sine vakre triller, og vi håper på en tidlig vår 
uten brodder og glatte fortau. 

På arbeidsstua er vi i full gang med forberedelser til påskemessa i mars. Mange 
flittige hender har vært i sving siden nyttår med å sy, strikke og hekle. Vi har et 
hyggelig og inkluderende miljø og har alltid plass til flere rundt bordet. Du velger 
selv om du vil ta med deg ditt eget håndarbeid, lage noe til messene våre, eller bare 
kose deg med en prat og kaffe sammen med oss.

Bowls i Drøbak gamle gymsal er en aktivitet som har slått godt an blant 
Frogns seniorer. Det er et enkelt kulespill inne på teppebaner. Det er lett å lære, 
moro, og vekker kanskje konkurranseinstinkter i oss som vi trodde var borte 
for lengst! Vi får stadig nye spillere, men har plass til deg også. Bli med da vel! 
Tirsdager kl 10.00–11.30, og kl 11.30–13.00.

Ruslegruppa er en ny aktivitet i år som har blitt veldig populær. Den går fra 
seniorsenteret onsdager kl 10.30 og har innslag av guiding og historie igjennom 
den vakre byen vår. Lokalkjente frivillige leder gruppa igjennom den timeslange 
turen, og kanskje får dere også besøke noen av våre gamle ærverdige bygninger og 
høre historier fra disse. Etter turen er det kaffe og noe å bite i på seniorsenteret for 
dem som ønsker det. 

Her kommer litt informasjon om merkedager og dager som vi holder stengt: 
Mandag 10. til onsdag 12. april (i påskeuka) er seniorsenteret stengt. Onsdag 
17. mai serverer Frogn seniorsenters venner kaffe og hjemmebakte kaker etter 
barnetoget. Fredag 26. mai holder senteret stengt. Fredag 23. juni kl 12.00 er det 
sankthans-feiring på seniorsenteret med rømmegrøt og spekemat. Mandag 17. juli 
– søndag 13. august er det sommerferie på seniorsenteret. 
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LEDER

Pensjonist-nytt tilknyttes 
Frogn seniorsenters venner
«Vi var noen pensjonister som satt og pratet over 
en kopp kaffe. Vi kom inn på tanken om at vi 
skulle vel ha en avis for pensjonister. Altså en avis 
som var skrevet av pensjonister 
og for pensjonister. Vi bestemte 
oss for å starte en sådan», skrev 
Pensjonist-nytts første redaktør 
Martin D. Hestnes i februar 
1982. Han så for seg at avisen 
skulle ha stoff «fra en forgangen 
tid, om opplevelser, om seder 
og skikker, om skrømt og mye 
annet som kan være av almen 
interesse», og det ville bli lagt stor vekt på det lokale 
miljøet. En slik avis måtte ha fremtiden for seg.       

Pensjonist-nytt har nå gått inn i sin 37. årgang. 
Fra og med 2017 er bladet en del av aktivitetene 
til foreningen Frogn seniorsenters venner. Da 
det startet opp i 1981, eksisterte ikke de samme 
kravene til formaliteter som stilles til redaksjonen 
i dag. Nå kreves det stiftelsesdokument, vedtekter, 
medlemskap og årsmøter, slik at virksomheten 
drives som en forening og kan bli tildelt et 
organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene. 
Et slikt nummer trengs på fakturaer, skjemaer, 
bankkonti og så videre. 

På slutten av 2016 oppsto et akutt behov for 
å løse dette problemet, og redaksjonen kontaktet 
Frogn seniorsenters venner, som var velvillig 
innstilt. Pensjonist-nytts aktiviteter passer godt inn 
i foreningens formålsparagraf, og vi mener at dette 
er en god løsning som gjør det mulig å fortsette 
driften. Vi vet at mange setter pris på vårt lille blad.

 

GODT NYTT FRA SENIORSENTERET

Vi ønsker alle en fin vårtid og 
en riktig god sommer!

Med vennlig hilsen 
Helene Ramstad

aktivitør, Frogn seniorsenter
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Tekst: Per-Willy Færgestad 
og Jan-Kåre Øien. 
Verneforeningen Gamle Drøbak
www.verneforeningen.no 
Foto fra Drøbakskalenderen mars 2016

DRØBAK HOSPITAL
En av de store donasjoner til folk i 
Drøbak fra «Frue Conferesraadinde 
Møller», (mer kjent som Anna Paludan), 
samt Niels Carlsen og hans kone Martha 
Zachariasdatter, var Drøbak Hospital. En 
tavle over døren på gatesiden (lite bilde)
forteller om giverne og intensjonen med 
gaven. Dette var byens første gamlehjem, 
og bygningen sto ferdig i 1793. Drøbak 
kommune overtok driften i 1915. 
Hospitalet ble fredet i 1924, og i 1970 ble 
gamlehjemmet flyttet til Grande. Frogn 
eldresenter (senere Frogn seniorsenter) 

(Foto: Svein Qwammen)

fikk nå lokaler i bygningen. Huset har 
nylig fått restaurert taket. 

På hjørnet mot Niels Carlsens gate 
henger den røde brannmelderen som 
kom i 1903. Åtte brannmeldere dekket 
hele byen. Før varslingsanlegget ble 
montert, fungerte en blikktromme som 
brannmelder! 

Helt til venstre står ennå uthuset til 
Hospitalet, som inneholdt bryggerhus, 
utedoer, tørkeloft og en leilighet i 
hver gavl. Et vakkert stakittgjerde står 
ennå, så bildet må være tatt en gang på 
1950-tallet. Legg merke til den gamle 
lyktestolpen som nå er borte. 

Vi fører dameklær fra

YASMIN
Christina Isabella Seim

Klær, Smykker, Sko, Vesker, Velvære, Interiør, Tapet
Torggata 1, 1440 Drøbak, telefon 64 93 35 09

E-post: post@yasmin.no

Holterveien 4D, 1448 Drøbak

Telefon 64 93 26 33

Drøbak City
Tlf: 64 93 09 84

Tilbords Drøbak City - tlf 6490 9000 Telefon 6490 9700Telefon 6490 9000
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BAK DISKEN
i fars forretning

Min far Helge Askautrud var 23 år da han startet sin forretning den 4. 
februar 1933.  Datoen var ikke tilfeldig: Samme dag fylte hans forlovede 
- og senere min mor - Else Marie Tandstad 20 år. Opprinnelig het forret-
ningen Helge og Hjalmar Askautrud isenkram og fargehandel. Hjalmar 
var min bestefar og «sleeping partner» i forretningen. For å hjelpe far i 
gang skjøt han inn kr. 5.000, som var et betydelig beløp den gang. Før far 
hadde min onkel Torvald forsøkt seg, men måtte gi opp. Ca. 70 år  senere 
ble butikken nedlagt.                                                                  Tekst: Erik Askautrud

Rydde-, stable- og visergutt
Full av energi satte far i gang. 
Butikken lå i nedre del av 
Bankgården der Håndverksbakeriet 
finnes i dag. Varene hentet han 
de første årene med håndtralle 
nede på Lehmannsbrygga, idet 
varetransporten fra Oslo foregikk 
med båt. Til tross for harde tider gikk 
forretningen stadig bedre, og ved 
krigsutbruddet hadde han skaffet en 
liten lastebil, bygget hus i Apalveien 
og kjøpt seg en Dodge personbil. 
(Denne sto til «reparasjon» hos 
min morfar på Nøtterøy under hele 
krigen, slik at vi hadde en flott bil da 
krigen var over). 

Jeg ble født i 1940 og begynte i 
butikken sommeren 1950 som rydde-, 
stable- og visergutt. Arbeidsdagen 
var kort til å begynne med, men 

Fra Torggata en snørik vinter på 1960-tallet. (Kilde: Drøbakskalenderen februar 2016. 
Utgitt av Verneforeningen Gamle Drøbak. Foto: Svein Qwammen). 

som tolvåring fikk jeg full jobb i 
skoleferiene og senere i feriene og på 
lørdagene i studietiden fram til julen 
1968. Min bror og søster jobbet også 
der, og sommerferien var begrenset 
til to uker. Ingen juleferie: Før jul 
var det full fart, og i romjulen var 
det vareopptelling. La oss først se på 
forretningen, min utvikling og mine 
erfaringer mellom 1950 og 1968:

Endringer og rasjonaliseringstiltak
Som nevnt lå butikken i 1950 i 
nedre del av Bankgården. I dette lille 
lokalet var det i alt fire «avdelinger»: 
Farge, jernvarer, kjøkkenutstyr og 
sport. Det var lager i kjelleren og i to 
eldgamle lagerbygninger i bakgården, 

samt bak Folkøy der vi hadde 
bygningsplater og sement i 50 kilos 
sekker. Med andre ord var det meget 
tungdrevet. De første to årene var jeg 
en sjenert liten gutt som var fornøyd 
med å stable og rydde varer. I 1953 
var det ingen bønn, og jeg ble også 
ekspeditør, som var tittelen den gang.

På midten av 50-tallet skjedde 
det nærmest en revolusjon. De 
gamle lagerbygningene i bakgården 
ble revet, og et moderne butikk- og 
lagerbygg ble reist. Omtrent samtidig 
åpnet far sitt glassmagasin i Grøn-
Hansen-gården. Jeg vil tippe at 
vareutvalget ble mer enn tredoblet. 
Nye varegrupper var gulvbelegg, 
tapeter, vindusglass og sprengstoff. I 

Min far Helge Askautrud foran 
Handelshuset. (Kilde: Pensjonist-nytt nr. 
3/1999).
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glassmagasinet var det også komfyrer, 
kjøleskap og diverse elektriske 
artikler. 

Det var i denne perioden 
jeg gjennomførte mindre 
rasjonaliseringstiltak. I kjelleren på 
lagerbygget hadde vi linolje, oxanolje, 
tranolje, parafin, white spirit, 
saltsyre og rødsprit på fat og i store 
glassbeholdere. Vi hadde tørrfarger 
i løs vekt i mange varianter, med 
sinkhvitt, tidovit og engelskrødt 
som de viktigste. Før løp vi ned og 
tappet eller veide opp for kundene. 
Nå tappet jeg opp et antall flasker 
med parafin, white spirit og rødsprit. 
Sinkhvitt og tidovit ble veiet opp i 
en, to og tre kilos poser. Mye tid ble 
spart, og kundene slapp å vente.

De første årene blandet enten 
kundene eller vi opp husmaling 
og gårdsmaling. Dette var både en 
tung og kjedelig jobb. Heldigvis ble 
det etter hvert vanlig med ferdig 
maling i spann. Interiørmaling var i 
kvart, halv eller enliters bokser. Det 
var både mange farger og mange 
bokser å holde styr på. Jeg tror det 
var i begynnelsen av 60-årene at det 
første manuelle blandingssystemet 
kom. Behovet for ulike bokser og 
dermed lagerholdet ble vesentlig 
redusert, men det gjaldt å holde 
tunga rett i munnen for å få til 
riktig farge! I dag er systemene 
datastyrt og nøyaktigheten på et 
helt annet nivå.

Mange handlet på kreditt
En spesiell utfordring var å huske 
navn. Mange handlet på bok, og alle 
forventet at vi skulle kjenne navnet 
deres. Særlig bøndene tok dette 
som en selvfølge. Ikke så greit for 
meg bestandig, men jeg lærte meg 
teknikken med å gjøre meg et ærend 
bak ryggen til far eller min bror og 
få navnet av dem. Foruten bøndene 
var byens byggmestere, håndverkere 
og verksteder viktige kunder som 
handlet på kreditt. Dem kjente jeg.

En annen utfordring var å få 
en del av kundene til å betale når 
regningen kom. Dette ble etter 
hvert min jobb. I takt med økt salg 
av parafinovner og parafin fikk vi 
flere hundre kredittkunder. De beste 
betalerne var hva vi kalte vanlige 
folk, og blant dem var «gutta på 
Jobu» de aller beste. Jeg skal ikke 
røpe hvem som var mest krevende å 
få inn pengene fra, men jeg ble ganske 
overrasket da jeg fikk erfare dette.

En tredje utfordring var turistene. 
I løpet av femtiårene dukket de 
første opp, og jeg fikk jobben med å 
betjene de utenlandske. Engelsken 
var grei, tysken ikke fullt så grei og 
fransken krevende. Men jeg husker at 
en franskmann ble glad og overrasket 
over at jeg skjønte hva «alcool a 
bruler» var for noe, nemlig rødsprit. 
Svenskene skulle ha «fotogen», og 
alle visste at det var parafin. Etter 
hvert kom det stadig flere tyskere, og 

far kunne fortelle at han kjente igjen 
flere av dem fra krigen. De tidligere 
fiendene ble etter hvert våre Nato-
venner og fikk grei behandling. 

Og så kom hyttefolket! Fra slutten 
av 50-tallet og i mange tiår fremover 
ble det bygget hytter i Frogn, nærmere 
3.000 til sammen. De første tiårene 
var egeninnsatsen stor, og man 
snekret, malte og murte til den store 
gullmedalje. I sommermånedene 
var butikken ofte full av kunder, 
og vi hadde et svare strev med å 
betjene dem etter tur. Alle skulle 
ha! Vi hadde det meste, og folk ga 
ofte uttrykk for at de var imponert 
over vareutvalget. Ikke alle var like 
fornøyde med prisene og ga uttrykk 
for det: «Billigere i Oslo». Men det 
var jo langt dit …

Butikkjedene presset prisene
En gang i 60-årene dukket den første 
mørke skyen opp for butikken. Store 
elektrobutikker presset prisene, og 
vi kunne ikke følge med i galoppen. 
Glassmagasinet begynte å gå med 
underskudd. Noe senere kjøpte min 
far og bror Handelshuset og flyttet 
kjøkkenavdelingen dit, mens lokalet i 
Grøn-Hansen-gården ble leiet ut. Jeg 
var ferdigutdannet i 1968 og fulgte 
nå butikken mer fra sidelinjen.

Mens husleien i Bankgården 
hadde vært rimelig helt siden 
starten, ble det slutt på dette da 
DNB overtok. Løsningen ble å 

flytte ut, trappe ned og bygge et 
nytt lokale mellom Bankgården og 
Handelshuset. De gode tidene var 
ikke så gode lenger, og riktig ille ble 
det da Drøbak City kom på midten 
av 80-tallet. Min bror og hans sønn 
Geir sto på for å holde skuta flytende. 
Geirs tragiske død i en ulmebrann i 
2000 kom som en ekstra påkjenning, 
og to år senere ble butikken først 
solgt til Jernia Norge og senere til 
Jernia på Drøbak City. Etter to år 
med underskudd ble butikken i 
Torggata lagt ned.

En fin tid
I dag er det ingen spor etter butikken. 
I lokalene som tilhørte butikken er 
det i våre dager Håndverksbakeriet, 
Gustino Frisør, butikkene Annek’s 
og Crocodile Corner, Fiskerøkeriet 
og til slutt Steilmann. Fast eiendom 
som tilhørte firmaet er solgt. 

Det er litt rart å se tilbake på 
alle mine opplevelser bak disken 
gjennom atten år. Jeg begynte som 
en liten guttunge - i strid med 
dagens arbeidsmiljøbestemmelser 
- og sluttet som nyutdannet jurist. 
I løpet av disse årene har jeg vært 
rydde-, stable- og visergutt. Senere 
ble jeg ekspeditør, men jeg lærte 
også å skjære vindusglass. Jeg var 
innredningssnekker på lageret, sjåfør, 
kontorist og «torpedo» som fikk inn 
penger fra trege kunder. Jeg hadde 
hatt en fin tid i butikken.  
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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.

Sånn som jeg tenker, sånn vil det låte
Skriver det ned på min egen måte

Ser vi tilbake meget langt
i stuene - der var det mørkt og trangt

De samlet planter, vilt, fisk og ved
Lenger fram de måtte se

enn til den stund de levde i
Mangel på mat det kunne bli

De kunne ikke si som så:
Vi mat fra andre land kan få

Nei, hjelp deg selv så godt du kan
bør nå bli motto i vårt land

Jo mer du yter mer enn du må
bygger du landet før som nå

Jo mer du yter, jo mer du får
Vi høster alle av det vi sår

Karl Garder, 19.12.2016

Vi er alle litt av Norge Foto: Sven 

Lindblad, 

juli 2011

Denne artikkel-serien er basert på et foredrag som ble holdt i Oslo 6. 
september 2001 og publisert i Årbok 2001 for Det Norske Videnskaps-
Akademi. Lauritz Sømme har skrevet en rekke populærvitenskapelige artikler 
og bøker, og han mottok Bonnevieprisen i 2012 for sitt livslange arbeid for å 
popularisere biologi. Sømme har selv bodd tyve år i Drøbak fra 1960-tallet. 
Vi er takknemlige for at vi nå kan presentere historien om «Biologen» fram til 
årtusenskiftet for våre lesere.

Lauritz Sømme

– sett i historisk perspektiv – Del 2
Johan Hjort var den første 
bestyreren
I byggeperioden og de første årene 
ble Den biologiske stasjon i Drøbak 

Johan Hjort var den første bestyreren 
ved stasjonen i Drøbak. (Kilde: Hjalmar 
Broch: «Zoologiens historie i Norge». 
Oslo: Akademisk forlag, 1954).

ledet av en kommisjon. Først i 1897 
fikk stasjonen egen bestyrer, og Johan 
Hjort var den første som ble ansatt.

Johan Hjort (1869-1948) var 
en av Norges mest betydelige 
marinbiologer. I 1893 ble han 
leder av de praktisk-vitenskapelige 
fiskeriundersøkelser i sjøen og satte 
i gang hydrografiske og biologiske 
studier over norske fiskerier. 
Det var også Hjort som påviste 
masseforekomst av dypvannsreker 
i norske fjordområder og la dermed 
grunnlaget for rekefiske.

I den tiden Johan Hjort var 
bestyrer for Biologisk stasjon ble den 
et sentrum for fiskeriundersøkelser. 
En del av arbeidet ble utført i 
samarbeid med Haaken H. Gran 
(1877-1950), som ble ansatt som 
assistent ved fiskeriundersøkelsene 
i 1897. Han var spesialist på 
planktonalgenes systematikk og 
biologi. 

Mens vitenskapelig materiale stort 
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sett var samlet nær kysten, mente 
Hjort at forskningen måtte ut på 
havet. Han foreslo for regjeringen 
at det skulle bygges et eget fartøy 
til fiskeri- og havundersøkelser. 
Han la dermed også grunnlaget 
for sin egen avskjed med Drøbak. 
Forskningsfartøyet «Michael Sars» 
ble stasjonert i Bergen, og Hjort ble 
i 1900 leder for de vitenskapelige 
undersøkelser ved det nyopprettede 
Fiskeristyret der.

I Drøbak ble Hjort etterfulgt 
av professor Johan Nordal Fischer 
Wille. Han var botaniker og 
spesialist på marine alger. Hjalmar 
Broch skriver i boken «Zoologiens 

historie i Norge» at stillingen som 
fungerende bestyrer egentlig gikk på 
omgang mellom Guldberg, Torup 
og Wille, men dette ble et ganske 
tungvint arrangement. Under alle 
omstendigheter ble Wille avløst 
allerede etter to år.

Kristian E. Schreiner
I 1902 ble Den biologiske stasjon i 
Drøbak overført fra Kirkedeparte-
mentet til Det kongelige Frederiks 
Universitet i Kristiania. Dr. med. 
Kristian Emil Schreiner (1874–1957) 
ble bestyrer. Han ble universitets-
stipendiat i zoologi i 1904 og 
professor i anatomi i 1908. Stasjonen 

hadde ingen faste stillinger, og 
bestyreren var ansatt på åremål i 
tillegg til sin stilling ved universitetet. 
Schreiner fungerte som bestyrer frem 
til 1917.

Kristian Schreiner og hans 
hustru Alette Schreiner (1873–1953) 
var begge medisinere. De er blant 
annet kjent for sine arbeider med 
reduksjonsdeling hos kjønnsceller. 
Det Norske Videnskaps-Akademi 
forvalter Alette og Kristian 
Schreiners fond til fremme av anato-
misk forskning. Det ble opprettet til 
deres minne i 1972.

I 1911 hadde stasjonen et budsjett 
på kr. 2.500. Det skulle dekke daglig 
drift og lønn til vaktmester, samt 
vedlikehold av bygning og båter, 
laboratorieutstyr og publikasjoner. 
Emil Olsen, som var profesjonell 
fisker, var vaktmester ved stasjonen. 

I Drøbak foretok Kristian 
Schreiner omfattende studier av 
slimålens utvikling og biologi, 
blant annet anatomiske studier av 
dens kjønnsorganer. Slimålen ble 
senere nesten et «varemerke» for 
Biologisk stasjon. Den ble eksportert 
til forskere i mange land, forteller 
Finn Walvig i et intervju med 
Akershus Amtstidende i 1994. 
Slimålen (Myxine glutinosa) hører 
til de kjeveløse fiskene (Agnatha) 
og er med sin enkle bygning 
egnet for prinsipielle studier og 
undervisning i komparativ anatomi. 

Medisiner-studentene brukte 
slimål for å lære hvorledes man 
lager histologiske preparater med 
tynne snitt av organer for studier i 
mikroskop. 

På Schreiners tid var stasjonen 
bare åpen i sommerhalvåret. I juli 
og august holdt bestyreren daglig 
forelesninger og praktiske øvelser 
for medisin- og realstuderende. 
Kurset ble etter hvert så populært 
at det måtte dubleres. Da det gikk 
meget tid til elementær opplæring i 
histologisk teknikk, foreslo Schreiner 
for Kollegiet at han måtte bli 
bemyndiget til å anvende inntil kr. 
150 av stasjonens annuum (årlige 
inntekt) til assistanse.  

Dagligliv ved stasjonen
I Norsk zoologisk forenings tidsskrift 
Fauna i 1968 gir Hjalmar Broch noen 
glimt fra dagliglivet ved stasjonen 
i denne perioden. Broch hadde 
nettopp avsluttet sin militærtjeneste 
og fikk anledning til en måneds 
opphold i Drøbak. Samtidig 
arbeidet også Kristine Bonnevie som 
konservator ved stasjonen. «Neppe 
har jeg noen gang følt meg så fri og 
så rik i mitt studium som under mitt 
arbeid på biologen», skriver Broch, 
«side om side med Alette og Kristian 
Schreiner og Kristine Bonnevie - alle 
tre jern til å arbeide». 

Dagens aktiviteter bestod blant 
annet i å samle dyr fra sjøbunnen 

Alette og Kristian Schreiner i laboratoriet ca. 1906. (Ukjent fotograf. Kilde: Museum 
for universitets- og vitenskapshistorie). 
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ved hjelp av en spesialkonstruert 
skrape. De hadde hjelp av Emil 
Olsen, som var fisker og knyttet som 
medhjelper til stasjonen, men fremfor 
en tungrodd snekke, ble Schreiners 
lille, private pram ofte benyttet. Det 
var den studentene hadde døpt «Den 
visse død». 

Om kvelden ble de ofte sittende 
i biblioteket. Schreiner pleide å rulle 
en sigarett til sin frue, og hun og frk. 
Bonnevie tok frem sine håndarbeider. 
«Jeg, den ganske unge student», 
skriver Broch, «følte meg fra først 
av nokså sjenert, men likte å lytte 
til deres samtale, som beveget seg 

Avskjedsfest i 1913. 
Fra venstre: Frk. Hansen, Hermann 
Klem (med flasken), Gustav Ræder 
(skjult), Kristine Bonnevie, Lauritz 
Stoltenberg, Tor Malm, Fridthjof 
Økland, Gudrun Ruud, Otto 
Lous Mohr og Aslaug Sverdrup. 
(Ukjent fotograf. Kilde: Museum for 
universitets- og vitenskapshistorie). 

Biologisk stasjon i Drøbak etter et 
postkort fra tidlig på 1900-tallet.

over vide felter». Da Broch ved en 
anledning fikk spørsmål om sitt 
kjennskap til litteraturen, måtte han 
innrømme at det var flere bøker han 
ikke hadde lest. Da la fru Schreiner 
broderiet (det hadde mønster av en 
sjøstjerne) i fanget og sa: «Broch, 
jeg sier Dem en ting. Sett Dem ned 
og les. Les alt De kommer over av 
litteratur i et helt år. De vinner mer 
som menneske enn De taper som 
zoolog».

Det ble også snart behov for å 
bruke stasjonen i vinterhalvåret. En 
rekke hovedfagsstudenter i botanikk 
og zoologi tok hovedoppgaver på 
materiale fra Drøbaksundet. I årene 
etter første verdenskrig arbeidet 
professor Haaken Hasberg Gran ofte 
ved stasjonen om våren for å studere 
oppblomstring av planteplankton. 
Under ledelse av professor Kristine 
Bonnevie ble det somrene 1917–1919 
foretatt systematiske registreringer 
av fjordens bunnfauna i nærheten av 
stasjonen.
Artikkelen fortsetter i neste nummer
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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

Sylvia Salvesen – en modig kvinne: Del 8

«Etter den søte kløe kommer 
den sure svie»
Vi har nå kommet fram til sommeren 
1961, og det har gått et år siden hvile- 
og rekreasjonshjemmet Solhøgda 
åpnet dørene for første gang. En 
innsender i Dagbladet undret seg 
over hvorfor Solhøgda stod tomt. 
Han hadde i sin tid bidratt til 
innsamlingen og ville selv se hvordan 
det så ut. Men han møtte et forlatt 
sted. En forbipasserende som han kom 
i snakk med, antydet at Kvinnelige 
Tysklandsfangers Forening boikottet 
stedet. Aftenposten fulgte opp 
denne saken og kontaktet konsulent 
Gudny Høegh-Omdal, som var leder 
av foreningen. Hun benektet at de 
boikottet stedet. Det hadde de aldri 
gjort, hevdet hun.

Hun bekreftet imidlertid at det 
ble holdt et medlemsmøte den gang 

Sylvia Salvesen lanserte ideen, og at 
de hadde protestert energisk mot 
at det skulle startes innsamling til 
fordel for kvinnelige tysklandsfanger. 
«Og vi protesterte videre mot den 
form det hele hadde fått, at vi skulle 
være så fysisk og psykisk nedbrutt, 
så ynkverdige og hjelpetrengende». 
Foreningens leder viste til at protesten 
ble offentliggjort i pressen i november 
1953. Det forbauset dem at så mange 
likevel støttet opp om innsamlingen. 

Fra foreningens side ble det 
foreslått at de innsamlede pengene 
heller skulle gå til flyktninger. Gudny 
Høegh-Omdal uttalte videre til 
Aftenposten at «når kvinnelige 
Tysklands-fanger har holdt seg borte 
fra Solhøgda, unntatt 7-8 stykker som 
har vært der av og til, er det ikke fordi 
vi boikotter stedet - på ingen måte - 
men fordi vi ikke synes det er sunt å 

samles på fangebasis, å skulle sitte der 
og rippe opp minnene og slikke våre 
sår, så å si. Den slags er i våre øyne 
mentalt usunt».

    Avisen tok kontakt med Sylvia 
Salvesen, som svarte at det selvsagt 
godt kunne hende at et slikt hjem ble 
stående tomt i noen dager. Norske 
kvinner som tidligere hadde vært 
fanger, hadde nå vanligvis sitt arbeid 
å passe, og i feriene skulle de være 
sammen med sine familier. - Men 
når de skal slappe riktig av, reiser de 
til Solhøgda, hevdet Sylvia Salvesen. 

Det var ikke riktig at hjemmet for 
det meste stod tomt. Det hadde vært 
mange der både i fjor og i år. Det var 
fulltegnet i hele august, blant annet 
skulle det komme ti dansker og ti 
tsjekkere. Danskene hadde sin egen 
Solhøgda-komité som samlet inn 
penger til reise og delvis gratis opphold 
for tidligere danske fanger. 

I Norge hadde samtlige 
medlemmer av Erstatningsrådet fått 
sende to fra sin bygd. På den måten 
ble det mennesker fra vidt forskjellige 
kanter av landet som møttes på 

Magnolia i blomst ved inngangen til Solhøgda i mai 2016. (Foto: Sven Lindblad).
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Solhøgda. (Erstatningsrådet var en 
organisasjon som ble dannet høsten 
1955 for å kreve at Tyskland utbetalte 
erstatning til norske krigsveteraner).  

Hittil hadde Solhøgda vært 
uten hjelp, forklarte Sylvia Salvesen 
til Aftenposten, men nå skulle det 
komme en kokk, slik at gjestene 
kunne få felles middag. Det ble 
vurdert å holde åpent også om 
vinteren, i alle fall til bortimot jul. 

Til tross for optimismen i den 
første tiden, ble det i de nærmeste 
årene annonsert flere ganger i 
avisene at det var ledige plasser på 
rekreasjonshjemmet Solhøgda. 
Inntektene sviktet, og døgnprisen ble 
satt opp fra 20 kroner pr. døgn til 25, 
og deretter 30 kroner. Statuttene ble 
endret, slik at barn over 12 år kunne 
oppholde seg der sammen med sine 
foreldre. Men mange år var gått siden 
krigen, og behovet for et hjem som 
Solhøgda var ikke lenger like stort. 

Krigsinvalideforbundet overtar 
Solhøgda
Likevel var det en rekke krigsskadde 
som fremdeles hadde problemer. 
Det manglende belegget på 
Solhøgda førte etter hvert til at 
det ble etablert et samarbeid med 
Krigsinvalideforbundet. Det var 
blitt stiftet i 1954, i første rekke 
for å ivareta interessene til norske 
krigsinvalider og deres etterlatte i 
pensjonsspørsmål. Men forbundet 
utviklet seg raskt til noe mer, og det 
ble en sosialt innstilt organisasjon 
som arbeidet for å bedre forholdene 
for krigsskadde på flere områder 
enn bare de rent økonomiske. 
Fra 1959 hadde forbundet drevet 
rekreasjonshjemmet Bæreia ved 
Kongsvinger. 

Overleveringen av hjemmet 
skjedde søndag 25. august 1968. En 
viktig epoke i stedets historie var over 
da Sylvia Salvesen overrakte sin drøm 

Solhøgda til Krigsinvalideforbundet. 
En betingelse for overtagelsen var at 
ikke noe av innbo eller løsøre skulle 
fjernes eller selges. Hjemmet hadde en 
av landets fineste private samlinger av 
kunst, og alt var gitt som gaver.  

«Det er en stor ære for oss å motta 
dette hjem», sa forbundssekretær 
Henry Brym i Krigsinvalideforbundet, 
som mente at begivenheten var en av 
de viktigste i forbundets historie. 

«Men det gir oss en følelse av 
forpliktelse og ansvar, ettersom 
Solghøgda er et resultat av gaver fra 
hele Norge og fra utlandet».  

En rekke representanter for sivile 
og militære myndigheter var til stede 
under overrekkelsen. Blant dem som 
møtte var sjefen for Luftforsvaret, 
generalløytnant Wilhelm Mohr, 
sjefen for Sjøforsvaret, admiral Magne 
Braadland, nestkommanderende for 
Hæren, generalmajor Sigurd Sparr 
og statssekretær Kåre Kristiansen i 
Sosialdepartementet. 

Videre var kommandanten på 
Oscarsborg, kommandørkaptein 
Hans Solli, og Frogns ordfører Helge 
Askautrud til stede. Ordføreren 
framførte gratulasjoner på vegne 
av Frogn kommune og ga løfte om 
at det ville bli gitt all den hjelp som 
kommunen så seg i stand til å bidra 
med. 

Artikkelen fortsetter i neste nummer

Forbundssekretær 
Henry Brym fra 
Krigsinvalideforbundet 
overrakte blomster til 
Sylvia Salvesen da forbundet 
overtok Solhøgda på 
sensommeren 1968. (Kilde: 
Aftenposten, mandag 
morgen 26. august 1968, side 
18. Faksimile av foto: NTB 
scanpix).
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Fortellingen om Frogns siste og største 
kvinnelige industriarbeidsplass – Del 10
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)

Produksjonsprosessen
Stoffene til fabrikken ble levert med 
Ilni-bilen som kom fra Grønland i Oslo 
hver morgen til mottaket i kjelleren. 
Første del av prosessen var å krympe 
stoffet med en krympemaskin, som 
gikk på valser og dampvifter. Dette 
var viktig for å få riktig mengde stoff 
til det ferdige plagget. Det var ikke 
uvanlig at fabrikanten strakk stoffet 
mest mulig for å få god meterpris. 
Krympeprosessen fjernet også statisk 
strøm fra stoffene. 

Etter krympingen skulle stoffene 
tørkes. Dette foregikk på stofflageret 
hvor stoffene, som nå var rullet inn 
i jernstenger, ble heist inn på hyller. 
Stoffene var da brettet ut i hel bredde 
og klare for gjennomlysning. Dette 
var for å registrere eventuelle feil og 
uregelmessigheter ved stoffene, som 
innslag, knuter og løse tråder. Der det 
ble funnet feil, ble det markert med 
rød tråd. 

Etter gjennomlysning skulle stoffet 
godkjennes eller ikke godkjennes. 
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Kalle Johansen, som var lagersjef på 
stofflageret, forteller at han underveis 
måtte skrive rapport om stoffenes 
tilstand og sende til kontoret. Feil, 
prosentvis krymping, godkjenning 
eller ikke godkjenning; alt skulle 
rapporteres, slik at man til enhver tid 
hadde oversikten over hvor mye - og 
hva slags stoffer – som var tilgjengelig 
for produksjon.

Tilskjæreriet
Videre i prosessen fikk lageret tilsendt 
en skjæreliste fra kontoret, slik at 
riktige typer og mengder stoff kunne 
hentes ut og sendes på traller med 
heis opp til tilskjæreriet i 2. etasje. 
På tilskjæreriet ble det skåret ut 
nøyaktige stykker til hvert enkelt 
plagg. Mål og størrelse var beregnet av 
en gradør som arbeidet sammen med 
modellsyerske, modellør og designer 
på modellavdelingen i samme etasje. 
Gradørens arbeid krevde nøysomhet 
og nøyaktighet. Mønsteret ble gradert 
i forskjellige størrelser og påtegnet 
stoffet av gradøren. Her gikk det på 
millimeteren. 

Tilskjærerne brettet stoffet utover 
lange bord, krittet og skar til med 
store skjæremaskiner. De hadde 
ulike maskiner som var tilpasset 
stykkene som skulle skjæres. Det var 
store oppgangsmaskiner til større 
ting og båndsager til mindre ting. 
Oppgangsmaskinene var elektriske 
sirkelkniver på kulelager, som ble 

skjøvet bortover stofflagene. De 
mindre båndsagene hadde skarp 
knivsegg istedenfor sagtenner og 
gikk på trinser langs tilskjærerbordet. 
Disse markerte «stillingstegn» på 
stoffbitene som syerskene skulle 
orientere seg etter.

Sømkjedene
Neste steg i produksjonsprosessen var 
at stoffdelene ble sendt ferdig merket 
til syerskene. De første årene da 
fabrikken bare holdt til i de tidligere 
tyskerstallene, var systuen langs et 
bord som stod i midten av lokalet. Da 
den enkelte syerske var ferdig med sin 
del av en kåpe eller en frakk, fraktet 
hun den videre til neste, som skulle sy 
en annen del av plagget. 

Etter at fabrikken hadde utvidet 
med større tilbygg, ble det brukt et 
svensk system kalt Örnell. Dette 
systemet baserte seg på at de ferdig 
tilskårede delene fra tilskjæreriet ble 

fraktet fra den ene systasjonen til den 
neste i kasser på et slags samlebånd. 
Kassene var merket med knotter med 
nummerhenvisning til hver enkelt 
syerske i prosessen. I utgangspunktet 
var kassene for tunge å løfte for 
syerskene, men en av fabrikkens 
egne, vaktmester og maskinoperatør 
Oddvar Jensen, konstruerte et heis-
system som gjorde det lettere å bruke 
systemet. 

I Örnell-kjeden satt det ca. 30 
syersker med én kjedeleder. Disse 
syerskene sydde bare de enkelte 
delene på kåpen hver for seg. Noen 
sydde lommer, andre ryggstykker, 
andre igjen hadde ansvaret for å sy 
kraver osv. Örnell-systemet egnet 
seg godt til kåpesøm, fordi disse 

plaggene kunne bli ganske tunge å 
håndtere for syerskene underveis. 

Siste post før plagget ble sydd 
sammen var å slå knapphull. Dette var 
en egen kjede med egen arbeidsleder 
som hadde ansvaret for å passe på 
at knapphulls-arbeidet ble skikkelig 
gjort. 

En del av knappene og spennene 
ble laget på en stansemaskin som 
kunne trekke hver knapp med det 
samme stoffet som i kåpen. Ilni hadde 
egne knappedamer som kom klokken 
fem om morgenen for å ha knappene 
ferdige til syerskene kom klokken syv. 
På knappeavdelingen var det én dame 
som hadde ansvaret for knappene som 
ble oppbevart i et lite pyramideskap 
med lås. Den ansvarlige her måtte 

En tilskjærer på Ilni i 1965. (Foto: 
Rigmor Dahl Delphin / Oslo Museum / 
Digitalt Museum).

Fra en av sømkjedene. Syerskene sydde på akkord, så det var mye støy og et høyt 
tempo i systuene.
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håndtere opptil 250 plagg om dagen. 
Syerskene på denne avdelingen var 
brodøser som også broderte etikettene 
som ble sydd fast på innsiden av 
kåpen. Hver etikett ble møysommelig 
brodert med Ilni-logoen sammen med 
navnet på den enkelte forhandler.

Til sist i produksjonsprosessen 
ble kåpen sydd sammen til ett helt 
stykke og fôret. Her måtte syerskene 
også dampe plaggene slik at kanter 
og sømmer ble pene. Sømmene ble da 
presset ut med et dampjern som blåste 
dampen ned i et strykeklede og suget 
opp.     

Presseriet
Når kåpene var ferdig sydd sammen, 
skulle de videre til presseriet. Dit ble 
kåpene fraktet på hengere som ble 
ført på skinner oppunder taket. På 
presseriet arbeidet det ca. seks menn 
som håndterte ulike presser tilpasset 
skuldre, armer og større stykker 
på plaggene. Pressene hadde egne 

damphetter til å ta imot dampen, men 
på sommerstid kunne det likevel bli 
tålelig varmt på denne avdelingen. 
For at påkjenningen ikke skulle bli 
for stor, fikk presserne salttabletter. 
Fabrikken la mye i å skape et godt 
inneklima med et ventilasjonssystem 
som skulle dempe utslippet av den 
varme dampen. De installerte en form 
for aircondition, som var lagt i rør 
med undertrykk og eget sugeanlegg. 
Verken pressere eller syersker skulle 
lide under helseskadelig inneluft.

Ferdigkontrollen
Til slutt skulle kåpene til 
ferdigkontrollen. Dit ble de fraktet 
på samme vis som da de skulle til 
pressing - på skråstang. På kontrollen 
arbeidet de såkalte «lusedamene». 
Deres oppgave var å se til at hvert 
enkelt plagg var plettfritt og klart for 
å bli fraktet til forhandlere rundt om 
i landet. De hadde egne «lusesakser» 
som de fjernet småtråder og annet 

rusk med. De måtte også prøve 
kåpene på for å se om de satt som de 
skulle. Etter hvert fikk de byster som 
kunne kjøres opp og ned, regulert av 
trykkluft, slik at kontrollørene slapp å 
bøye seg under arbeidet. 

På denne avdelingen var det også 
en retteskredder. Han hadde den 
rette kunnskapen som skulle til for å 
rette opp små feil ved kåpene. Det var 
dessuten en smal sak å spore opp hvem 
som var ansvarlig for eventuelle feil, 
for hvert plagg hadde en følgeseddel 
festet ved seg, der samtlige som hadde 
hatt med plaggets utføring å gjøre, 
sto oppført. Det var med andre ord 
vanskelig å komme unna med slurv 
eller snarveier i produksjonsprosessen. 
Det ferdige plagget skulle være 
absolutt plettfritt. 

På følgeseddelen som fulgte plagget 
under produksjonsprosessen var 
også kundenavn med nummer 
notert. Hvert enkelt plagg ble 
produsert på bestilling og hadde sitt 
bestemmelsessted. Det var ingen 
masseproduksjon på Ilni.

Ferdigvarelageret
Før kåpene og draktene skulle 
distribueres til ulike forhandlere 
via selgere, måtte de innom 
ferdigvarelageret. Der ble de sortert 
etter kundenummer. På ferdiglageret 
var det ansatt to menn som pakket 
kåpene i silkepapir i flate esker. Eskene 
ble siden byttet ut med hengekasser 
som var festet i taket på Ilni-bilen. 

Ilni-bilen ble etter hvert en 
kjenning og et fast innslag i Drøbak. 

Til venstre: Syerske Grete Jensen ved symaskinen. Til høyre: Else Ohrstrand.

Bjørn Eskelund og Arne Bråten i arbeid på presseriet.
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En drøbaksgutt som vokste opp 
på 1950-tallet, kan fortelle at han 
hver dag så Ilni-bilen om morgenen 
med gårsdagens produkter stablet i 
hengekasser i bilen. Det var plass til to 
kasser i høyden med 12 kåper i hver 
kasse. Til sammen kunne bilen frakte 
ca. 50 kåper, der hver og en var merket 
med riktig forhandler. Bilen var en 
tidstypisk mørkebrun kassebil av 
merket Ford, med Ilni-logo på siden. 
Odd Stubberud kjørte Ilni-bilen i 
mange år. Han kjørte til kunder i 
Østfold, Vestfold, Oslo og til og med 
over grensen til Sverige. Forsendelser 
som skulle videre med tog, ble kjørt til 
jernbanestasjonen i Ås.

Artikkelen fortsetter i neste nummer
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Lokalhistorie fra Digerud – Del 10

I siste del av lokalhistorie fra Digerud skriver jeg om et område som ligger helt 
inn mot grensen til Nesodden kommune. Det er ett av de mange feriehjemmene 
som ble etablert i Frogn og på Nesodden rundt 1930.  

Tekst: Hilde Degerud Jahr

Signe Ihlen Tønsberg hos Riksanti-
kvaren skrev om feriehjemmet 
Sandvigen på Digerud i tidsskriftet 
Brannmannen nr. 4 i 2005. Hun 
innledet med å gjengi noe av det 
Trond Pettersen hadde å fortelle. 
Han var da 57 år og kunne se 
tilbake på utallige somrer på 
Brannmennenes feriehjem: «Det var 
kjempefine sommerferier i Sandvigen. 
Som guttunge dro jeg hvert år med 

søsken, mor og far. Feriefølelsen 
startet allerede da vi tok Kjelsås-
trikken ned til byen og gikk om bord 
i Nesodden-fergen til Digerud. Vel 
i land på Digerud brygge hentet far 
prammen i Sandvigen, mens kone og 
barn satt og ventet med all bagasjen».

Videre fortalte Pettersen hvordan 
de lempet «pargaset» om bord. Det 
inneholdt absolutt alt som en familie 
måtte ha med seg når små og store 

Oslo Brannfunksjonærers feriehjem Sandvigen

Til venstre: En hyggelig prat med beboerne i det opprinnelige hovedhuset på småbruket 
Sandvigen. Gangstien går over tunet mellom hovedhuset og låven. (Foto: Einar Jahr, 
1. mai 2015). Til høyre: M/S Nesodtangen går ut fra Digerud brygge ca. 1967. (Foto: 
Harald Lorentzen).
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skulle av gårde, som dyner, puter, 
sengetøy, mat, tørrvarer og leker. 
Trond Pettersen ble brannmann som 
sin far, og han arvet i tillegg vervet 
som formann i Brannmennenes 
feriehjem.  

Hytter for ansatte i Oslo 
brannvesen
Oslo Brannfunksjonærers feriested 
Sandvigen består i våre dager av ni 
hytter, et våningshus, et uthus og et 
båthus. Det ligger mellom Fagerstrand 
og Digerud. Feriestedet ble kjøpt 
høsten 1931 og har siden vært 
brukt av ansatte i Oslo brannvesen. 
Opprinnelig var Sandvigen bare for 
funksjonærene, men fra 1937 kunne 
alle i brannvesenet bli medlemmer. 
Nå er det et andelslag.

I utgangspunktet var eiendommen 
på 90 mål. Den besto av et småbruk, 
et våningshus og en enslig hytte 
ved stranden. Denne strandhytta 
ble senere bygd om. Arbeidet med å 
bygge hytter ble satt i gang i februar 
1932, og den offisielle åpningen av 
feriehjemmet var 13. august samme 
år. Rundt hundre festdeltakere 
ble fraktet fra Oslo i leid båt, og 
på menyen sto det kaffe, kaker 
og punsjeboller. Det skal ha blitt 
holdt mange «smukke» taler på 
åpningsdagen. I feriehjemmets første 
år ble det kjøpt inn både snekke og 
pram. To brønner ble anlagt, og det 
ble opparbeidet vei til eiendommen.

«Det var de samme folka som vanket 
der ute. Lekekameratene våre møtte 
vi der. Vi spilte ball og badet fra 
den flotte sandstranda med brygga. 
Brukte vi prammen, måtte det være 
en voksen med om bord. Vi fisket 
hvitting og makrell. Det ble plukket 
mye bjørnebær i skogen rundt», 
forteller Trond Pettersen til Signe 
Ihlen Tønsberg.

Fredet av Riksantikvaren
Brannmennenes feriehjem på 
Digerud ble fredet av Riksantikvaren 
i 1996. Formålet med fredningen 
var å bevare et kulturhistorisk 
og arkitekturhistorisk verdifullt 
bygningsanlegg knyttet til fag-
bevegelsen, rekreasjon og kystkultur 
i indre Oslofjord. Hensikten med 
fredningen av området rundt 
bygningene var «å bevare virkningen 
av kulturminnet i miljøet», slik det 
fremsto med forskjellige bygninger, 
vei og stier, eng og strandområde. 

Sandvigen på Digerud er et 
eksempel på feriehjem som det ble 
bygd flere av i mellomkrigstiden, 
men det finnes få anlegg i dette 
området som er like godt bevart 
som Brannmennenes feriehjem. 
Eiendommen er lite endret siden 
den ble oppført. Anlegget har 
også arkitekturhistorisk verdi som 
typisk representant for 1930-årenes 
hyttebygging, skriver Signe Ihlen 
Tønsberg i tidsskriftet Brannmannen.

Nesoddbåtene
De første rutene til Digerud begynte 
å gå allerede rundt 1870. Da ble 
Hetthullbrygga litt lenger sør 
benyttet. Det er en solid steinbrygge 
bygd for utskiping av naturis. Det 
var dampskip som skulle videre til 
Moss, Holmestrand og andre steder 
i Vestfold. I 1892 ble Nesoddens 
Dampskibsselskab stiftet, og fra da av 
var det regelmessige ruter til Digerud. 

Båtene hadde vinservering fram 
til 1948 og ølsalg fram til 1955. 
Nesoddbåten med mannskap over-
nattet ved Digerud brygge. Med 
butikken ved brygga og kort vei over 
«Brannhjemmet» (som ble forkortelsen 
for lokalbefolkningen) til Fagerstrand, 
var Digerud brygge og Nesoddbåten 
knutepunktet for det sosiale liv i 
området. Siden rundt 1960 har det 
kun vært sommerruter hit. Butikken 
ble nedlagt. Privatbiler, busser og 
fritidsbåter har overtatt i vår tid.

Gangvei fra Digerud til 
Fagerstrand
Etter hvert ble det mange som 
bygde hytter og hus på Digerud. 
1930-årene ble et tiår med 
omveltninger på nesoddlandet. 
Rutebåtene i Bunnefjorden og langs 
Nesoddens vestside var det viktigste 
fremkomstmiddel for fastboende og 
sommergjester i mange år. Nordre 
Frogn har hele sin grense mot 
Nesodden. Både her mot Vestfjorden 
og på Bunnefjord-siden er det 
opparbeidet gode, merkede gangstier 
som gir nye og gamle beboere 
veiledning.

Navnet Digerud/Degerud
Digerud, uttalt [de:̀ geru], 
i Frogn er omtalt i «Norsk 
stadnamnleksikon». Her blir det 
opplyst at de eldste skriftformene fra 
ca. 1600 er «Digre», «Digra» og 
lignende, og dette viser at det er en 

Gangstien mellom Digerud og Fagerstrand har vært i bruk svært lenge. 
(Begge foto: Hilde Degerud Jahr).
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misforståelse når navnet i nyere tid 
har blitt oppfattet som sammensatt 
med «rud». Leksikonet slår fast at 
det er umulig å vite hva sisteleddet 
eller slutten i navnet er, siden det 
ikke finnes skriftformer av navnet 
fra middelalderen.

Navnet betyr altså ikke «stor 
rydning». Forskjellen på skrift og 
uttale har ført til usikkerhet om 
skrivemåten. I gamle kart står begge 
skrivemåter. Da familien vår ønsket 
å bytte etternavnet Kristiansen 
til navnet på gården, var det ikke 
opplagt hva som var «riktig». 
Da lot man det bli Digerud eller 
Degerud - ettersom hva man likte 
best. 

De gamle vet mest
Brødrene Kjell, Thorleif og Petter var 
svært glade i sin mor Borghild, født 
Tomter. Hun var et varmt menneske 
som hjalp andre og hadde en lun 
humor. Min far Kjell har fortalt at 
moren løp med nybakt brød til de 
to gamle barnløse som bodde på 
småbruket Sandvigen. Borghild 
og mannen Kolbjørn hadde fra før 
god kontakt med dem som bodde 
i området. Lokalmiljøet fungerte 
når det gjaldt. Man var vant til å 
samarbeide om felles oppgaver. Det 
ble jobbet på gårdene i onna, og det 
var stor byggevirksomhet av hytter 
og hus på Digerud, Hallangen og 
på øyene i nærområdet. Mange traff 

hverandre også i arbeidet med å bygge 
og drifte oljeanlegget på Fagerstrand. 
Brødrene til Borghild kjente miljøet 
i Oslo Brannvesen, og det lå i tiden å 
kjøpe områder rundt indre Oslofjord 
som det ble bygd feriehjem på. Og slik 
gikk det. Stedet ble som nevnt solgt i 
1931. 

Jeg velger å avslutte mitt lokalstoff 
fra Digerud med bilder hvor min 
farmor er med. Farmor Borghild 
har tatt mange fotografier som var 
utgangspunktet for at jeg har fått mye 
stoff å skrive om ved at jeg har sett 
på disse bildene sammen med min 
farfar og ikke minst med min far. På 
den måten har jeg forhåpentligvis 
vært med på å formidle nær historie 
om mennesker og steder på Digerud. 
Jo mer jeg finner ut, jo mer finner 
jeg ut at jeg ikke vet. Slik er vel 

historiegransking. Derfor er det viktig 
at flest mulig kommer på banen. Alle 
har en historie. Og etter min mening 
er alle historiene like viktige. Noen 
setter kraftige spor etter seg. Andre 
noen forsiktige små. Til sammen 
utgjør sporene det som er historie.

Til slutt vil jeg takke Pensjonist-
nytts redaktør for et stimulerende 
samarbeid. Jeg tar gjerne oppdrag 
hvor jeg formidler lokalhistorie med 
foredrag hvor fotografier og tegninger 
fra lokalmiljøet står sentralt. Jeg liker 
også godt å være guide for turer i 
naturen her omkring. Kontakt Hilde 
Degerud Jahr: mobil: 92637310, 
e-post: hdjahr@online.no 

Kilder: 
«Digerud». I: Norsk stadnamnleksikon. 

Red. av Jørn Sandnes og Ola Stemshaug. 4. 
utg. Oslo: Det Norske Samlaget, 1997. 

Lorentzen, Harald (1999). Den køfrie 
snarveien. Nesoddbåtene gjennom 125 
år, 1874-1999. [Utgitt av Nesodden-
Bundefjord D/S]. 

Lorentzen, Harald (2005). Nesoddens 
historie. Bind 3: 1930-1980. Utgitt av 
Nesodden historielag.

Tønsberg, Signe Ihlen (2005). «Oslo 
Brannfunksjonærers feriehjem 
Sandvigen». Brannmannen, nr. 4, 2005. 
Utgitt av Oslo Brannkorpsforening. 

Borghild Degerud, født Tomter, med foreldre og søsken på Tomter i Frogn. Borghild 
står lengst til høyre på bildet. To av brødrene arbeidet som brannmenn. Foto fra 
familiealbumet.

Kjell Degerud sammen med moren 
Borghild på Søndre Digerud gård, ca. 
1944. Foto fra familiealbumet. 
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25. september 1942
Klokka er kvart over tre - norsk tid. No. 105 RAF Squadron med 
leder George Parry og fire Mosquito jagerbombere tar av for angrep 
mot Gestapo-hovedkvarteret, Victoria terrasse i Oslo. Dette er første 
angrep med disse ekstremt raske og lavtflygende maskinene under andre 
verdenskrig. Tekst: Arild Østebø Nilsen

Samme dag i Frognbygda
Vi er midt i potetopptakinga. Nå er 
det opp klokka seks om morran, og 
hester og folk arbeider seg gjennom 
dagens økter. Det er rett før klokka 
fem, og eftasvæla er akkurat over. Nå 
er det bare å hive på fram mot mørket 
og kveldsmat ved åttetida.

Folket på jordene langs Frogn-raet 
hører sterk og økende flydur. Ikke 

helt uvanlig i disse tidene, men folk 
ser opp uten å observere noen ting. Så 
kommer lufttrykket da fire allierte fly 
i over 600 kilometer i timen kommer 
nedenfra 20 meter over bakken med 
12.000 hestekrefter på «fri eksos» 
- over hus og uthus så stein flyr av 
takene. De har dreid inn fjorden tvers 
av Drøbak, og over Gislerudåsen 
stuper de dypt ned mot Flater, videre 

over Ermesjø og nordover over 
moreneryggen midt i bygda.

Einar Tomter er 11 år og en av flere 
hundre andre bygdinger uti onninga 
for fullt. Han har hest i tømme og 
redskap i draget. Dette er langt ifra 
noen ung alder for en Frogn-gutt i 
slikt arbeid i de dagene. Nå legger 
hesten hans seg tvert, flatt ned på 
bakken, mens lufttrykket river i alt 
som er løst. Noen sekunder og alt er 
over. Minutter seinere dreier flyene 
90 grader ned over Ekeberg-platået 
over Oslos tak og kaster bomber mot 
Gestapo i Vika. En dag i krigen.

Krigen går sin gang
To måneder seinere går Donau ut 
Drøbaksundet med 532 norske jøder 
mot gasskamre og slavearbeid. Ingen 
fra Frogn, men flere fra nabobygda Ås. 
Fire måneder seinere kom Stalingrad 
og vendingen i krigen. 

Denne bygda sørger for mat i ei tid 

Potetopptaking i Frogn i 1940.

De Havilland Mosquito.

med knapphet på alle forbruksvarer. 
Ved inngangen til krigen dyrkes det 
18.800 dekar på 427 eiendommer 
- med stort og smått. Av dette er 
3.160 dekar poteter. Frogn dyrka 
eksempelvis 720 dekar tidligpotet i 
1942. Dette er 40 % av tilsvarende 
areal i Akershus fylke og sier noe om 
intensiteten i denne produksjonen her. 
Det meste drives på bioenergi i 1942, 
med muskelkraft fra ca. 370 hester, 
enda flere mennesker, og ennå bare 14 
traktorer registrert i bygda når krigen 
kommer.
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Bakgrunn
Vi fortsetter vår omtale av et utvalg 
slektsbøker med lokal tilknytning. 
Den nokså lange og bratte 
Buggebakken - gjerne kalt «Buggen» 
- går gjennom et område sentralt i 
Drøbak som i sin tid ble kalt Bjergene 
i Øst. På 1700- og 1800-tallet var 
medlemmer av slekten Bugge aktive i 
Drøbak i flere generasjoner. De drev 
hovedsakelig med handelsvirksomhet 
og var nært knyttet til de mest fram-
stående medlemmene av borgerskapet 
i Drøbak. Dette forholdet ble for-
sterket gjennom visse slektsbånd 
mellom familiene Bugge, Carlsen, 
Wesseltoft og Müller. 

Enkelte medlemmer av Bugge-
slekten er nevnt i Frogn Bygdebok-
verk, særlig i bind 2 som dekker 

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 10

Slekten Bugge i Drøbak
Første del

Den bratte 
Buggebakken 
ligger sentralt i 
Drøbak. (Foto: 
Sven Lindblad, 
våren 2009). 
Til høyre ser vi 
slektsvåpenet for 
Bugge-slekten.

Vi har flere ganger skrevet om den 
kjente fjellklatreren, læreren og 
Drøbak-entusiasten Therese Bertheau 
(1861-1936), som bodde i Seimbakken 
3 de siste tyve årene av sitt liv. I en 
sang til Drøbak skrev hun blant annet: 
«Ja, Drøbak er stedet oss huer best. 
Du fredlyste plett her ved fjorden! Og 
søker vi lenge i øst og vest, blir du dog 
det beste på jorden».

Anne-Mette Vibes glimrende 
biografi «Therese Bertheau - 
tindestigerske og lærerinde» kom 
ut i 2016 i ny, revidert utgave, 
denne gang på forlaget Fri Flyt. En 
tidligere, heftet utgave var publisert av 
Universitetsbiblioteket i Oslo i 2012. 
Onsdag 4. januar holdt forfatteren 
foredrag om Therese Bertheau på 
biblioteket, og mange møtte opp for 
å høre om denne spennende pionéren 
innen friluftslivet i Norge. Hun er 
særlig kjent som den første kvinne som 
nådde toppen av Store Skagastølstind. 
Det var 1894.

Den gangen måtte kvinnene klatre 
med lange skjørt og ha en liten hatt på 
hodet. Først rundt 1910 ble det mer 
akseptert at kvinner brukte bukser i 

Tekst: Sven Lindblad

fjellet. Men Therese Bertheau var en 
pionér på flere områder. Hun hadde 
den høyeste utdannelsen som en 
kvinne kunne få den gangen. 

Den første utgaven av boken 
vakte stor interesse. Nå er den trykt 
i et langt større opplag, og den nye 
utgaven er mer innholdsrik både 
når det gjelder tekst og bilder. Ny 
informasjon kom til etter at første 
utgave var trykt, og dette førte Anne-
Mette Vibe ut på en reise i Therese 
Bertheaus fotspor til Island - en reise 
som på 1800-tallet må ha vært som et 
eventyr. Det er bare å sette seg godt til 
rette under leselampen. 
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perioden 1550-1825. Men det finnes 
i hovedsak to slektshistoriske bøker 
som kan gi oss mer informasjon om 
denne slektens virke i Drøbak. Den 
eldste av dem er «Slægten Bugge 
i Danmark og Norge» av P. C. B. 
Bondesen. Den ble utgitt første 
gang i Danmark i 1891, og i 1909 
kom 2. utgave «efter mange og 
gentagne Opfordringer». Bondesens 
verk bygde på en hypotese om at 
alle Bugge-slektene stammer fra en 
gammel dansk adelsslekt. Selv om 
man har trodd at denne slekten døde 
ut på slutten av 1400-tallet, hadde 
det i sin tid blitt satt fram påstander 
om at de siste medlemmene av 
slekten ble borgerlig gift og etterlot 
seg en større etterslekt.      

Etter denne slektsboken har det 
kommet ut flere bøker om Bugge-
slektene. I 1948 utkom «Ulrik-
slekten Bugge. En gren av Larvik-
slekten Bugge og en oversikt over 
de øvrige Bugge-slekter». Boken 
er skrevet av høyesterettsadvokat 
Kjeld Bugge, og den er vår viktigste 
kilde til informasjon om Bugge-
slekten i Drøbak. Kjeld Bugge 
hevdet at Bondesen bygget på 
en feilaktige hypotese, for alle 
Bugge-slektene hadde ikke samme 
opphav. Det er i dag mer enn ti 
ulike Bugge-slekter slo han fast, 
men bare fire av dem kunne tenkes 
å ha et felles utspring i tiden 
rundt reformasjonen. Disse fire er 

Larvik-slekten, Kristiania-slekten og 
to Nordlands-slekter.

Larvik-slekten Bugge har størst 
interesse for oss. Stamfaren er 
Thomas Bugge (ca. 1630-1691), som 
var byfogd i Larvik. Slekten har 
to grener som kan kalles Magnus-
slekten og Ulrik-slekten etter to 
av stamfarens sønner. Det var i 
hovedsak medlemmer av Ulrik-
slekten som slo seg ned i Drøbak. 
Minst en i hver generasjon av Ulrik-
slekten fikk navnet Ulrich eller 
Ulrik. Det samme navnet ble brukt 
både av far og sønn i fem generasjoner 
fra og med 1670-årene, noe som kan 
skape betydelig forvirring for oss i 
ettertid.

Omkring 1659 giftet stamfaren 
Thomas Bugge seg med Annechen 
Allexdatter. De fikk i alt seks barn. 
Ulrich Bugge d. e. (ca. 1674-1716) 
var den yngste av parets sønner. 
Han ble oppkalt etter grev Ulrich 
Fredrik Gyldenløve, som skal ha vært 
en populær mann. Ulrich Bugge 
d. e. var skipper, reder, kjøpmann, 
overformynder m.m. i Larvik, og 
han ble en velstående herre. Han 
omkom i et forlis ved Storebelt 10. 
desember 1716, trolig i forbindelse 
med troppetransport under den store 
nordiske krig.

Ulrich Bugge (1716–1793)
I året 1700 hadde Ulrich Bugge d. 
e. giftet seg med Dorothea (Dorte) 

Nielsdatter. Hun ble stammor for 
Ulrik-slekten Bugge, og de to fikk 
til sammen seks barn. Den yngste av 
dem het også Ulrich Bugge. Han var 
født i 1716 og ble kjøpmann i Risør. 
Men de siste 23 år av livet bodde han 
hos sin sønn Ulrich Bugge (1745-
1806) i Drøbak. Han ble begravet i 
Drøbak 14. desember 1793. 

I Risør hadde han opparbeidet 
seg en god posisjon som kjøpmann 
og trelasthandler. Han hadde også 
andeler i noen danske skuter. I 
1749 var han en av Risørs høyeste 
skatteytere, men så gikk det rett 
utfor med ham. Andre juledag 

samme år døde hustruen Johanne 
Pedersdatter Steenum i barselseng 
med en dødfødt sønn, og Ulrich satt 
igjen som enkemann med seks barn. 
Etter hustruens plutselige død falt 
han fullstendig sammen, begynte 
å leve et uansvarlig liv og forsømte 
forretningene totalt. Barna ble satt 
bort til andre. Han klarte til en viss 
grad å hente seg inn igjen og forsøkte 
å arbeide seg ut av krisen, men uten å 
lykkes helt.

Lå skinndød i Drøbak
I 1770 flyttet han fra Risør til sønnen 
Ulrich Bugge i Drøbak og ble her 
resten av livet. I motsetning til sin 
sønn med samme navn, var han en 
liten og sped mann, og av portrettet 
ser vi at han hadde et markert ansikt 
med en stor, krum nese. Han ble 
malt i blå jakke og lysegrå silkevest. 
Etterkommeren Otto Fredrik 
Bugge, oppkalt etter den danske 
naturforskeren Otto Frederik Müller, 
har i sine nedtegnelser fortalt at 
Ulrich lå skinndød i Drøbak i over 
åtte døgn. Dette skjedde mange år før 
han virkelig døde.

Det var vanlig på den tiden å 
holde likvakt over de døde, og det 
skjedde også denne gangen. Under 
det niende døgnet av vakten, en gang 
i løpet av natten før den påtenkte 
begravelsen, reiste Ulrich seg plutselig 
og uventet opp i den åpne kisten. 
Noen kvinner som holdt likvakt over 

Malt portrett av Ulrich Bugge (1716-
1793). (Ukjent kunstner. Foto: Schrøder 
/ Sverresborg Trøndelag Folkemuseum / 
Digitalt Museum). 
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ham, satt og pratet og drakk kaffe. 
De spratt forskrekket opp og løp ut 
av værelset i all hast, til tross for at 
han forsøkte å berolige dem. «Han 
havde under Skindøden hørt alt hvad 
der taltes», skrev Otto Fredrik Bugge 
i sine notater.

Så lenge man ikke hadde tilgang 
til moderne måleinstrumenter 
innenfor medisin, kunne det være en 
viss frykt blant folk for å bli liggende 
skinndød og bli begravet levende. 
Når livstegnene var meget svake, var 
det naturlig nok vanskelig å fastslå 
om personen ennå levde. Men slik 
tilsynelatende død forekommer 
ganske sjelden.

Ulrich Bugge (1745-1806) 
Sønnen Ulrich Bugge (1745-1806) 
var født i Risør. Da moren døde i 
barselseng, var han bare vel fire år 
gammel. Først overtok farens kusine 
i Risør ansvaret for ham, og deretter 
hennes søster, som var gift med 
en kjøpmann i Kristiania. Våren 
1762 ble Ulrich konfirmert i Frogn 
kirke. Kirken i Drøbak var ennå 
ikke bygget. Da han ble konfirmert, 
skal Ulrich ha bodd hos Niels 
Carlsens rike halvbror Christen 
Carlsen (1707-1771) og hans andre 
hustru Anna Catharina Paludan 
(1735-1787). I praksis hadde de vel 
overtatt rollen som fosterforeldre 
for ham. Christen og Anna hadde 
ingen barn sammen i sitt ekteskap. 

Etter Christen Carlsens død giftet 
Anna seg på nytt, denne gang 
med naturforsker og konferensråd 
Otto Frederik Müller, som bodde 
i Drøbak sommerstid på 1770- og 
begynnelsen av 1780-tallet. 

Ulrich Bugge etablerte seg 
som kjøpmann og trelasthandler 
i Drøbak i 1770. I 1773 fikk han 
grunnseddel på en større eiendom 
sentralt i Drøbak. Han fikk tilgang 
til lastetomter og bygde sjøbuer og 
brygge. Han leide i tillegg lastetomter 
på Vennebekkstrand av Anna 
Paludan etter at hun ble enke første 
gang. I sin slektsbok gir Kjeld Bugge 
følgende beskrivelse av Ulrich Bugges 
eiendom i Drøbak: 

«Huset bestod den gang bare 
av kjøkken og to rom i første og to 
rom i annen etasje og stall og fjøs. 
Senere ble det bygd på slik at det i 
første etasje var storsalen, dagligstue, 
hjørnestue, gang, kontor, krambu, 
pakkbu og kjøkken, i annen etasje 
hjørnesalen, blåsalen, soveværelse, 
barneværelse og to pakkbuer. 
Dessuten hadde han en sidebygning 
med drengestue, bryggerhus med 
muret bryggerpanne og bakeovn, 
samt klæskammer i første og en sal og 
et kammer i annen etasje».  

I 1772 hadde Ulrich Bugge 
giftet seg med Anne Jørgensdatter 
Frost, født i Drøbak i 1742. Hun 
var datter av Jørgen Christensen 
Frost og Marthe Moestue. Annes 

far Jørgen var sønn av Christen 
Christensen Frost og Maria (Maren) 
Jørgensdatter, født Brochmann. Etter 
at Christen Christensen Frost døde, 
giftet Maria seg på nytt, denne gang 
med Jacob Carlsen, far til Christen 
og Niels Carlsen. Sammen fikk 
Maria og Jacob barna Christen og 
Sophie Carlsen.

Ulrich Bugge og Anne 
Jørgensdatter Frost fikk fem barn. 
Anne døde i 1788, og Ulrich giftet 
seg på nytt i 1789, denne gang med 
Anne Else Simensen. De fikk ingen 
barn. 

Ulrich hadde et meget godt 
forhold til Anna Paludan og Otto 
Frederik Müller, og to av hans barn 
ble oppkalt etter dem. I sin bok om 
en reise gjennom øvre Telemark i 
1775, skriver Müller at kjøpmann 
Ulrich Bugge ledsaget hans kone 
Anna på en reise fra Drøbak 
til København i 1774. Ved sin 
snarrådighet reddet han sleden fra å 
havne utfor veien ved en bakkekam 
og ned i en dyp grøft. Sleden hadde 
glidd på den glatte isen og sto med 
bakdelen ut over grøften. «Skyds-
Drengen skreg, og Hesten stod 
stille», skriver Müller dramatisk. 
«Min kone sad indpakket, torde 
ikke røre sig, for ikke at give den 
balancerende Slæde en Overvægt til 
hendes Undergang». Annas ledsager 
Ulrich Bugge la så sin kappe på isen 
og nærmet seg sleden forsiktig. Han 

tok tak i Anna og fikk henne ut av 
sleden i god behold.

Året etter denne redningsdåden 
fikk Ulrich Bugge grunnseddel 
på Røisebraaten av Otto Frederik 
Müller. Røisebraaten lå i den sydlige 
delen av det nåværende gamle 
Drøbak, og en del av dette området 
kalles fremdeles Bråtan. Bugge fikk 
tillatelse til å bygge sjøbod, brygge og 
støttepæler, omtalt som «bolværker». 
Mot å svare tre riksdaler årlig i 
grunnleie til Müller, kunne han 
dessuten selge bygninger og bruksrett 
til tomta til hvem han ville. 

Ulrich Bugge og Otto Frederik 
Müller prøvde seg som redere 
sammen i begynnelsen av 1780-
årene, og de to sto som eiere av skipet 
«Providentia». Etter at Müller døde 
i 1784, oppholdt Anna Paludan 
seg mest i Danmark. Den berømte 
naturforskeren hadde etterlatt seg 
viktige papirer, ikke minst upubliserte 
manuskripter som hun nå arbeidet 
aktivt for å få sikret og utgitt. Ulrich 
Bugge fikk generalfullmakt til å 
ordne hennes anliggender i Norge. 
Dermed må han ha vært sterkt 
involvert da Anna Paludan - eller 
«Frue Konferensrådinde Müller» - 
satte opp testamentet som førte til at 
Hospitalet i Drøbak ble reist etter at 
hun gikk bort. Testamentet var klart 
få måneder før hun døde i Magleby på 
Stevns i Danmark 8. september 1787, 
nesten 52 år gammel. 



42 PENSJONIST-NYTT 1/2017 PENSJONIST-NYTT 1/2017 43

Hospitalet ble bygd i to etasjer 
takket være hennes tidligere svoger 
Niels Carlsen og hustru Martha 
Zachariasdatter, hvis mor var født 
Bugge. Anna testamenterte i tillegg 
betydelige beløp til Ulrich Bugges 
barn.  

Bygde Rødhuset på Tverkjegla
Ulrich Bugge drev en del med 
kjøp og slag av eiendommer. I 1785 
satt han blant annet som eier av 
Tverkjegla samt «Raachebakken og 
husene». Råkebakken ble solgt året 

etter, men han beholdt Tverkjegla 
livet ut. Haakon Falck Myckland 
nevner i «Frogn bygdebok - 
Gårdshistorien» at det sannsynligvis 
var Ulrich Bugge som bygde den 
gamle hovedbygningen på Tverkjegla 
som blir kalt Rødhuset.

Sønnen Andreas Carlsen Bugge 
skrev om sin far at hans virksomhet 
som kjøpmann i Drøbak i hele 36 
år var en blanding av medgang og 
motgang, men han sviktet aldri noen 
av sine kjære slektninger. Mer enn 
en gang rakte han ut sin hjelpsomme 

hånd, og «stedse med frejdigt Mod, 
god Vilje og redelig Virksomhed. 
Han vandt ved sin kristelige og 
hæderlige Vandel alles Agtelse». 
Ulrich Bugge opplevde alvorlige 
økonomiske kriser, men likevel var 
han igjen blitt en relativt holden 
mann ved sin død i 1806.

Ulrich skal ha vært litterært og 

Rødhuset på Tverkjegla. (Foto: Sven Lindblad, sommeren 2014).

Ulrich Bugge (1745-1806). Til venstre: Silhuett. (Utsnitt av foto i Norsk portrettarkiv, 
Riksantikvaren). Til høyre : Portrett gjengitt i boken «Ulrik-slekten Bugge».

historisk interessert, og bare en del av 
bøkene hans ble nevnt i skiftet etter 
ham. Etter hvert ble han en «meget 
korpulent» mann - i motsetning til 
sin far. Sønnesønnen Otto Fredrik 
Bugge har fortalt at etter Ulrich 
Bugges død kunne tre voksne menn 
få plass i hans knappede livkjole. 
I avisen Norske Intelligentssedler nr. 



44 PENSJONIST-NYTT 1/2017 PENSJONIST-NYTT 1/2017 45

82 for 1806 har signaturen N.W. gitt 
et vakkert bilde av Ulrich Bugge, som 
da var gått bort. I poetiske vendinger 
beskrives han som flittig, godhjertet 
og en hjemmets mann: 

«Uroe er Menneskets Lod, 
Trængsler vor daglige Tidsfordriv, 
kun til Smærte og Lidelser skabtes 
et følende Hjærte i Menneskets 
Barm; saa klager den ubetænksomme 
Daare, og glemmer: At den samme 
vise Haand, der styrede vort Løb 
gjennem tornefulde Stier, gav tillige 
Mod og Trøst og Lindring og 
Lægedom; at sødt smager Hvilen 
efter Arbeiderens møjsomme Dag; at 
denne er Menneskets Adel og Rang 
fremfor de Umælende: I stille Hu og 
virksom Daad at dele Brødres Sorg og 
Glæde.

Til Livets Byrder og til dets stille 
sjeldnere Glæder fødtes den 1ste 
December 1745 Ulrich Bugge. Som 
Borger til Christiania og priviligeret 
Kjøbmand i Drøbak fristede han 
Lykkens Ublidhed, men oplevede 
ogsaa lysere Øjeblikke. Hans Skjæbne 
deltes ømt af 2de Veninder; thi han 
var gift første Gang med Anna Frost, 
der gik over til en bedre Verden, 
efterat have skjænket ham flere Børn, 
hvoraf 3de endnu leve; Hans anden 
Ægtefælle var: Anna Else Simensen, 
der overlever ham og begræder hans 
Tab. Hans Vandring var tilendebragt 
den 7de October 1806.
Omendskjønt han med Salomon

erkjendte: At Alting er Forfængelig-
hed, og derfor indskrænkede sig fra 
Verdens Tummel, fandtes han dog 
ikke mindre Virksom i det huslige 
Livs rolige Lye, ved priisværdig 
Arbeidsomhed, ved Redelighed og 
Godgjørenhed, ved at sørge for sine 
Efterlevende som en Hædersmand, 
erstattede han fuldkommen det 
som neppe kan kaldes et Savn: At 
vise sig i det selskabelige Liv. Derfor 
velsigne sande Venner hans Minde, 
naar Verden maaskee lader ham være 
uomtalt. I Samvittighedens Bifald og 
Sindets blide Roe havde han valgt sig 
den bedste Deel og den skal aldrig – 
aldrig rives fra ham. Fred med hans 
Støv!». 

Bugge-slekten fortsetter i del 11

Årskontingenten er kun kr 120,–
Foreningen innbyr til hyggekvelder vår og høst – noen ganger også med 
dans. Likeså er det arrangementer 17. mai og sankthans. 

Møter våren 2017
• Torsdag 27. april kl. 18.00: Vårfest på Sjøstjernen.
• Onsdag 17. mai ca. kl. 10.30: Åpen kafé på Hospitalet etter barnetoget.
• Fredag 23. juni kl. 12.00: Sankthans-feiring på Hospitalet.

Turgruppen vår arrangerer bussturer til aktuelle steder, samt teater- og 
konsertturer. 

Ønsker du å bli medlem? Ta kontakt med: 
Grethe Buajordet, tlf. 64 93 19 90, eller seniorsenteret, tlf. 64 90 61 85, 
så får du tilsendt innbetalingsblankett.

Med vennlig hilsen 
Frogn seniorsenters venner

Bli medlem i 
foreningen Frogn 
seniorsenters venner! 



46 PENSJONIST-NYTT 1/2017 PENSJONIST-NYTT 1/2017 47

arvelaters eiertid nå vil komme til 
beskatning på mottakers hånd med 
25 % skatt hvis mottaker selger 
eiendommen uten selv å oppfylle 
kravene til skattefrihet.

Inngangsverdien på eiendommer 
som blir mottatt som arv eller gave, 
skal føres i en egen post i selvan-
givelsen og må kunne dokumenteres 
overfor skattekontoret ved fore-
spørsel. Slik dokumentasjon vil typisk 
være en opprinnelig kjøpekontrakt 
eller opplysninger fra grunnboken. 
Det er derfor viktig å kunne 
dokumentere tidligere kostpris samt 
eventuelle påkostninger.

Diskontinuitet
Det er gitt unntak for kontinuitets-
prinsippet (diskontinuitet) for 
boliger, fritidseiendom, gårdsbruk 
og skogbruk som kunne vært solgt 
skattefritt av arvelater eller giver på 
gave- eller dødstidspunktet. Arving 
og gavemottaker får eiendommens 
markedspris ved ervervstidspunktet 
som sin inngangsverdi. Det avgjørende 
er altså om giver fyller kravene til 
eier- og botid/brukstid for boligen 
eller hytta. Før du gir bolig eller 
fritidseiendom i gave, må du forsikre 
deg om at vilkårene for skattefritt salg 
er til stede og sørge for dokumentasjon 
for dette og for salgsverdien (takst eller 
verdivurdering fra eiendomsmegler), 
til bruk ved senere gevinstbeskatning. 
De samme regler gjelder ved arv. 

Ved et senere salg av eiendommen, 
vil denne nye inngangsverdien bli 
lagt til grunn ved gevinstbeskat-
ningen dersom arvingen eller 
gavemottakeren ikke oppfyller 
kravene til eier- og botid og 
følgelig ikke har skattefritak for 
gevinst eller fradragsrett for tap. 
Fordelen ved diskontinuitet ved 
disse tilfellene er at arvingen eller 
gavemottakeren slipper å betale skatt 
av verdistigningen som er oppstått 
i givers eller arvelaters eiertid – det 
er kun eventuell verdistigning etter 
at arvingen eller gavemottakeren 
selv har overtatt eiendommen som 
kommer til beskatning ved et senere 
salg, og da under forutsetning av at 
eieren ikke oppfyller kravene til å 
kunne selge skattefritt. 

I forbindelse med at arveavgiften 
ble fjernet fra 1. januar 2014, ble 
det såkalte kontinuitetsprinsippet 
innført som hovedregel for arv og 
gaveoverføringer av fast eiendom. 
Prinsippet innebærer at en arving 
eller gavemottaker overtar arvelaters 
eller givers inngangsverdi til eien-
dommen (historisk kjøpesum). Det 
skal med andre ord ikke foretas en 
ny verdsettelse av eiendommen i 
forbindelse med arv- og gaveover-
føringer. Dette får betydning ved 
gevinstberegningen ved et senere salg 
av eiendommen hvis mottaker selv 
ikke oppfyller kravene til å kunne 
selge skattefritt. 

Betingelser for skattefritak – 
eiertid og botid
For at gevinst ved salg av bolig skal 
være skattefri (og dermed heller ingen 
rett til fradrag for tap), må begge de 
følgende betingelsene være oppfylte:

■ Salget må finne sted eller avtales 
mer enn ett år etter at boligen ble 
ervervet (eiertid), og

■ Eieren må ha brukt boligen som 
egen bolig i minst ett år i løpet av de 
siste to årene før salget finner sted 
(botid). Vanligvis vil bare botid i 
egen eiertid regnes med.

Kravene til botid er oppfylt når 
eieren har brukt boligen til egen 
bolig minst ett år i løpet av de siste 
to årene før salget. For fullt fritak 
må eieren av boligen ha brukt minst 
halvparten av bygningen – regnet 
etter utleieverdi – som egen bolig 
og den øvrige delen må ha vært leid 
ut til boligformål. Gevinst ved salg 
av fritidsbolig er skattefri når eieren 
har brukt eiendommen som egen 
fritidseiendom i minst fem av de siste 
åtte årene.

Kontinuitet
Skattemessig kontinuitet vil 
typisk bety at den skattepliktige 
gevinsten blir høyere enn den 
var etter det gamle systemet da 
det var diskontinuitet på fast 
eiendom. Bakgrunnen for dette 
er at verdistigningen i givers eller 

I denne spalten vil ansatte hos Advokatene 
Falkanger, Wiik, Bryn, Høyte & Fremstad 
komme med juridiske råd og tips innenfor 
aktuelle temaer. Denne gangen orienterer 
advokat Gro Arnesen Fremstad om 
betingelser for skattefritak ved arv og gave.

Unngå skatt ved arv og gave



Hårpleie: Onsdag og fredag kl 09.00 – 13.30, tlf. 64 90 61 88
Fotpleie: Tirsdag til fredag kl 09.00 – 16.00, tlf. 64 90 61 89
Arbeidsstue: Mandag, onsdag, fredag kl 10.00 – 14.00
Kafeteria: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl 10.00 – 13.30
Middag: Hver onsdag og fredag kl 12.30 – 13.30
Bowls: Gamle gymsal tirsdag kl 10.00 – 11.30 og kl 11.30–13.00
Transporttjeneste: Onsdag. Påmelding i seniorsenteret
Ruslegruppa: Onsdag kl 10.30
Kursvirksomhet, turer, teater og konserter: Annonseres spesielt
Veiledning i bruk og stell av høreapparater: 1. mandag i måneden
Hobbysenteret i Kirkegaten: kl 09.00 – 12.00 mandag til torsdag
Tiltakene tilbys alle pensjonister og uføretrygdede i Frogn
Ring 64 90 61 85 eller kom innom seniorsenteret
Kontortid: Man-fre 09.00-14.30. Torsdag stengt

 Frogn seniorsenter
Niels Carlsens gate 20, Postboks 328, 1441 Drøbak, Tlf. 64 90 61 85

 Frogn seniorsenter
Niels Carlsens gate 20, Postboks 328, 1441 Drøbak, Tlf. 64 90 61 85


