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Til fots i Follomarka
Turer i skog og mark gir gode opplevelser og store
helsemessige gevinster, både fysisk og psykisk.
Vi har tidligere omtalt den spennende turboken
«Frogn på kryss og tvers», redigert av Trygve
Gulliksen og utgitt av Frognmarkas Venner i 2015.
Året etter kom Dreyers forlag
ut med en turbok som dekker
kommunene Frogn, Nesodden,
Ås og Vestby. Boken er rikt
illustrert og gir oss lyst til å gå ut
på tur. «Til fots i Follomarka»
er skrevet av Anita og Birger
Løvland, og den følger opp en
turbok for Sørmarka som ble
utgitt for noen år siden.
«Til fots i Follomarka» gir en detaljert og god
beskrivelse av i alt 50 fotturer, hvorav hele 18 er i
Frogn. Det er spennende turer som beskrives, gjerne
med kulturminner som husmannsplasser, gamle
brygger og isdammer. Boken er inndelt i fem deler.
De fire første delene tar for seg hver av de nevnte
kommunene, mens den siste delen har hovedfokus
på kyststien og utsiktspunkter i Follo. Den har
et alfabetisk register over de stedene som er gitt
nærmere omtale i teksten.
Mange av oss som er spreke til beins bruker ganske
faste turområder, gjerne like utenfor stuedøren. Men
boken utfordrer leserne til å bryte med det vanlige
turmønsteret og oppsøke mer ukjente stier. Vakker og
variert natur med mektige trekroner, markblomster,
idylliske tjern, nye utsiktspunkter og interessante
kulturminner venter på å gi oss fine og berikende
opplevelser som vi kan glede oss over og tenke tilbake
på.
PENSJONIST-NYTT 2/2017

Bli medlem i
foreningen Frogn
seniorsenters venner!
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.
Ta kontakt med: Grethe Buajordet, tlf. 64 93 19 90, eller seniorsenteret,
tlf. 64 90 61 85, så får du tilsendt innbetalingsblankett.
Møter i Hospitalet høsten 2017
• Tirsdag 19. september kl. 18.00: Hyggekveld. Rekeaften
• Onsdag 4. oktober kl. 11.30: Politiet – hvordan sikre oss i hverdagen?
• Onsdag 8. november kl. 11.30: Temamøte
• Tirsdag 21. november kl. 18.00: Hyggemøte med ost og rødvin
Turgruppen vår arrangerer bussturer til aktuelle steder, samt teater- og
konsertturer.
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Turer høsten 2017
• Tur 27. september til Villa
Fridheim og Hadeland Glassverk
med middag på Thorbjørnrud
gård
• Juletur i desember planlegges til
Blaafarveværket
• Julekonsert i Oslo Konserthus 13.
desember
Program og priser for de forskjellige
arrangementene blir annonsert etter
hvert.
Protokoll fra årsmøtet i
foreningen 14. mars 2017 kl.
18.00 på Hospitalet
Møtet ble åpnet av leder Dorothea
Åsheim, som ønsket velkommen
til årsmøtet 2017. Det var ingen
innvendinger mot innkallelsen. Hun
gikk så over til sakslisten. Til stede
var 4 representanter fra styret og 36
medlemmer. Følgende saker var til
behandling:
1. Gustav Antonsen ble valgt til
møteleder.
2. Dorothea Åsheim ble valgt til
referent.
3. Sakslisten ble godkjent.
4. Gustav Antonsen leste opp
årsberetningen for perioden
februar 2016 til februar 2017.
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Det var ingen spørsmål til
årsberetningen, som ble godkjent.
Det var et spørsmål angående
bevilgning til kreftkoordinator
på kr 2.000,-. Det ble besvart av
Dorothea Åsheim. Styrets forslag
til bevilgninger ble enstemmig
godkjent.
5. Årsregnskapet for 2016 ble
gjennomgått av kasserer Grethe
Buajordet. Det ble reist spørsmål
angående gaver. Disse ble besvart
av kasserer. Regnskapet viser et
underskudd på driftsregnskapet
med kr. 9.097,–. Grethe
Buajordet svarte på spørsmål
angående finanskostnader. Det
er veldig dyrt å bruke nattsafe
(Loomis), forklarte hun. Det ble
i begynnelsen av året anskaffet
betalingsterminal, som skal
minske bruk av nattsafe.
Underskuddet kan forklares
med at salget i kafeen gikk ned
med ca. kr 10.000,-. I tillegg ble
det foretatt et stort innkjøp til
fotterapeuten og ny kaffemaskin
til kjøkkenet. Regnskapet er
revidert og godkjent av Unni
Torgersen. Regnskapet ble
enstemmig godkjent.
6. Budsjett for 2017 ble referert.
Budsjettet ble enstemmig
godkjent.
PENSJONIST-NYTT 2/2017

7. Forslag fra styret, sak 6.
Dorothea Åsheim leste opp
forslaget. Hun ga deretter ordet
til Sven Lindblad, redaktør for
bladet Pensjonist-nytt. Han
forklarte at bakgrunnen for
søknaden er å bli en komité
under Frogn seniorsenters
venner. Styrets forslag ble
enstemmig godkjent, og
Pensjonist-nytt opptas
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
Revisor:
Varamedlem:
Festkomiteen:

Turkomiteen:
Varamedlem:
Valgkomiteen:

som komité under FSV.
Retningslinjer er utarbeidet.
8. Det er ikke fremmet forslag
til økning av kontingent.
Medlemskontingent for 2017 er
dermed fastsatt til kr 120,- per år
(uendret).
9. Valgkomiteens forslag til valg ble
lest opp av møteleder. Følgende
ble valgt:

Dorothea Åsheim
Erik Askautrud
Inger Elisabet Michaelsen
Grethe Buajordet
Gustav Antonsen
Tor Johannesen
Unni Torgersen
Bente Damlien
Synnøve Bakstad
Marianne Persson
Kari Løvber
Elisabeth Rørth Hansen
Grete Braaten (vikar)
Aud Hojem
Karen-Sophie Engelstad
Inger Stensby
Eva Bliksvær

(ikke på valg)
(valgt for 2017/2018)
(ikke på valg)
(valgt for 2017/2018)
(valgt for 2017/2018)
(valgt for 2017)
(valgt for 2017)
(valgt for 2017)

(valgt for 2017)
(valgt for 2017/2018)
(valgt for 2017/2018)
(valgt for 2017/2018)
(ikke på valg)

Valgkomiteen ble takket for godt arbeid. Lederen takket også vår mangeårige
revisor Unni Torgersen og Ruth Askautrud, som sluttet i turkomiteen. Etter
den formelle delen av årsmøtet var det hyggelig samvær med servering, musikk,
allsang og mulighet for en svingom. Kvelden ble avsluttet med utlodning og en
hjertelig takk til festkomiteen.
PENSJONIST-NYTT 2/2017
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BRILLER
KONTAKTLINSER
SYNSPRØVER

s.optik@online.no ❘❘ www.schauoptik.no
Telefon 64 93 15 89 ❘❘ Sentrumsbygget Drøbak

A.s Drøbak Mek.
Verksted
Foto: Karl August Børresen

STORGATEN CA. 1907
Fotografen har stått utenfor
Pavelsgården og tatt bilde nordover
gaten. Til venstre i bildet ser vi den
store tverrstilte Grøn-Hansen-gården,
som ble revet i 1952-53 for å gi plass til
murgården hvor blant annet Narvesen
holder til i dag. Midt i bildet ser vi
Storgaten 4 som to sammensatte hus.
Den søndre (nærmeste) delen var en
meget gammel bygning, antagelig
tidlig 1700-talls, med utlagt annen
etasje. Dette finnes i dag kun igjen

på Seilmakergården, Parrgården,
Skrivergården og Handelshuset.
Den nordre delen ble bygd / påbygd
omkring 1890-1900. Den søndre delen
må ha blitt revet i slutten av 1920-årene.
Eiendommen har alltid hatt
småforretninger i første etasje og flere
utleieleiligheter i etasjen over og delvis
på loftet. I bakgården og i haven mot
syd sto to uthus, hvorav det ene hadde
laftet stall. Det siste er nå revet og
erstattet med et nytt forretningslokale.
I bakgrunnen ser vi Stubs vei 5,
tidligere bebodd av lensmann Stub.
Storgaten 4 i dag. Foto: Jan-Kåre Øien

Tekst: Per-Willy Færgestad
og Jan-Kåre Øien.
Verneforeningen Gamle Drøbak
www.verneforeningen.no
Foto fra Drøbakskalenderen januar 2011
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AUTORISERT
RØRLEGGERBEDRIFT

Telefon 64 90 59 20

Benytt våre
annonsører!

Telefon 64 93 04 43

Vi har nå helårsbutikk!

Holterv. 22,1448 Drøbak a909 31 972
espely.hagesenter@gmail.com
Åpent man-fre. 10-18, lørdag 10-18
Søndag stengt

AAMODT FYSIKALSKE
INSTITUTT
Wienerbrødskjæringa 6
1440 Drøbak
Telefon 64 93 20 11

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
PENSJONIST-NYTT 2/2017
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Drøbaks næringsliv
på 1950- og 60-tallet
I de to foregående numrene av Pensjonist-nytt har jeg skrevet om handelsstanden i Drøbak på 50- og 60-tallet. Denne gang tar jeg for meg det
varierte næringslivet vi hadde, med samferdsel, byggmestere, verksteder,
bakerier og industri. Ca. 40 bedrifter fantes, fra enmannsbedrifter til
viktig industri. I likhet med butikkene er de fleste borte i dag. Dette er den
første av to deler. Jeg begynner på Lehmannsbrygga.

Del 1
Lehmannsbrygga og Storgata
Rett opp for Lehmannsbrygga hadde
Konningen sitt bakeri. Han hadde
to utsalg, ett i Jørnsebakken og ett
på torget. Lehmannsbrygga hadde
anløp av både person- og godsbåter. På
brygga fantes et ekspedisjonskontor
og en godsterminal der byens borgere
og butikker kunne hente og sende
sine varer. Båtene ble etter hvert
erstattet med busser og godsbiler.
Så ble varene i stigende grad levert
direkte til butikk, og godsterminalen
ble nedlagt etter hvert. På 60-tallet
ble den nye fergekaia for bilfergen
Drøbak – Hurum anlagt her nede.
Selskapet hadde opprinnelig kai og
kontor i Båthavna. Da tunnelen kom
forsvant ferga, men selskapet består
med kontor i Båthavna.
Neste firma i Storgata er Christian
8

Tekst: Erik Askautrud
Juells rørleggerbedrift, som lå i huset
straks nord for brygga. Christian
var en munter kar og gikk under
tilnavnet «Glade Jul», mens KrFpolitikeren Kåre Juel i Badehusgata
hadde tilnavnet «Hellige Jul», sånn
for å skille mellom de to! Sønnen Chris
måtte legge ned da ryggen sviktet.
Vi gjør en avstikker opp i Finnes
vei der Gerhard Mørk holdt til.
Dette var byens største byggefirma
og sto ansvarlig for flere store bygg
som Finnegården og blokkene i
Lindtruppen.
Neste bedrift i Storgata er J. Treiders
Bilruter, som holdt til tvers overfor
Reenskaug. Rutene gikk i hovedsak
på Nesodden og mellom Nesodden og
Drøbak og Oslo. Treider tjente nok
gode penger, hadde fint hus og kjørte
etter hvert rundt i Jaguar. Med fruen
PENSJONIST-NYTT 2/2017

Eldre postkort som viser Lehmannsbrygga med ekspedisjonskontor
og godsterminal. Brygga hadde anløp
både av person- og godsbåter.

i baksetet sammen med «Jaggesen»,
som var navnet på hennes pudler.
Selskapet ble etter hvert solgt og forlot
Drøbak.
Så kommer Drøbak Brusfabrikk som
lå bak pizza-restauranten. Markedet var
heller lokalt, og bedriften ble drevet av
Johnsen, på folkemunne «Brusern».
Tvers over gaten lå Drøbak Meieri,
som tok imot melk fra bygdas bønder
og hadde to melkeutsalg. Senere bygde
man et potetkokeri der grisepotetene
ble kokt. Jeg husker ennå at det var en
godlukt etter bøndenes biler da de dro
opp gjennom byen. Etter hvert forsvant
både kyr og griser i Frogn, og meieriet ble
nedlagt. Hageland holder til der i dag.
Neste stopp er gården der Havstad
holder til. I bakgården var det slakteri,
med butikk i front. Et heller lite bakeri
hadde også plass. Nancy Hansen og
nevøen Leif drev dette og hadde byens
beste is i tillegg.
Tvers over gaten lå Den Norske
PENSJONIST-NYTT 2/2017

Potetkokeriet ved Drøbak meieri. (Foto:
Svein Qwammen. Kilde: «Drøbak».
Utgitt av Drøbak kommune, 1961).

Fra Vimpelfabrikken i Storgata på slutten
av 1960-tallet. Selve fabrikkbygningen
ble oppført bak det vakre gamle huset
som vender ut mot gaten. Til venstre på
bildet ser vi Bar-X, som var Drøbaks
første snackbar. (Utsnitt. Foto: Karl
Børresen. Kilde: Drøbakskalenderen
november 2009, utgitt av Verneforeningen Gamle Drøbak).

Vimpelfabrikk, den andre fabrikken
på vår tur. Bedriften startet i en
gammel tregård, men bygde snart
en fabrikkbygning. Det var flere
branner i den første tiden, og navnet
ble en stund «Fakkelfabrikken».
Slåke Invest har overtatt og leier ut til
Havstad og Frogn kommune.
9

Torget, Osloveien og Damveien
Ved torget fantes tre håndverksbedrifter. I bakgården til Gurimalla
var det møbelverksted, og i den
gamle Grøn-Hansen-gården
holdt Brødrene Krång til med
sitt blikkenslagerverksted. Denne
bedriften treffer vi igjen senere.
Normann Long Samuelsen hadde sitt
blikkenslagerverksted ved siden av
Bedehuset, i dag Julehuset.
I Osloveien holdt byggmester Karl
And. Abrahamsen til, eller Karl And,
som alle kalte ham. Han bygde gjerne
i tre, med ett viktig unntak: Jobubygget nord i Drøbak satte han opp
sammen med murerfirmaet Brødrene
Ellefsen, som holdt til i Frogn. Hans
siste oppdrag var å bygge mitt hus i
1971, da han dessverre døde under
dykking. Det førte til at jeg ansatte tre
av hans folk og ble både byggherre og
-mester, med en kamerat som formell
ansvarshavende. Det var enklere den
gang! I sidebygningen hadde Knut
Kjemperud sitt lille møbelverksted.
Han søkte etter hvert lykken i Canada.
Drøbak Mek. Verksted ligger
fremdeles i krysset med Damveien.
Bedriften er en av de få som har
overlevd siden den gang og ledes i
dag av Svend Thorbjørnsen, sønn til
Erik som drev den tidligere. Foruten
mekaniske oppdrag drev – og driver –
bedriften også som rørlegger. Innenfor
i Damveien holdt Wollbraaten til med
landets minste «transportselskap»,
10

A. G. Johansens trelastforretning på det
nåværende Sjøtorget
førte i tillegg blant annet
sement, sand, kalk og
sten. I bakgrunnen ser
vi det fine huset som
ble brukt til kontor
og bolig. (Utsnitt av
flyfoto på forsiden av
Drøbakskalenderen
1997).

nemlig en fjording og ei trille. I tillegg
hadde han en begravelsesvogn og stilte
i snibel og flosshatt når de døde ble
fraktet til kapellet. Wollbraaten var
grei og lot oss sitte på den siste biten
inn til stallen, som fortsatt står. Øverst
i Tranga var Drøbak Vaskeri, drevet av
Ludvig Mørk. Her er det boliger i dag.
Badehusgata og Båthavna
Tilbake til start: Nå tar vi veien
gjennom Badehusgata og fram til
Båthavna. Her fantes Lars Glennes
Bilverksted der Gjestehavna nå ligger.
Glenne hadde temperament, og det
ble sagt at han kunne høres over hele
Bråtan til tider. Verkstedet lå i den
røde bygningen som ble revet da
Gjestehavna skulle bygges. Vengshoel
hadde sitt modellverksted i annen
etasje. Modellene var i tre, og en gang
arrangerte han et lite kurs i bygging av
modellfly for oss gutter.
Lenger opp i gata lå det to
byggevarefirmaer: Axel Hvistendahl
og A. G. Johansen, med det siste
som storebror. Hvistendahl flyttet
senere til kjelleren på Drøbak City og
deretter over i bygget der vi nå finner
Dags Marked og Europris. Navnet ble
endret til Frogn Bygg før det ble kjøpt
opp av kjeden Montér, som senere
nedla virksomheten på stedet. Tomta
i Badehusgata ble senere bebygd med
privatboliger.
A. G. Johansen ble drevet i tre
generasjoner før det ble nedlagt og
PENSJONIST-NYTT 2/2017

Sand Andersen fra Gylte overtok
tomta. Senere overtok kommunen det
som i dag er Sjøtorget. Fortsatt står
det flotte bygget der eierne i sin tid
bodde, med kontor i første. Bygget ble
reist omkring 1800. I dag bor fjerde
generasjon med Anders Johansen med
familie i bygget.
I Båthavna lå det to bedrifter.
Bilferja er nevnt, og spor etter ferjekai
og kontor finnes fortsatt (Skvulpen).
Den andre bedriften var Tento. Lenge
var hovedproduktet Cuprinol i brun,

grønn og klar. Cuprinol ble brukt
til impregnering av treverk og var en
betydelig vare i min fars forretning.
Skismøring ble også produsert, og
vi gutta sverget til den tids Blå Swix
Tento 17 som den beste. På 60-tallet
fikk fabrikken et oppsving, idet
produksjonen av Printon vasketapet
ble satt i gang i nytt bygg. Etter noen
optimistiske år ble konkurransen for
hard og bedriften ble nedlagt. I dag er
det boliger på tomta.
Artikkelen fortsetter i neste nummer

Den første snøen er kommet i
Båthavna vinteren 1960. Til høyre
ser vi Tento-bygningene. Fabrikken
fikk et oppsving på 1960-tallet.
(Utsnitt. Foto: Helge Dirro. Kilde:
Drøbakskalendenderen november
2013).
PENSJONIST-NYTT 2/2017
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TELEGRAFEN
OPP I FLAMMER
Holterveien 4D, 1448 Drøbak
Telefon 64 93 26 33

Drøbak City
Tlf: 64 93 09 84

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

Telefon 6490
Tilbords Drøbak
City -9000
tlf 6490 9000 Telefon 6490 9700
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Natt til 8. november i 2015 skjedde det som ikke skulle skje. Den gamle
trebygningen i Storgata 10 fra slutten av 1700-tallet sto i brann. Brannårsaken er fortsatt ukjent. Bygningen er blant Drøbaks eldste. Den ble
oppført i to etasjer med en laftet tømmerkonstruksjon og noe bindingsverk.
Til tross for diverse aktiviteter i bygget, er det navnet Telegrafen som har
markert seg sterkest blant befolkningen. I en serie artikler vil vi se nærmere
på eiendommens historie, brannen og arbeidet med restaureringen.

Del 1

Tekst: Øivind R. Larsen og Odd Halvorsen

I det gamle verneområdet i Drøbak
ligger husene gjerne gavl mot gavl,
men vindstille vær og en stor innsats
fra brannvesenet hindret spredning
til nabobygningen i Storgata 8. Det er
ikke bestemmelser i reguleringsplanen
for dette området som omhandler
brann, og det var en lettelse for
verneinteresserte at huseier Olav
Dalen Zahl fra første dag var helt klar
på at han ville sette bygningen tilbake
i mest mulig identisk stand.
Også byantikvaren i Frogn
kommune Liv Lund Nygaard
var raskt framme og la vekt på
viktigheten av å ta vare på alt
verneverdig materiale, slik at det
kunne dokumenteres korrekt bruk
ved gjenoppbygging. Byantikvaren
tok også initiativet til en befaring
med Akershus fylkeskommune,
PENSJONIST-NYTT 2/2017

Riksantikvaren og Akershus
bygningsvernsenter. Målet var å
redde mest mulig av 1. etasje, mens
det nedbrente taket og 2. etasje skulle
demonteres for hånd.
Den kulturminnefaglige kompetansen på stedet skulle ivaretas av
Per-Willy Færgestad ved Akershus
bygningsvernsenter. Tømrermester
Sindre Sandberg leder det lokale
byggmesterfirmaet Frank Kristiansen
AS som fikk oppdraget med gjenreising av bygget. Denne typen oppdrag forsterker medarbeidernes
kunnskapsnivå som er et resultat av
gode opplæringsmiljøer med kursvirksomhet i riktig restaurering.
Drøbak med sin gamle bebyggelse har
derfor et fortrinn med lokal kunnskap
som kan benyttes dersom viljen til
satsing er til stede.
13

Det omfattende registreringsarbeidet avdekket mange flotte
bygningsdetaljer. Forsikringsselskapet ønsket i utgangspunktet
å rive bygningen og reise den i en
moderne bindingsverkskonstruksjon
etter dagens forskrifter, men
resultatet ble en enighet basert på
huseiers ønske om en mest mulig
dokumentert gjenoppbygging.
Opprinnelse og eierhistorikk fram
til 1917
Fram til nå har vi manglet opplysninger om hvem som oppførte
bygget og viktige deler av byggets
historie fram til 1900-tallet, men i
Statsarkivet i Oslo og i Riksarkivet
finnes informasjon som kan gi oss
et mer utfyllende bilde av eiendommens historie. Gården hadde
matrikkelnummer 21 i Drøbak og
har gårdsnr. 86 bruksnr. 21 i Frogn.
Sikre identifikasjoner får vi først
i 1790-årene, men nokså gode spor
fører tilbake til 1770-tallet. Mange
bygninger var utvidelser av eldre
tømmerkjerner som kunne gå langt
tilbake på 1700-tallet, men akkurat
der telegrafbygningen lå ser vi få spor
etter bygninger i hundreårets første
halvdel. Det var vanligere lenger sør i
Storgata. Utviklingen nordover mot
Torget var imidlertid nokså betydelig
i annen halvdel av 1700-tallet, og
det vi har av opplysninger tyder
på at bygningen ble oppført i det
14

tidsrommet. Kanskje 1770-årene
virker mest sannsynlig.
Men la oss ta utgangspunkt i
våre sikre identifikasjoner. Vi vet at
bygningen var i bataljonskirurg Peter
Bentzens eie sent i 1790-årene. Peter
Bentzen (1751-1808) kom til Drøbak
på 1790-tallet og giftet seg der med
Bodil Kristine Fuglesang. Hun var
enke etter kjøpmann og skipskaptein
Jørgen Kristiansen Treider. Han
var igjen sønn av Kristian Jørgensen
Treider (1723-1761). Treider-familien
hadde forholdsvis godt med midler.
Kristian kjøpte gården som senere
ble Handelshuset i 1752 og flyttet
til Drøbak. Da Kristian døde i 1761,
gikk Handelshuset til enken Maren,
som giftet seg med Jakob Fuglesang.
Kristians sønn Jørgen måtte altså
etablere seg i en annen bygning etter
at han giftet seg i 1771 med Bodil
Kristine Fuglesang, som var en
yngre søster av Jakob Fuglesang. Det
er mye slektskap mellom eierne av
Handelshuset og «Telegrafgården»
langt inn på 1800-tallet.
Tilbake til Jørgen Kristiansen
Treider, som levde fra 1747 til 1795.
Han hadde midler, men manglet hus
som passet hans rolle som skipsfører
og kjøpmann. Bataljonskirurgen
giftet seg med Bodil Kristine i 1796,
nokså kort tid etter at Bodil ble enke.
Det var nok Bodil som satt med hus
og mest midler. «Telegrafgården»
må ha fulgt med Bodil gjennom
PENSJONIST-NYTT 2/2017

Telegrafen i januar 2012. (Foto: Thore Bakk).

ekteskapet med Jørgen Treider.
Det er god grunn til å tro at Jørgen
Treider var mannen som oppførte
bygningen en gang på 1770-tallet.
At det ikke er tinglyst noe
om hjemmelsovergang til Jørgen
Treider – eller for den saks skyld
til bataljonskirurg Bentzen –
bestyrker også hypotesen om Jørgen
som byggherre. Bygningen har
trolig stått der i 1776 da kirken
var ferdig og Jørgen døpte sin
datter Marta i Drøbak kirke 3.
november 1776, som den første
dåp der etter at kirken kom i
bruk 29. oktober. Hun ble senere
fruen i konsul Eitzens handelshus.
Kanskje telegrafbygningen sto der
PENSJONIST-NYTT 2/2017

i 1775, året da Mozart skrev noen
fantastiske fiolinkonserter?
Da Bodil døde i 1812, etterlot
hun seg en ikke helt ubetydelig
formue. Riktignok ikke av de aller
største i Drøbak, men likevel: 2.900
riksbankdaler i nettoformue var ikke
lite. Det var sønnen Niels Jørgensen
som tok over gården. Han var skipskaptein og kjøpmann som sin far,
men gikk over ende i de dårlige
tidene – nettopp mens disse var i ferd
med å snu. Gården måtte til auksjon
i 1831, og der fikk broren Kristian
Jørgensen tilslaget.
Kristian Jørgensen døde i 1837 og
enka Maren i 1850. Etter enkas død
gikk gården nok en gang på auksjon,
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og Gunnar Olsen het den nye eieren.
Kildene kaller ham Gunder Olsen.
Han var først sjømann og ble i 1844
ansatt som tollrorskar i Drøbak.
Han døde i 1891 og enka Jakobine
Marie i 1894. Boet solgte gården til
en godt voksen maltkontrollør som
het Fredrik Emil Øyseth. Han døde i
1903 og enka Pauline i 1910.
Telegrafvesenet fikk nå tinglyst
leiekontrakt i gården, som ellers ble
solgt til kjøpmann Jørgen Hagbart
Hansen. Han døde i 1912 som
enkemann, men det gikk en tid før
boet kvittet seg med gården. Det
skjedde først i 1917, og ny eier var
Det norske Telegrafvæsen. Leiekontrakten fra 1911 gikk nettopp
ut. Den kontrakten gjaldt 2. etasje
i bygningen. I 1911 var det kun fire
ansatte i Telegrafverket som jobbet
i bygningen, men antallet steg etter
hvert betydelig.
Litt om den bygningsmessige
historien
Branntakstene for Drøbak er
sterkt nedslitte og stengt for bruk
på lesesalen. Det gjelder både
statsarkivets branntakstprotokoller
og Riksarkivets branntakstutskrifter.
De er innholdsmessig svært like,
men Riksarkivets samling er ikke
helt komplett og går sjelden lenger
tilbake enn til rundt 1850. På
den annen side kan Riksarkivets
utskrifter ha påtegnelser som ikke
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finnes i statsarkivets offisielle
branntakstprotokoller. Det gjelder
særlig ved brann.
Endringer av vinduer, trapper og
inngangspartier var nok betydelige opp gjennom årene, og takstbeskrivelsene kan fortelle om viktige
detaljer. Den eldste beskrivelsen
av bygningene i matrikkelnr. 21 er
en oppmåling på vårparten 1803
(Rentekammeret, jordavgift 1802,
oppmålingsprotokoll 12). Den er
kort, men likevel svært verdifull. Eier
var «Batalions Chirurgus Bentzen».
Hovedbygningen er på to etasjer. Det
var nesten alltid en loftsetasje øverst
på grunn av byggemåten, men den
ble ikke regnet med. Eiendommen
var ikke brannforsikret på den tiden.
Hovedbygningen ble taksert til 700
riksdaler. Den var 24 alen lang
(1 alen = 0,6275 meter) og 17 ¾ alen
bred. Et vedskur på 10 x 10 alen
ble taksert til 16 riksdaler, og et lite
vannhus ble verdsatt til 4 riksdaler.
Oppmålingene er ikke presise.
En branntakst fra 21. januar 1836
forteller om få bygningsmessige
endringer. Hovedbygningen ble
taksert til 1.200 spesidaler, mens et
vedskur og et grisehus ble verdsatt
til 30 spesidaler til sammen.
Bygningene var tømret. I 1843 er
det listet en tømret hovedbygning,
stall og vedskur i bindingsverk,
grisehus med tilbygget utedo
tømret – til dels med bindingsverk,
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vedskur i bindingsverk samt brønn
og gjerde. Taksten var 1.240
spesidaler, hvorav hovedbygningen
ble verdsatt til 1.140 spesidaler. I
en branntakst tre år senere opplyses
det at grisehuset er tømret med
tilbygget utedo i bindingsverk,
og at vedskuret i bindingsverk
ligger på eiendommens nordside.
Taksten var 1.040 spesidaler, hvorav
hovedbygningen 970 spesidaler.
Et år senere ble det foretatt en ny
takst etter at hovedbygningen var
forbedret innvendig. Taksten ble
nå hevet til 1.460 spesidaler, hvorav
hovedbygningen 1.390 spesidaler.
I 1856 var det en ny branntakst.

Utsnitt av maleri av Charles Jensen
fra 1880-årene som viser bygningens
vestfasade. (Kilde: Drøbakskalenderen,
januar 2007. Utgitt av Verneforeningen
Gamle Drøbak).
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Da var hovedbygningen ytterligere
forbedret innvendig. Vi får nå vite
at hagen er omgitt av et gjerde på
22 meter, og at brønnen er revet.
Takst 1.520 spesidaler, hvorav
hovedbygningen 1.440 spesidaler. I
en takst tolv år senere opplyses det at
hovedbygningen er tømret, men med
bindingsverk i sør. Den er forbedret
innvendig. Stall og vedskur i sør er av
bindingsverk, og et tømret grisehus
ligger 1,5 meter øst for stallen med
tilbygget utedo i bindingsverk. Et
vedskur i bindingsverk ligger på
nordøstsiden. Gjerdet rundt hagen
er nå 46 meter langt. Takst 1.520
spesidaler, hvorav hovedbygningen
1.500 spesidaler.
Neste takst var i 1880. Hovedbygningen omtales som godt
vedlikeholdt. Vedskuret i bindingsverk på nordøstsiden er delvis revet
og gjenoppført. Gjerdet rundt
hagen er 47 meter langt. Takst kr.
8.880, hvorav hovedbygningen
kr. 8.060. Elleve år senere nevnes
et hus i bindingsverk med ett
værelse og vedskur umiddelbart
øst for hovedbygningen, et uthus
(den gamle stallen) rett sør for
hovedbygningen og et grisehus med
utedo. Gjerdet rundt hagen er 50
meter langt. Takst kr. 8.900, hvorav
hovedbygningen utgjorde kr. 8.050.
I 1911 var hovedbygningen
og et hus i øst uforandret. Det
var i tillegg et hus på sørsiden av
17

hovedbygningen med utedo og skur.
Takst til sammen kr. 15.800, hvorav
hovedbygningen kr. 14.650. I 1917
var hovedbygningen uforandret
utvendig, men forbedret innvendig.
En fløybygning i øst og et uthus var
uendret, ble det opplyst. Det nevnes
at dette uthuset var i mur. Gjerdet var
blitt redusert til 30 meter. Det var
urolige tider, også på det økonomiske
området, og taksten var nå steget
betydelig til kr. 35.590. Av dette ble
hovedbygningen taksert til
kr. 32.440.
Artikkelen fortsetter i neste nummer

Lauritz Sømme

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

Denne artikkel-serien er basert på et foredrag som ble holdt i Oslo 6.
september 2001 og publisert i Årbok 2001 for Det Norske VidenskapsAkademi. 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.

– sett i historisk perspektiv – Del 3
Hjalmar Broch var bestyrer i 20 år
Vi har tidligere sett at Den biologiske
stasjon i Drøbak ble overført fra
Kirkedepartementet til Det kongelige
Frederiks Universitet i Kristiania
i 1902, og dr. med. Kristian Emil

Dyrløkkeveien 15, 1448 Drøbak
Din snekker i Follo

Intet oppdrag for lite,
intet for stort
•
•
•
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Oppføring av nye boliger
Rehabilitering av hus og leiligheter
Servicesnekker

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.
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Hjalmar Broch var bestyrer fra 1920 til
1940.
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Schreiner ble bestyrer. Schreiner ble
avløst i 1917 av daværende prosektor
Otto Lous Mohr; senere professor i
anatomi og rektor ved Universitetet i
Oslo. Mohr ble i 1920 igjen avløst av
dosent Hjalmar Broch (1882-1969),
som bestyrte Biologisk stasjon i 20 år.
Broch foretok studier av virvelløse
dyr, blant annet småmaneter, som er
en tallrik gruppe av nesledyr, og av
rur og andre rankefotinger (gruppe
av krepsdyr), som var hans spesialitet.
Han studerte også rekefeltene i
Oslofjorden. I 1930-årene påviste han
også betydningen av forurensninger
for faunaen i fjorden. Nord for
Drøbak-terskelen var det nesten tre
ganger så mange dyr per kvadratmeter
som syd for terskelen, og det måtte
skyldes en større næringstilgang nord
for grunnen.
Helt fra stasjonen ble overtatt av
universitetet i 1902 har undervisning
vært et prioritert område. Som tidligere nevnt holdt Schreiner
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forelesninger og laboratorieøvelser
for medisin- og realfagstuderende om
sommeren. Denne kursvirksomheten
fortsatte etter Schreiners tid. I årene
1911-1943 var det i gjennomsnitt 12
studenter ved sommerundervisningen.
Oftest var de medisinske studentene
i flertall. Foruten sommerkurs,
samlet som tidligere nevnt mange
biologistudenter materiale til
hovedoppgaver ved stasjonen.
Stasjonens første båt var en
seilbåt som ble kalt «Hvitfisken»,
og fotografier fra 1913 viser at den
fortsatt var i bruk. På den tiden ble
den imidlertid erstattet av seil- og
motorbåten «Spinax». Den ble
oppkalt etter svarthå (Etmopterus
spinax), en liten haifisk som lever
på dypt vann i Drøbaksundet.
«Spinax» var hyppig brukt inntil

Levende småmaneter ved Drøbak
fotografert av Hjalmar Broch i 1910.
Vi ser en del av en koloni av Tubularia
larynx. (Kilde: Hjalmar Broch: «Fauna
droebachiensis. I. Hydroider». Utg. av
Universitetets biologiske station.
Kristiania 1910).

den ble kondemnert i 1946. I 1930årene hadde zoologi-studentene en

Seilbåten
«Hvitfisken»
var det første
forskningfartøyet
ved stasjonen i
Drøbak. Bildet er
fra en ekskursjon
til Vasser i 1913.
(Ukjent fotograf.
Kilde: Museum for
universitets- og
vitenskapshistorie).
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Forskningsfartøyet «Spinax» på tur til Sandspollen i Hurum sommeren 1916. (Ukjent
fotograf. Kilde: Museum for universitets- og vitenskapshistorie).

klubb som de kalte Spinax-klubben,
hvor blant annet Per Høst og Thor
Heyerdahl var deltakere, og hvor
det skal ha gått meget livlig for seg.
I begynnelsen av krigsårene dannet
noen andre zoologi-studenter Spinax
II-klubben som et forum hvor de
kunne møtes og diskutere tidens
vanskelige problemer.
Annen verdenskrig
I 1940 overtok Johan Huus som
bestyrer av Biologisk stasjon etter
Broch. Huus var konservator ved
Universitetets zoologiske museum
PENSJONIST-NYTT 2/2017

og spesialist i virvelløse dyr. Huus
skal ha funnet stasjonen i en
medtatt forfatning. Til tross for
den forrige bestyrerens gjentagne
advarsler, hadde bevilgningene til
vedlikehold ikke vært tilstrekkelige.
Blant annet trengtes det fornyelse av
sjøvannsanlegget, vann- og sanitær-,
samt det elektriske anlegget. Med
anbefalinger fra Kristine Bonnevie,
H. H. Gran, Johan Hjort og Kristian
E. Schreiner, som alle påpekte
betydningen av en biologisk stasjon
så nær Oslo, fremla Huus i 1941
et forslag om fornyelse for Det
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akademiske kollegium. Antagelig kom
det aldri noe svar fra Kollegiet på dette
forslaget.
Med landet okkupert av tyskerne
gikk også Den biologiske stasjon i
Drøbak en noe kaotisk tid i møte.
Mange av universitetets biologer var
engasjert i motstandsarbeide. Huus
ble arrestert av tyskerne i desember
1941. Professor Bjørn Føyn overtok
stasjonens interesser våren 1942,
cand. real. Carl Støp-Bowitz var
bestyrer sommeren 1942, og Føyn
igjen fra sommeren 1943 til han ble
arrestert om høsten. Derpå ivaretok
professor Johan T. Ruud stasjonens
interesser frem til den ble beslaglagt av
Wehrmacht 12. desember 1944.
I et håndskrevet manus fra 1972
med tittelen «Biologisk stasjon i
Drøbak før gjenreisingen 1945-47»
fortalte Bjørn Føyn at Ruud tok
initiativet til at noen av stasjonens
eiendeler ble evakuert til et trygt sted.
Vaktmesteren Ragnvald Elle sørget
for at noe ble plassert i kjelleren til
en forretning i Drøbak og noe på
Ottarsrud i Frogn. Etter krigen viste
det seg at bøkene i forretningens
kjeller var sterkt skadet av rotter. Enda
kjedeligere var det at stasjonens arkiv
var forsvunnet. Dermed var viktig
historisk materiale gått tapt, og det vil
kanskje aldri bli mulig å gi en korrekt
fremstilling av stasjonens tidligste
historie.
«Arkivet hadde ligget i et skap
22

FØLG MED I

Johan Huus i laboratoriet. Foto fra 1941.

på bestyrerens kontor», skrev Føyn i
1972, «men hverken Ruud eller Elle
kunne huske noe om det. Sommeren
1942 hadde jeg bladet gjennom det
og sett at det inneholdt skrivelser og
møtereferater fra planleggingsårene
og andre dokumenter, bl.a. et brev
fra Sven Foyn, et svar på anmodning
om bidrag. Han skrev at han ikke
kunne tenke seg å gi penger til noe så
unyttig. Hadde det derimot vært tale
om et gudshus, ville det vært ham en
stor glede. Under brevet hadde G. O.
Sars skrevet: ‘Burde offentliggjøres i
pressen!’. Det var også flere fargelagte
plakater til opslag om populære
foredrag i Universitetets gamle festsal
til inntekt for bygningen».
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Herregården i Knut Hamsuns roman «Victoria»
– bare et sted i litteraturen?

Knut Hamsun, Cora Sandel, Aksel Sandemose, André Brink og andre
forfattere har til felles at de utforsker hvordan menneskers identitet knyttes
til steder, kan vi lese i boken «Identitetens geografi», som kom ut i 2006.
I den diskuterer Per Thomas Andersen hvordan forfatterne bruker steder,
territorier og reiser til å skape litterær betydning i tekstene, og hvordan
litterære personer påvirkes og styres av stedene hvor de lever – eller som
de lengter mot. Andersen bruker «Markens grøde» som eksempel når
det gjelder Hamsun, men her vil vi ta for oss romanen «Victoria», som
opprinnelig ble utgitt i 1898.
Tekst: Knut Jarl Michelsen (www.knutmichelsen.com)
og Sven Lindblad (red.)
Et lite slott, en elv, en mølle, et
steinbrudd og en hule
De fleste Hamsun-lesere har et forhold
til Sellanrå i «Markens grøde»
og Polden i Landstryker-trilogien,
eller Hamsuns Sirilund for den saks
skyld. Dette er kjente og kjære steder
nordpå. Men la oss se nærmere på hvor
romanen «Victoria» stort sett foregår.
Hvilket «sted» er det han har tatt
utgangspunkt i?
Vi vet at i årene 1896 til 1904 bodde
Knut Hamsun i perioder i en hytte på
Berg sanatorium ved Årungen i Ås.
Derfra hadde han kort vei til Frogn
og møllene langs Årungselva ned mot
Bunnefjorden, kulturlandskapet og
den frodige naturen rundt Tjuvåsen og
Nymølleåsen samt Froen gård. Dette
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området, inkludert Nesset i Ås, har
trolig vært en sentral inspirasjonskilde
for Hamsun da han skrev den
verdenskjente romanen, som har blitt
oversatt til en rekke språk og trykkes i
stadig nye opplag.
Det kryr riktignok av elver, møller,
gamle dampskipsbrygger og storgårder
i Norge, og Hamsun hadde sett mange
av dem. Men vi vet at han hadde en
rekke gode skriveøkter under sine
opphold på Berg sanatorium. Han
startet også på romanen «Victoria» da
han leide den lille hytta på sanatoriet
ved Årungen. Hamsun tålte ikke å bli
forstyrret, og her kunne han arbeide i
fred.
Dette var en tid da han knapt eide
det han sto og gikk i. Han hadde et
PENSJONIST-NYTT 2/2017

Til venstre: Iben Akerlie som Victoria i storfilmen fra 2012. Filmen er tilgjengelig
på DVD. (Foto: Filmkameratene AS). I midten: Knut Hamsun tidlig på 1900-tallet.
(Foto: Helland / Oslo Museum / Digitalt Museum). Til høyre: Kjærlighetsromanen
«Victoria» kom ut første gang i 1898.

forhold til en rik, vakker og gift kvinne,
Bergljot Göpfert. Samtidig ville den
nordnorske velgjøreren og væreieren Zahl
ha igjen alle pengene som han hadde lånt
Hamsun rundt 20 år tidligere. Zahl var
i ferd med å gå konkurs, men han fikk
aldri pengene igjen – selv om han trakk
Hamsun for retten.
Vi siterer fra åpningen av romanen
og benytter en utgave fra 2009: «Alle
disse trær langs stien var hans gode
bekjente. Om våren hadde han tappet
sevje av dem og om vinteren vært som
en liten far for dem, befridd dem for
PENSJONIST-NYTT 2/2017

sne, hjulpet deres grener iværet. Og
endog oppe i det forlatte granittbrudd
var ingen sten ham fremmed, han
hadde hugget bokstaver og tegn i dem
og reist dem opp, ordnet dem som en
menighet omkring en prest. Allverdens
forunderlige ting foregikk i dette gamle
granittbrudd.
Han bøyet av og kom ned til
dammen. Kvernen gikk, en umåtelig og
tung larm omgav ham. Han var vant til
å vandre omkring her og snakke høyt
med seg selv; hver skumperle hadde
liksom et lite liv for seg å tale om, og
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Froen gård. Hamsun skriver i «Victoria» at herregården så ut som et ensomt lite slott i
det grønne landskapet. (Foto: Til venstre: Knut Jarl Michelsen. Til høyre: amta.no).

borte ved slusen falt vannet rett ned og
så ut som en blank vev som hang ute til
tørk. I dammen nedenfor fallet var det
fisk; han hadde stått der med sin stang
mangen gang.»
Neste side: «‘Herregården’ så ut i
det grønne landskap som et lite slott,
ja som et utrolig palass i ensomheten.
Huset var en hvitmalt trebygning med
mange buede vinduer på veggene og på
taket, og fra det runde tårn vaiet flagg
når det var gjester på gården. Folk kalte
det slottet. Men utenfor herregården lå
på den ene siden vågen og på den andre
de store skoger; langt borte sås noen
små bondehjem.»
Og tre sider senere: «Han hadde
lekt alle sine dager oppe i det gamle
granittbrudd. Folk hadde hørt ham
prate og arbeide deroppe skjønt han
var alene; stundom hadde han vært
prest og holdt gudstjeneste. Stedet
var for lenge siden forlatt, nu vokste
det mose på stenene og alle merker
efter bor- og sprengkiler var nesten
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utvisket. Men inne i den hemmelige
hule hadde møllerens sønn ryddet og
pyntet med megen kunst og der bodde
han som høvding for verdens tapreste
røverbande.»
En skog, et granittbrudd, en hule
– ned mot en mølledam og en bekk
eller en elv. En kvern og en herregård
der man driver storhogst – utenfor en
våg eller en fjord på den ene siden, og
på den andre siden en stor skog. Etter
hvert dukker også en dampskipsbrygge
opp i romanen, nedenfor herregården
med den store hagen og flaggstangen.
Fra denne kaien kan man reise til
«byen» der møllerens sønn, en
ung og lovende forfatter som heter
Johannes Møller, holder til som
dikter. På herregården blir han også
invitert til fest, bare for å oppleve sitt
eget nederlag i kjærligheten: Den rike
datteren Victoria på godset forlover
seg med en annen – en løytnant, en
militær. Mølleren og hans familie får
også tidvis klar beskjed fra herregården
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eller «slottet» om hvilken klasse de
tilhører: tjenerskapet, underklassen –
med de ikke helt rene klær.
Slik skildres slottsfolket på
herregården, som i romanen viser seg
å være forgjeldet og etterpå blir påtent
og brent ned, antakelig for å få utbetalt
en forsikringspremie: «Eftermiddagen
var stille og varm; elven løp som en
puls gjennom det hete landskap. Et
dampskip gled inn mot land og efterlot
en vifte av hvite striper utover vågen,
Nu kjørte fire vogner ut fra slottets
gårdsplass og tok veien ned til bryggen.
Skipet la til, herrer og damer steg iland
og tok plass i vognene. Da begynte
en rekke skudd å knalle fra slottet;
to mann stod oppe i det runde tårn
og ladde og skjøt, ladde og skjøt med
jaktbørser.»
Litt senere leser vi: «Efter
middagen spredte selskapet seg i stuene,
på den store altan og endog nede i
haven. Johannes søkte ned i første
etasje og kom inn i havestuen. Det var
flere tilstede, et par røkende herrer,
godseieren og én til som talte halvhøyt
om slottsherrens finanser. Hans gård
var vanskjøttet, gjengrodd, gjerdene
nede, skogene uthugget; det skulle efter
sigende endog falle ham vanskelig å
betale den forbausende høye assuranse
på hus og innbo.» Fordums storhet
altså.
Hamsun beskriver mølledriften
og folket der i flere scener i romanen.
Her er et utvalgt sitat: «Johannes!
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ropte mølleren av sine lungers fulle
kraft oppover mot bruddet. Johannes
kom. De stenmaler kvernen for meg,
skrek faren og pekte. Johannes gikk
sakte henimot selskapet. Han var
forferdelig blek og årene ble større i
hans tinninger. Han gjenkjente Otto,
kammerherrens sønn som gikk i
kadettuniform; foruten ham var det to
andre. En av dem smilte og hilste for å
gjøre det godt igjen.» Stedet mølleren
i romanen her roper fra, kan være stua
som stod like ovenfor Nymølla – og
rett under steinbruddet og hula.
Nærmere Vassum lå i sin tid Øvre
mølle (Froen mølle). Her var det
helårsdrift, men mest i sesongen om
høsten. Før annen verdenskrig var
det bensinstasjon ved mølla, betjent
av Kasper Møllerhagen, og under
krigen ble det solgt knott der. Broen
og demningen brast i 1947, og da var
det helt slutt på mølledriften langs
Årungselva.
På eldre kart over området langs
Årungselva ned mot Bunnefjorden
dukker det opp steinbrudd, (røver)hule,
elv, møller, fjord, og Nesset litt lenger
nord med dampskipsbrygge for anløp
til og fra Kristiania. Og oppe på toppen
ligger den gamle «herregården» Froen
gård, med bygninger fra 1700-tallet
plassert like ved Frogn kirke.
Storgården Froen skal ha blitt ryddet
i eldre jernalder og har gitt navn til
bygda Frogn. I middelalderen tilhørte
den Hovedøya kloster.
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Til høyre: Øvre mølle ved Årungselva, også
kalt Froen mølle. Vi ser mølla i bakgrunnen
til venstre for brua og mølledammen. I
forgrunnen ser vi møllerstua, hvor mølleren
bodde med sin familie, samt flere falleferdige
uthus. Nå er alle bygningene borte. Bildet er
trolig fra mellomkrigstiden. (Foto: Alf Georg
Bauthler). Bildet under: Fra området langs
Årungselva lenger ned mot Bunnefjorden,
rekonstruert av Vidar Asheim i 2016.

Øvre mølle ble ødelagt av en storflom i 1947, men selve møllehuset ble stående i
mange år. Bildet er fra 1972. (Foto: Vidar Asheim).

Vi finner mer informasjon om
området i Haakon Falck Mycklands
gårdshistorie fra Frogn. Under
omtalen av matrikkelgården Fløyspjeld
nede ved Bunnefjorden skriver han
blant annet: «Fløyspjeld ble trolig
ryddet i vikingtida, men det har nok
bodd folk her før den tid også. Om
det vitner bl.a. bygdeborgen på den
28

bratte Tjueåsen, snaue 200 m. sørvest
for husene i Fossen. Borgen dekker et
areal på ca. 14 mål. En kunstig opplagt
mur stenger for atkomst fra nord,
der fjellveggen ikke er bratt nok. På
østsiden har det vært en hule, som ser
ut til å ha rast sammen. I denne hulen
skal ifølge sagnet en tyvebande ha holdt
til og brukt den som utgangspunkt
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Den siste møller-familien ved Årungselva, Kasper, Anne Lise og Astrid Møllerhagen,
fotografert foran møllerstua i 1940. Astrid var aktivt med i arbeidet på mølla. (Foto: Ås
kommunes lokalhistoriske arkiv).
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Til venstre: «Røverhulen» i Tjuvåsen. (Foto: Trygve Gulliksen, Frognmarkas Venner).
Til høyre: Plassen Nymølla fra 1815 lå i nærheten av hulen. Her er stua tegnet av Vidar
Asheim i 1974. Da sto både stua og uthuset til forfalls. (Kilde: Vidar Asheim:
«51 rusleturer med Ås Historielag 1984–2000»).

for sine tokter i omegnen. Til slutt
ble tilholdsstedet oppdaget og hulen
sprengt i luften av en avdeling soldater
eller en flokk væpnede bønder. Bandens
leder slapp etter sigende unna, men
druknet i elva, mens to andre ble
fanget og drept. Hodene deres ble satt
på stake, og ennå i 1860-årene skal
den ene av disse hodeskallene ha vært
oppbevart, visstnok på Froen.
Froens eier Jens Brandt pleide å
bo lengre perioder her på Fløyspjeld.
Den store hovedbygningen av mur
ble bygd til hans bruk. De gamle
uthusbygninger er nå til nedfalls. Til
gården hørte sag og teglverk i Fossen
ved Årungselva. Det siste ble satt i gang
omkring 1800 og var i drift til ca. 1937.
Saga ble drevet i hvert fall fra slutten av
1500-årene. 1594 var det ifølge biskop
Jens Nilssøns visitasbøker 2 sager her.
1761 hadde man tillatelse til å skjære
1400 bord i året på Fløyspjelds sag.
Jens Brandt anla høvleri ved Fossen,
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og dette var i virksomhet til ca. 1931.
Både det og sagbruket brant ned etter
lyn-nedslag.»
Om hulen lager Hamsun en egen
pubertal fantasiforestilling hvor
Johannes ser for seg samlivet med
kvinnen i sitt liv: «Han ringer på en
sølvklokke. En liten mannsling, en
dverg med en diamantspenne i luen,
hopper inn. Det er tjeneren. Han bøyer
seg i støvet. Når prinsesse Victoria
kommer så før henne inn! sier Johannes
med høy stemme. Dvergen bøyer seg
igjen i støvet og forsvinner. Johannes
strekker seg makelig på den bløte divan
og tenker. Der ville han føre henne til
sete og rekke henne kostelige retter
av sølv- og gullkar; et flammende bål
skulle opplyse hulen; bak det tunge
gullbrokades forheng i hulens indre
skulle hennes leie redes og tolv riddere
skulle stå vakt… Johannes reiser seg,
kryper ut av hulen og lytter. Det rasler
i kvist og løv nede på stien. Victoria!
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roper han. Ja, svarer det. Han går henne sin brordatter Mathilde Kirstine
imøte».
Brandt (1825-1878). Hun var datter
av oberst Jens Brandt, kommandant
Hamsun ble kjent med området ved i Kristiansand. Haakon Falck
Årungen
Myckland siterer fra Anthon Busch
Mycklands gårdshistorie fra Frogn
sin stensil fra 1934: «I hennes tid
kom ut i 1967, så Hamsun hadde
førtes et meget stort og gjestfritt
naturlig nok ikke lest denne boken.
hus på Froen. Særlig var 2. juledag
Da han skrev «Victoria» hadde han
heller ikke lest stensilen om slekten
Brandt på Froen, skrevet av Anthon
Busch i 1934. Men Hamsun har med
stor sannsynlighet hørt om storgården
Froen og folkene der under oppholdene
på Berg gård ved Årungen, hvor han
fikk servert maten inne i spisesalen
sammen med de andre gjestene.
Medlemmer av Brandt-familien på
Berg sanatorium ved Årungen ca. 1900.
Froen eide Berg gård i perioder. Nils
Brandt Darre kjøpte Berg i 1862. Han (Foto: Martin Skøien / Riksantikvaren).
holdt først forpaktere og bodde selv på
Froen, fram til han flyttet til Berg og
døde der i 1873, bare 41 år gammel.
Hans frue Constance ble sittende
med Berg-gården til 1893, da hun solgte
til Caroline Halvorsen. Det var hun
som opprettet sanatorium på Berg. Hun
har trolig fortalt Hamsun om den nære
tilknytningen mellom gårdene Berg og
Det eneste kjente bildet som trolig viser
Froen, om Brandt-familien som hun
kjøpte gården av og de flotte selskapene Hamsun på Berg sanatorium i Ås, tatt
under en hagefest med kunstnervenner
som ble holdt på Froen i sin tid. I 1911
rundt 1903. Fra venstre ser vi den danske
solgte Caroline Halvorsen gården Berg forfatteren Helge Rode. Kvinnen som
tilbake til medlemmer av i Brandtstår oppreist er enten Bergljot eller Milly
familien, som beholdt den fram til 1924. Bergh. Deretter Knut Hamsun og helt til
høyre skuespilleren Ludvig Bergh. (Foto:
I 1847 giftet løytnant Ole Peter
Det Kongelige Bibliotek, København).
Brandt (1793-1875) på Froen seg med
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Til venstre: Bearbeidet kart over området langs Årungselva basert på et utsnitt fra
Follokart. Til høyre: Nesset ved Bunnefjorden med fjordbåt ved bryggen. Postkort fra
1930-tallet. (Foto: Nilsen / Mia - Museene i Akershus. Postkortet fra Nesset er også
mottatt fra Ås kommunes lokalhistoriske arkiv).

i mange år en tradisjonell festdag.
Festene på Froen var ikke alene store og
stilfulle, men også preget av den gode
gammeldagse gemyttlighet, hvorfor
de stod høit i kurs. Ikke alene alle
bygdens kjente familier var selvskrevne
gjester ved den store julefest, men også
langveisfra kom reisende på besøk til
bygden i håp om å opnå en innbydelse,
som aldri uteblev.»
Hamsun må ha tatt turer i området,
vært rundt på Froen Brug, og han har
reist med fjordbåten fra Nesset inn til
Kristiania. «På slutten av 1800-tallet
skulle lystfarten fra Kristiania til
Nesset blomstre opp om sommeren.
Stedet ble populært for byfolket. I
1899 kunne besøkene ofte bli til mer
besvær enn til glede for befolkningen
i området», skriver Knut Dørum
i boken «Bondestyre, kamp og
forsoning – Ås 1850-1940».
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Årene i Ås og Follo for øvrig er for
Hamsun på samme tid både krisetid
og tid for litterær metamorfose. Han
finsliper og finpusser sine aristokratiske
lengsler oppover, samtidig som
skrivestilen beveger seg «nedover» fra
det hypermoderne og nervøse i «Sult»
og «Mysterier» på begynnelsen av
1890-tallet mot folklore og løssluppen
humor i «Sværmere» (1904). Det var
i hytta ved Årungen på Berg gård i Ås
at det meste skjedde. Det var «her du
fikk gjort noget», som Hamsun selv
skrev i et brev til forfattervennen Hans
Aanrud, sendt fra Ås stasjon på nyåret
1904.
Froen gård, «herregården» eller
«slottet» i romanen «Victoria»,
påvirket ham også som husbygger.
Han bygde en slags kopi i Drøbak,
Maurbakken i Vestbyveien, og
han tegnet selv huset. Pengene
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kom fra andre enn ham selv. Men
Bergljot flyttet plutselig ut rett etter
innflyttingen, og de ble skilt i 1906.
Sammen hadde de fått en datter i 1902.
Hun fikk navnet Victoria.
Siden skapte Hamsun med egne
midler en ny kopi på Nørholm. Dette
kalles aristokratiske lengsler. Han var
ikke helt uten slike lengsler, mildt sagt.
Fra 1918 pusset han opp Nørholm. De
klassisistiske søylene var viktige – da
var han endelig blitt styrtrik. Hans mål
i livet var da også å skrive seg rik. Og
å skrive Ibsen «ned i støvlene». Det
greide han nesten.
Follo fikk stor betydning for
Hamsun
Vi ser i romanen «Victoria» hvordan
Hamsun bruker et sted som Froen
Brug til å skape litterær betydning i
en tekst, og hvordan litterære personer
påvirkes og styres av stedene hvor de
lever. Det gjelder ikke bare den unge
forfatteren Johannes Møller i romanen,
men også Hamsun selv. Ja, tida i
Follo har kanskje betydd like mye for
Hamsuns utvikling som forfatter som
Nordland og Hamarøy.
Det var først og fremst her – i
dette landskapet – Hamsun innså at
skal man nærme seg det universelle i
tilværelsen, må man grave der man står.
Og Hamsuns røtter, de få resterende
som han ikke hadde slitt av, var på
landsbygda og i kramboden – og ikke
i de litterære salonger i byene. Dermed
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fant han også ro til å starte utviklingen
av sin egen unike skrivestil i de store
romanene som senere fulgte. Og alt vi
elsker ved Hamsun skjer i språket. Han
er den store forføreren. Kanskje ble han
forført selv også – hvem vet?
Kilder:
Andersen, Per Thomas (2006). Identitetens
geografi. Steder i litteraturen fra Hamsun til
Naipaul. Oslo: Universitetsforlaget. 205 s.
Dørum, Knut (2007). Bondestyre, kamp
og forsoning. Ås 1850-1940. [Utg. av] Ås
kommune. 667 s. (Ås bygdebokverk 18502010. Bind 1).
Hamsun, Knut (2009). Victoria. En kjærlighets
historie. [Utgitt første gang i 1898. Utgaven
fra 2009 er basert på en ny utgave i
«Samlede verker 1-27» (2007-2009)]. Oslo:
Gyldendal. 104 s. (Gyldendal klassiker).
Knut Hamsuns brev 1896-1907. Utg. av
Harald S. Næss. Oslo: Gyldendal, 1995. 374
s. (Knut Hamsuns brev. Bind 2).
Myckland, Haakon Falck (1967). Bygdebok for
Frogn. Gårdshistorien. Frogn. 707 s.
Vik, Trygve (1971). Ås bygdebok. Gårdshistorie
I. Utgitt av Ås kommune. 688 s.
Østlandets Blad. «Follo har en bit av Hamsuns
liv», 29.10.2003, samt intervju med Arne
Nordli 10.12.1996.

En særlig takk til Vidar Asheim for
bilder og tegninger, Carl F. Høeg ved
Ås kommunes lokalhistoriske arkiv
for bilder og kart med historiske
opplysninger og Ski slektshistorielag for
opplysninger om Froen bruk.
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Sylvia Salvesen – en modig kvinne: Del 9

PRIMA OMSORG er et supplement til den kommunale helsetjenesten.
Vi tilbyr bistand som kan gi deg eller dine en tryggere og lysere hverdag – med alt
fra en ekstra dusj til gode smaker og fine sosiale opplevelser. Vi ser helheten
i hvert enkelt menneske, er fleksible og tilrettelegger etter ønsker og behov.

✓ Stell i hjemmet, handling, rengjøring
✓ Smakfull hjemmelaget mat
✓ Dusj, stell og personlig pleie
✓ Avlastning og tilsyn for pårørende
f.eks. ved reise/ferieopphold
✓ Sosialt samvær, samtalepartner
✓ Tur og reisefølge (også utenlands)
✓ Følge til lege, butikk, kafebesøk
✓ Hårstell og fotstell i eget hjem

FRITT BRUKERVALG
I FROGN KOMMUNE
Har du vedtak på praktisk bistand kan du nå
velge Prima Omsorg som tjenesteutfører.
Fakturering går som normalt via
kommunen og prisen er den samme.
Vi tilbyr faste personer som møter deg med
varme, humor og faglig effektivitet – du skal
se fram til våre besøk og være fornøyd når
vi går!

Ta kontakt for en hyggelig prat og mer informasjon.
Et møte er kostnadsfritt og uten forpliktelser:
Avd. leder Frogn, Ann-Mari Johnsen, mobil 412 35 142

Avd. Follo Tlf. 64 93 22 60 ♥ www.primaomsorg.no

Sylvia Salvesen (1890‒1973) var eier av Ekeberg gård i Frogn fra 1920årene. 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 vinnerkvinner og en taper», utgitt av Akershus Kulturvernråd i 2014.
Tekst: Solveig Krogsrud
Solhøgda nedlegges som hvilehjem
Vi har sett at Krigsinvalideforbundet
overtok Solhøgda 25. august 1968.
Etter overtakelsen var Sylvia Salvesen
ikke lenger involvert, hverken på
eiersiden eller i den løpende driften
av hjemmet. Vi vil likevel nevne kort
hvordan det gikk videre.
Hjemmet ble drevet på helårsbasis,
og personalet besto av et bestyrerpar. I tillegg til Solhøgda, sto
Krigsinvalideforbundet for driften
av rekreasjonshjemmet Bæreia ved
Kongsvinger. Bæreia var fra 1959
og betydelig større enn Solhøgda.
På midten av 1980-tallet ønsket
forbundet å legge ned Solhøgda,
fordi det ble for dyrt å drive videre.
Krigsveteranene følte seg sviktet, for
de trodde at de skulle bo på Solhøgda
resten av livet. Nå fikk de tilbud om å
flytte til Bæreia, hvor det bodde 60-70
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krigsinvalider. På Solhøgda var det
8, og det syntes de var akkurat passe.
Mange mente at forbundet hadde råd
til å fortsette driften, og motstanden
mot nedleggelsen var stor.
Sylvia Salvesens datter Sylvia
Wiese var en av dem som kastet seg
inn i kampen for fortsatt drift. Av
andre som engasjerte seg, kan vi særlig
nevne Frogn-mannen Bjarne Dahl,
høyesterettsadvokat Johan Hjort og

Fra Solhøgda våren 2016. (Foto: Sven
Lindblad).
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kommandørkaptein Odd Skaug, som
var kommandant på Oscarsborg. Erik
Bye kom på besøk og underholdt på
Solhøgda sammen med pianisten
Willy Andresen i april 1986. Men
en måned senere var det hele over,
og driften av hvilehjemmet i regi av
Krigsinvalideforbundet opphørte.
Forbundets formann opplyste at de
ikke hadde råd til å drive Solhøgda
videre.

I 2010 kom det ut en egen bok på
Schibsted forlag om det illegale broderiet i
kong Haakons jakke, skrevet av Karin Berg
ved Skimuseet

Sylvia Salvesen i eldre år.
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En konge, en jakke og et broderi
Tilbake til Sylvia Salvesen og en
helt annen sak. Kong Haakons
skijakke ble, sammen med annet
skiutstyr fra kongefamilien, levert
til Skimuseet etter kong Olavs død.
Først da oppdaget man broderiet i
jakken, med kongekrone, V-tegnet
og H7. Under er det brodert inn et
norsk flagg på en rosa flaggstang,
undertegnet Grini nov. 1942. Det
illegale broderiet måler 8x15 cm.
Spørsmålet som alle stilte seg, var
hvem som hadde risikert livet ved å
brodere det, og hvordan var det havnet
hos kongen? Et nitid detektivarbeid
begynte, og svaret var Sylvia
Salvesen - med sine syferdigheter,
nære vennskap med kongefamilien,
og ikke minst urokkelige mot og
gjennomføringsevne. Hun var innsatt
på Grini på det tidspunktet.
Hvordan det ble smuglet ut fra
Grini og kom i kongens besittelse
etter krigen, er det bare gjetninger om.
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Hvorfor kongen bar dette broderiet
på innsiden av jakken, kan en også
undre seg over. Tor Bomann-Larsen
sa i programposten Museum i NRK
P2: «Jeg tror kong Haakon bar dette
hederstegnet fra Grini som et symbol
for hjemmefronten og de som kjempet
her hjemme».
Så skjedde det utrolige: jakken
som hadde fått mye medieomtale og
var plassert i en monter på Skimuseet,
ble stjålet. Tyveriet skjedde i løpet
av ettermiddagen 9. februar 2011.
Karin Berg, direktør ved Skimuseet,
uttalte: «Dette er trist. Jakken har
stor affeksjonsverdi og er et nasjonalt

klenodium, og hele det norske folk er
fratatt noe som tilhører dem». Etter
nitid detektivarbeid nok en gang kom
jakken tilbake uten skader. Den er
nå permanent utstilt og vil for alltid
fortelle sin historie om en utrolig
kvinne.
Fikk Kongens Fortjenstmedalje i
gull
Sylvia Salvesen ble tildelt Kongens
Fortjenstmedalje i gull 1. juli 1965,
i tillegg til andre utmerkelser og
hederstegn. Det ble sagt om henne
at hennes liv var så mangfoldig, rikt
og givende, men imellom også så

Vakkert flyfoto av Ekeberg gård i Frogn i Sylvia Salvesens dager. I bakgrunnen ser vi
Håøya. (Widerøe 72051).
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vanskelig, at hun hadde lært
kunsten å gi og ta imot i hvert
enkelt øyeblikk. Hun kunne være
både spontan og nøktern - og
sprudlende av liv i medgang og
motgang.
Sylvia Salvesen døde 19. juni
1973, 83 år gammel. Hun er
begravet på Vestre gravlund i
Oslo.
Et utvalg kilder:
Berg, Karin (2010). Broderiet i kongens
jakke. Oslo: Schibsted. 112 s.
Eidem, Inger. «Moren var kronvitne i
Ravensbrück-rettssaken». Østlandets
Blad, 12. juli 2009. [Intervju med
Harald Salvesen].
Salvesen, Sylvia (1947). Tilgi - men glem
ikke. Oslo: Aschehoug. 334 s. [Også
oversatt til engelsk og utgitt i London
i 1958 med tittelen «Forgive - but do
not forget»].
Wiese, Sylvia Schou. «Ekeberg
pensjon-, sprog-, søm- og
husmorskole». Follominne 1993, s.
115‒120.

I tillegg er det benyttet en
rekke avisartikler, særlig fra
Aftenposten og Akershus Amtstidende. Til slutt en stor takk til
Karin Berg, museumsdirektør
ved Skimuseet i Holmenkollen,
og til familien Salvesen for positiv
tilbakemelding og tillatelse til
bruk av familiebilder.
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Alt på ett sted
– kan leveres ferdig montert
Kontakt Fagsenteret for peiser og ovner

Foredrag høsten 2017
21. september
Eva Hildrum
Tidligere departementsråd
Er embetsverket fremdeles uavhengig?
Refleksjoner fra grenselandet mellom politikk og fag

Velkommen til KIWI
Ullerudsletta

Dyrløkkeveien 27, 1448 Drøbak
Tlf 64 93 47 50, Fax 64 93 50 70

12. oktober
Per Egil Hegge
Journalist og pressemann
Norsk – ett av verdens vanskeligste, mest nyanserte
og mest presise språk

OPTIKK • UR • GULL
TLF. 64 93 31 65

26. oktober
Yngve Hågensen
Tidligere LO-leder
Fra fattigdom til dagens velferdssamfunn
9. november
John A. Bryde
Direktør
Verdensarv – hva og hvorfor?
23. november
Asle Toje
Forskningsleder, Det Norske Nobelinstitutt
Hva driver Europas høyrepopulister, og hva vil de?
Politiske og økonomiske konsekvenser
7. desember
Øyvind Straume
Kulturformidler
Glimt fra et kunstnerliv – med utvalgte dikt.
Om André Bjerke
Foredragene holdes på restaurant
Sjøstjernen i Drøbak kl. 11.00.
Les mer om Frogn U3A på nettportalen
www.u3a.no
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Torget • 1440 Drøbak
Tlf 64 90 64 60 • Faks 64 93 56 29
Åpningstider:
Man., tirs., fre. 09-15
Ons., tors. 09-19
Lør. 11-14
Sommertid:
Man.–fre. 09–15, lør. 11-14, søn. 12–16

Synsundersøkelse, trykkmålinger og
fotografering av netthinne.
Briller og kontaktlinser.
***
Stort utvalg i gull og sølv.
Gullsmedreparasjoner.
***
Armbåndsur – kjente merker.
Eget urmakerverksted.
Reparerer også gulv- og veggur.
***
Høreapparat-service. Vi har batterier,
slanger, domer og filtre på lager
til de fleste apparater.

MALERIER

Niels Carlsens gate 2
1440 Drøbak

GRAFIKK

Tlf. 64 98 90 77 / 480 69 054

GLASS
KERAMIKK
SMYKKER
RAMMEVERKSTED
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ann-i-h@online.no
www.creativegalleri.com
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Åpningstider:
tirs/fre 10-17
ons/lør 10-16, tors 10-19
søndag og mandag stengt
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som bedrift
og arbeidsplass
Fortellingen om Frogns siste og største
kvinnelige industriarbeidsplass – Del 11

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.

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

Mote og endringer
Ilnis designer hentet inspirasjon fra
motehusene i Paris. I stillingsinstruksen for Ilni står det at
«[d]esigneren til enhver tid [skal]
holde seg orientert om trenden i
moten og innpasse moteutviklingen i
kolleksjonene slik at modellene egner
seg for det norske markedet».
Designeren hadde også et
arbeidsteam rundt seg. Den kreative
og kunstneriske delen krevde
produktvurdering, gradering av
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stoffer og lønnsomhetsorientering.
På modellkontoret var det derfor
en modellør og en gradør, samt
en assistent og en skredder. Helge
Braanen var ansatt som designer på
Ilni i flere år. Etter konkursen åpnet
han motehus i Bakkegården i Drøbak.
Mote og design handler om å
skape en opplevelse av eksklusivitet.
Grunnlaget for populariteten til en
kolleksjon, eller en modell, tuftes
ofte på at kunden opplever varen som
eksklusiv. Popularitetsgraden er basert
PENSJONIST-NYTT 2/2017

på en balanse mellom eksklusivt, men
ikke for «fint» og kostbart, og ikke
for dyrt. Ilni gjennomførte idéen om
kun én eller to forhandlere i hver by,
og helst i større byer. Dessuten skulle
plaggene være dyre, men likevel holde
seg innenfor det overkommelige for
middelklassen. Slik fikk Ilni ry som
leverandør av kvalitetsmote for norske
kvinner.
Da Ilni i sin tid sto for konfirmasjonsdrakten til Sonja Haraldsen,
var det utslag av et godt etablert
PENSJONIST-NYTT 2/2017

Designeren Helge Braanen utformet nye
mønstre og produkter for Ilni i flere år.
Disse to bildene er fra 1965.
(Foto: Rigmor Dahl Delphin / Oslo
Museum / Digitalt Museum).
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kundeforhold mellom hennes far
Karl August Haraldsen og Ilni.
Det må ha vært et forholdsvis tett
samarbeidsbånd mellom de to
herrene, som begge var ledende innen
damekonfeksjon i Oslo. Rolf Nielsen
innen produksjon og Haraldsen
innen salg. Haraldsen drev butikk
i Storgaten i mange år, frem til sin
død i 1959. Odd Nielsen hadde
minner fra sin barndom om de to
«konfeksjonsherrene», som begge var
runde og temperamentsfulle.
At også kronprinsesse Sonja
bestilte drakter designet av Braanen
en gang på 1960-tallet, bidro til at Ilni
fikk sitt gode navn og rykte ytterligere
bekreftet. Likevel skiltet aldri Ilni med
at kronprinsessen var kunde. Slik ble
eksklusivitetsprofilen opprettholdt.
Utover 1960-tallet endret
motebildet seg. Designere i Paris
lot seg for første gang påvirke av
gatemoten og fikk ideer fra folklore og
andre områder som til da hadde holdt
seg unna haute couture. Samtidig ble
det stadig mer tilgang på rimelige
importerte tekstiler fra land med lave
produksjonsutgifter. Mange norske
konfeksjonsbedrifter måtte legge om
i løpet av tiåret. Skulle man overleve,
måtte produksjonen tilpasses det nye
markedet.
Ilni skulle også prøve å
overleve den store omveltningen i
samfunnet generelt og motebildet
og produksjonsforhold spesielt.
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har ett av avsnittene overskriften:
«Hvorfor trives ikke industrien
her?». Ilni var med andre ord ikke den
eneste bedriften som måtte legge ned i
årene som fulgte.
Brødrene Hansen, som produserte
barneklær, ble tvunget til å flytte ut
av distriktet. Den større bedriften
Jobu, som produserte sager for
skogbruk, ble solgt til Christiania
Spigerverk i 1967, for så å bli nedlagt
noen år etter. Også Den Norske
Dukkefabrikk ble lagt ned etter hvert
og solgt til en plastfabrikk i Moss. De
nærmere 300 arbeidsplassene som
ble opprettet i Drøbak-distriktet i

Fra Ilnis stilfulle kolleksjoner. (Arkivfoto:
Joar Foto Gamle Drøbak).

Kanskje var ikke Ilni snare nok med å
fange de nye tendensene, til tross for
kolleksjoner med egne teenagekåper
og crimplene-drakter. Mulig de tok
seg vann over hodet da de kjøpte opp
tomter av kommunen og bygget hus
for - og med - bedriftens involverte.
Uansett, noe gikk galt, og høsten 1969
var konkursen et faktum.
Konkursen
Fabrikken måtte uansett, konkurs
eller ei, ha gjennomgått en total
omveltning utover 1960- og 70-tallet.
I bygdebokverket for Frogn, bind fem,
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«Nok en elegant og sporty Ilni-kappe i
moteriktig stoff og farge». (Annonse i
Det Nye, nr. 16, 1964).
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løpet av 1950-tallet, ble gradvis borte
utover 1970-tallet. Den siste større
industriarbeidsplassen i Drøbak,
Schou Mekaniske Verksted, ble lagt
ned på begynnelsen av 1980-tallet.
I løpet av 1960-tallet og
begynnelsen av 1970-årene var det
flere bedrifter innen teko-industrien
som flyttet produksjonen ut av
landet. I utviklingslandene var det
tilgang på billigere arbeidskraft og
dermed mulighet til å produsere
rimeligere varer. Det var i hovedsak de
større bedriftene som gjennomførte
uteproduksjon. De mindre hadde
ikke ressurser til å gjennomføre en
utflytting. For å overleve måtte disse
etter hvert legge om og finne mindre
nisjer i markedet. En mindre bedrift
hadde pr. definisjon 100 ansatte.
Ilni var en mellomstor bedrift med
sine i underkant av 200 ansatte. En
omlegging var uansett nødvendig både
med hensyn til marked og mote.
Odd Nielsen kunne fortelle at han
i de siste årene Ilni var i drift, hadde
tanker om å legge ned og starte et
mindre agentur med damekonfeksjon
i stedet. Hans planer kan selvsagt
skrive seg fra de økonomiske
vanskelighetene bedriften slet med
de siste par årene før konkursen. Ilnis
siste sjef drev under 1980- og 90-tallet
forretning og agentur med mote for
voksne kvinner. Odd Nielsen gjorde
det bra innen sin nisje.
Artikkelen fortsetter i neste nummer
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Dersom gjenlevende ikke ønsker å
gjøre endringer i eierforholdene til
fellesformuen, byr ikke uskifterettens
begrensninger på store problemer.
Det samme gjelder om du og
din avdøde ektefelle kun har én
felles arving, og det er denne som
er gavemottaker. Da har man
naturligvis full handlingsfrihet
overfor enearvingen uten hindringer
i loven. Når gjenlevende derimot
ønsker å gi en større gave til en av
flere arvinger, eller utenfor familien,
innehar loven regler som begrenser
handlingsfriheten.

komme unna forbudet er å innhente
samtykke (anbefales å være skriftlig
og ugjenkallelig) fra øvrige arvinger.
Likestilt med gave er gavesalg, dvs. at
en eiendom overdras til en verdi som
er lavere enn markedstakst.
Gjenlevende i uskifte kan derimot
selge eiendom fra uskifteboet dersom
dette gjøres mot fullt vederlag.
Det anbefales i så tilfelle at man
innhenter en takst / verdivurdering
fra megler for å unngå evt. konflikter
om verdien i etterkant. Enkelte
har forsøkt seg på betaling av fullt
vederlag, mot at selger / giver kort
tid etter gir kjøpesummen tilbake
i gave. Dette har domstolene ikke
akseptert, og overdragelsen ble
omstøtt / annullert. Markedsverdien
kan reduseres ved fremtidig
bruksrett til selger og utført
arbeid / investeringer på eiendom
før overdragelsestidspunktet.
Verdsettelsen av denne typen arbeid
/ investeringer er komplisert, og man
oppfordres til å søke bistand for å
unngå tvist.

Kan ikke gi bort fast eiendom
Gjenlevende kan for eksempel ikke
gi bort huset til en av flere arvinger
i forbindelse med at lengstlevende
typisk vil flytte til lettstelt leilighet.
Samme gjelder i forhold til
fritidseiendom. Loven har et klart
forbud mot å gi bort fast eiendom fra
et uskiftebo. Eneste mulighet for å

Ikke gaver verd over 10 % av boet
Det er ikke bare fast eiendom som gir
arvinger «beskyttelse» i arvelovens
uskiftekapittel. Lengstlevende
i uskifte kan heller ikke gi bort
større verdier i gave fra uskifteboet,
nærmere bestemt gaver som står i
misforhold til boet. Lovens ordlyd
åpner for at det kan gis større

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 Ingrid Vesterhus Høyte om
grenser for handlingsfriheten til enker og
enkemenn som sitter i uskiftet bo.

Handlingsfrihet ved uskifte
etter avdød ektefelle
Parallelt med at levealderen øker,
øker også tilfellene av ektefeller som
mister sine kjære og blir sittende
i såkalt uskiftet bo frem til egen
død. Med uskiftet bo menes til alt
praktisk formål at man utsetter
utdelingen av arv etter førstavdøde,
og lengstlevende «fortsetter som
før». Gjenlevende ektefelle råder over
begge ektefellenes formuer så lenge
hun eller han lever. Men råder hun
/ han helt fritt? Er det grenser for
handlingsfriheten til lengstlevende?
Dette er spørsmål vi til stadighet får,
og som synes å ha økt i aktualitet nå
som det hersker usikkerhet knyttet til
mulig gjeninnføring av arveavgiften
ved et eventuelt regjeringsskifte til
høsten.
Utgangspunktet er at gjenlevende
eier uskifteboet, og hensikten med
bestemmelsen er at gjenlevende
kan fortsette å leve sitt liv som
før, i samme bolig, hytte, bil mv.
som ektefellene hadde sammen.
44
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gaver fra bemidlede uskiftebo enn
fra de mindre bemidlede. Det er
altså ingen fast terskel, men en
forholdsmessig vurdering. Dessverre
har vi ingen fasit i loven på grensen
for gavens størrelse, men det er
viktig å vite at man begynner å
nærme seg en faresone dersom
gavens verdi overstiger 10 % av
uskifteboets verdier. Dette betyr
at man kan gi gaver også utenom
spesielle anledninger, så fremt man
ikke beveger seg særlig over 10 %
av uskifteboets verdi. Det finnes
eksempler på at 12 % ikke ble
godtatt, men det er ingen eksempler
på at gaver under 10 % har blitt
underkjent.
Søksmål for omstøtelse av gaver
Risikoen man løper ved å gå utover
det handlingsrommet man har i
uskiftet bo, er at gaven kan omstøtes
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– dvs. annulleres, og eiendommen
/ gaven tilbakeføres uskifteboet.
Dersom man som arving ønsker å
protestere mot en gaveoverføring,
må man kreve omstøtelse, og fristen
er 1 år fra arvingen fikk kunnskap
om gaveoverføringen. Og her holder
det ikke å uttrykke sin misnøye til
lengstlevende / giver. For å unngå
foreldelse må arvingen faktisk reise
sak for tingretten ved søksmål. Det
er nok forklaringen på at dette er
en av bestemmelsene i arveloven
som det er knyttet flest rettstvister
til. Er man for sent ute, bortfaller
retten til å protestere. Dersom man
på annet vis enn det som er nevnt
her vesentlig minsker uskifteboets
verdi, risikerer man også protest fra
arvinger. Reaksjonen er da ikke krav
om omstøtelse, men krav om skifte
av uskifteboet. Dette er særlig aktuelt
dersom lengstlevende tilegner seg et
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urimelig høyt forbruk, stifter gjeld,
stiller kausjon mv.
Testament
Lengstlevende som overtar et bo
i uskifte mister ikke retten til å
opprette testament. Uskifteretten er
jo ment å gi lengstlevende rettigheter
i live, og uskifteretten bortfaller
ved lengstlevendes død. Hvis man
vil bestemme noe som avviker fra
lovens arveregler, må man opprette
et testament. Men det er viktig å
være klar over at lengstlevende kun
kan testamentere over sin halvdel av
uskifteboet.
Dersom gaven skal regnes som
forskudd på arv og dermed hensyntas
på arveoppgjøret etter lengstlevende,
må dette komme klart til uttrykk fra
giver. Ellers regnes det som en gave
og dermed forfordeling av enkelte
arvinger.
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Skifte av uskifteboet
Dersom du sitter i uskiftet bo og
likevel ønsker å gi bort eiendom
eller gaver av en større verdi til
en av flere arvinger eller utenfor
familien, kan det være en løsning
å like godt skifte uskifteboet.
Lovens utgangspunkt ved et slikt
skifte er at formuen likedeles med
førstavdødes arvinger. I tillegg
arver lengstlevende ektefelle som
utgangspunkt 1/4 av førstavdødes
halvpart (1/2 hvis førstavdøde
ikke har livsarvinger). Ettersom
ektefelle arver minimum 4 x
folketrygdens grunnbeløp (for
tiden totalt kr 374.536,-), skjer
det ikke sjelden at lengstlevende
ved skifte av uskifteboet ender
opp med å beholde alle verdier
som tidligere lå i uskifteboet.
Og etter gjennomført skifte, står
lengstlevende helt fritt i forhold
til å gi bort gaver, herunder fast
eiendom så lenge han eller hun
lever. Det går en grense mot gaver
som først er ment å oppfylles etter
lengstlevendes død, men det får
være tema i en senere artikkel.
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Frogn seniorsenter
Niels Carlsens gate 20, Postboks 328, 1441 Drøbak, Tlf. 64 90 61 85

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

