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Thorleif Waaler

Johan Kristiansen Digerud (1865-1942) og Kristiane
Olsdatter Digerud (1860-1943)

Om deres liv på Skovly og Søndre Digerud og deres
etterkommere
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Gården Søndre Digerud som i 1913 kom i familiens eie.
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Forord

Denne boken har jeg skrevet med tanke på etterslektens behov for å vite noe om sine forfedre
og deres liv. Det betyr ganske mye for mennesker å kjenne sine egne røtter, for blant annet å
kunne forstå generasjonene forut. Riktignok er det viktigst å forstå sitt eget liv, men også dette
livet er jo bare et ledd i en lang historisk kjede av personer og hendelser.

Det er mange som har bidratt med opplysninger om slekten vår og gårdene som Johan og
Kristiane og etterslekten har bodd på. Jeg takker dem alle. Spesielt må nevnes Knut Hvaale,
Kjell Degerud, Aase Digerud, Arnt Bugten, Finn Tore Jacobsen, Ingeborg Hvaale og ikke
minst Hilde Degerud Jahr, som har gitt vesentlige innspill både når det gjelder teksten og
billedmaterialet. Hilde har skaffet bilder fra mange kilder, ikke minst fra familien Wiborg, og
hun har påtatt seg det møysommelige arbeidet å digitalisere og tilrettelegge bildene for denne
boken. Jeg vil også få takke min venn og slektning Reidar Brevik (etterkommer etter Hermana
Olsdatter Mien), som har lest manuskriptet i mange etapper og gitt meg mange gode råd.

Min egen interesse for slektsforskning har sammenheng med min fars, Ragnar Waalers, store
interesse for slekten. Han hadde god tid til å dyrke sine interesser, og hans interessefelt var
bredt. Men slekten var nok noe av det som var viktigst for ham, og hans tanker gikk ofte til
fyret og Digerud og barndomsminnene fra besøkene der ute.

Det er ikke lett å skrive historie, og all historieskrivning har et visst subjektivt preg. Jeg håper
likevel at jeg har fått med det meste og at det ikke er for mange feil i fremstillingen. Jeg setter
stor pris på å bli gjort oppmerksom på feil og svakheter som eventuelt kan rettes opp ved en
senere anledning.

Oslo, 24. juni 2008

Thorleif Waaler

6

7

INNHOLD
I
Kristiane Olsdatter Bøhlerengens familie og oppvekst..………………side 7
II
Kristiane gifter seg med Johan Kristiansen. De slår seg ned på
Skovly og får tre barn. Elise gifter seg ………………………………..side 11
III
Axel Wiborg og den katastrofen som rammet ham.
Søndre Digerud blir tvangssolgt og kommer i familiens eie …………side 19
IV
Om overtakelsen av Digerud. Kolbjørn, Martha og Kaspara
gifter seg. Det kommer flere barnebarn .…………………………….. side 25
V
Kolbjørn overtar gården. Barnebarna vokser til.
Johan og Kristiane dør i 1942/1943 .…………………..………………side 33
VI
Etterveksten. Barnebarna gifter seg og får barn.
De eldste faller bort ………………..………………………………….side 47
Elises slektsgren ………………………………………………………side 47
Kolbjørns slektsgren ………..…………………………………………side 55
Kasparas slektsgren …….……………………………………………..side 63
VII
Nærmere om Elises far og hans liv ………………….……………… side 73
VII
Kilder og slektstrær …………………………………………….…… side 77

8

9

I
Kristiane Olsdatter Bøhlerengens familie og oppvekst
Ole Kristiansen (far til Kristiane) var født 15. desember 1819 på husmannsplassen England
under gården Mien i Frogn innerst i Bunnefjorden. Hans far var Kristian Kristensen England
fra plassen Kaksrud i Nordby i Ås, og moren var Hermana Olsdatter Mien. Det har vært
fortalt at det i Hermana var en stor porsjon fransk blod og at det i hennes årer også var
musikalske anlegg. Foreldrene til Ole Kristiansen giftet seg i 1815 og fikk etter hvert 11 barn
og slo seg ned på England. Av de nevnte 11 barna var Ole nr. 3. Blant søsknene hans kan
nevnes Karen gift med Samuel Hansen på Nordre Jaer på Nesodden, Maren gift med Hans
Kristensen Kjærnes, Alette gift med Lars Olsen Knardal, Hermana gift med Johannes
Andersen på Bøler og Johanne gift med Carl Johan Hansen fra Brevik. Det var altså hele fem
av Ole Kristiansens søsken som fant sine ektefeller på gårder i nærområdet.

Ole Kristiansen (far til Kristiane)
kom fra husmannsplassen
England under gården Mien ved
Bunnefjorden. Han og mange
andre av søsknene hans bosatte
seg i nærområdet.
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Husmannsplassen England fra begynnelsen av 1900-tallet.

Ole Kristiansen var utlært smed og ble først gift med Karen Pauliane Bøler. Hun var datter av
Johannes Hansen på Bøler (opprinnelig fra Mjærskau i Enebakk) og hans annen kone Gunhild
Olsdatter (1788-1880). Ole Kristiansens barn med Karen Pauliane var Karl (1845), Maren og
Olaus (1852), Abraham (1854) og Hans (1858). Sannsynligvis fikk Ole og Karen Pauliane
flere barn; det aldersmessige spranget mellom Karl og tvillingene Maren og Olaus tyder på at
det har vært søsken mellom dem som døde tidlig, og som derfor ikke er nevnt i bygdeboken
fra 1967. Barnedødeligheten var stor på den tiden. Karen Pauliane døde omkring 1860.

I 1863 flyttet Ole Kristiansen med familien til Bøhlerengen. I begynnelsen var han forpakter,
men året etter fikk han overta gården for 500 spd. Nabogården var Bøler hvor søsteren
Hermana og svogeren Johannes Andersen bodde. Ole Kristiansen giftet seg etter noen år med
tjenestepiken Sofie Hansdatter (født i 1829). Hun var datter av Hans Olsen Rundvold (17941840) og Inger Sørensdatter. Hvis man skal legge opplysningene i folketellingen fra 1865 til
grunn, hadde Ole Kristiansen og Sofie Hansdatter allerede to døtre sammen før de flyttet til
Bøhlerengen, nemlig Mathea (1856) og Kristiane (25. oktober 1860). Etter at det ble inngått
ekteskap mellom Ole og Sofie, fikk de ytterligere to barn, nemlig Marius (1867) og
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Bøhlerengen

August (1869). Det finnes enda et barn som vitterlig er datter av Ole Kristiansen, men som vi
ikke vet om hører til i hans første eller annet ekteskap. Det er Helene som vi ikke har noe
fødselsår på, men som er nevnt i bygdeboken. Mest sannsynlig er det Karen Pauliane som er
hennes mor.

Også mange av Kristianes søsken ble boende i distriktet. Blant annet kan nevnes Olaus som
ble gift med Anne Ottersrudbråten fra Heer og som flyttet dit, Abraham som kom til plassen
Fjeldstad hvor han arbeidet som skomaker, Maren som først ble gift i 1872 med Thorer
Thoresen Havsjødalen (1808-1884) og deretter i 1885 med Andreas Mikalsen Holt, som var
enkemann og bodde på en stor skogsgård som het Holt, Helene som ble gift med Andreas
Glosli Holtbråten og Marius som ble gift med Karen Mathilde Kalsdatter Kjøya og som
overtok på Bøhlerengen i 1896. Marius var en særdeles driftig mann som på slutten av 1890tallet bygget nye hus på gården. Han var både bonde og byggmester, han anla flere av veiene i
området, og han var medlem av Frogn herredsstyre i 27 år.
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Bøhlerengen ble fradelt fra gården Bøler i 1842, men ble noe redusert i 1878 da plassen
Bøhlerbråten ble utskilt. Bøhlerengen var et selvstendig gårdsbruk, men etter fradelingen
hadde den bare 26 mål innmark (sandjord). I 1865 var det 3 kuer og en sau på gården. Det
fremgår av folketellingen fra 1875 at Kristiane var et av de barna som fortsatt bodde på
gården, og at hun var sysselsatt med å hjelpe faren. Kristiane var vel kanskje den som i disse
årene var til størst hjelp for faren; mange av hennes eldre søsken var på den tiden flyttet
hjemmefra. Som foran nevnt var det Marius som i 1896 kom til å overta Bøhlerengen. Men da
var Kristiane for lengst ute av redet.
En gang på 1880-tallet ble Kristiane kjent med en ung mann som het Hans Nicolai Kristensen.
Hvordan vet vi ikke, men det er på det rene at de forlovet seg 30. januar 1886. I 1888 ble
Hans Kristensen ansatt i handelsfirmaet M. Peterson & Søn i Moss med oppdrag å bestyre
skogen på gården Nordre Hallangen og enkelte andre omkringliggende gårdsskoger, se
Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien (1967) side 578 og nekrologen over Hans Kristensen
som sto 21. desember 1933 i Akershus Amtstidende. Kanskje var det slik at han tok denne
stillingen for å komme nærmere kjæresten.

25. desember 1888 fødte Kristiane en datter som hun kalte for Elise. Det har vært fortalt i
familien at det var invitert til bryllup, men at Hans Kristensen ikke møtte opp. Vi vet ikke
hvor Kristiane bodde på den tiden da hun ble gravid og i månedene som fulgte. Det som
imidlertid er helt sikkert, er at Elise ble født i Christiania og sannsynligvis ble hun også døpt i
en av kirkene i byen. Vi må vel regne med at det ganske raskt kom til et brudd mellom
Kristiane og Hans Kristensen. Jeg vil komme tilbake til en omtale av ham i avsnitt VII.
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II
Kristiane gifter seg med Johan Kristiansen. De slår seg ned på
Skovly og får tre barn. Elise gifter seg
En gang midt på 1890-tallet ble Kristiane gift med en ung enkemann som het Johan
Kristiansen. Han var født 23. desember 1865 og var opprinnelig fra Nordby i Ås. Vi vet ikke
nærmere hvor han vokste opp eller navnene på foreldrene. Johan hadde to søstre. Den ene var
Lina, som bodde på en plass som het Skuggen ved Årungen. Lina var ikke gift, men hun
hadde en datter som igjen fikk en sønn som het Georg Kristiansen (1923). Den andre søsteren
het Julie. Hun bodde på sine eldre dager på plassen Toje som lå rett ved Nordby sag og
høvleri på toppen av Sundbybakkene. Der bodde hun med sin datter som het Maren og
svigersønnen Bernt Paulsen.

Tømmermåling på Hallangen.

Johan Kristiansen var som nevnt enkemann da han traff Kristiane. Hans første kone døde i
barselseng, og datteren som het Karen Johanne, vokste opp hos sin mors familie og dro etter
hvert til Amerika. Det fremgår av kirkeboken for Frogn at Karen Johanne var født 4. april og
døpt 20. april 1890, at hennes foreldre var arbeider Johan Kristiansen og hustru Karen
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Kristine Kristiansdatter og at familien bodde på Vestre Hallangen. Denne gården var den gang
- i likhet med Nordre Hallangen – eid av M. Peterson & Søn i Moss. Johan Kristiansen var
altså antagelig en arbeidskollega av Hans Kristensen som opprinnelig hadde vært kjæreste
med Kristiane og fått et barn med henne. Hvis det er riktig det som har vært sagt i familien at
Johan Kristiansen var jekteskipper, og hvis det er riktig at han arbeidet som jekteskipper
allerede da han traff Kristiane, så er det mest sannsynlig at han var sysselsatt med frakt av
trelast fra anlegget på Hallangen.

En tid etter at Johan og Kristiane hadde giftet seg, slo de seg ned på en plass nord for Digerud
som heter Skovly (gnr 58 bnr 15). Vi vet ikke nøyaktig når de kom dit, og heller ikke hvor
Kristiane bodde i de årene hun var alene med Elise. Det som imidlertid er helt sikkert, er at
Johan og Kristiane en gang på 1890-tallet slo seg til på plassen Skovly sammen med Elise og
med de barna som de fikk sammen: Kolbjørn (1897), Martha (1899) og Dagmar Kaspara
(1900). Vi må tro at Johan Kristiansen fortsatte å arbeide som jekteskipper i noen år, og at han
om vinteren arbeidet med isskjæring. Det var en rekke isdammer på Nesodden og i Frogn i
tiden fra 1860-1915, og denne virksomheten sysselsatte svært mange mennesker. Kristiane
bidro til inntektene i familien med å selge mat (stekt flesk) til folkene som drev med
isskjæring. Det må ha vært trangt om plassen på Skovly, men jeg tror at barna hadde det godt,
og at foreldrene hadde det godt seg imellom. Johan Kristiansen var kjent som en arbeidsom
og svært snill mann. Pappa snakket alltid varmt om sin stebestefar.

Isskjæring på Sønderstødammen i mars 1907.
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Sønderstøen i mars 1907. Ordet ”stø” betyr landingsplass for båter. Isblokkene ble sendt
nedover lange renner og ombord.

Skovly er utskilt fra Nordre Digerud og ligger rett øst for Digerud brygge. Det er fem minutter
å gå fra denne plassen og ned til sjøen. Antakelig ble husene reist og jorden dyrket først da
Johan og Kristiane slo seg ned der. Skovly er nemlig ikke nevnt som noen husmannsplass
eller strandsittereiendom ved folketellingene i 1865 og 1875, og den er heller ikke tatt med
som noen plass under Digerudgårdene i bygdeboken for Frogn. Det er mulig at Johan og
Kristiane først kom til dette stedet i 1898. Det fremgår nemlig av grunnboken at det 20.
oktober 1898 ble holdt en skylddelingsforretning for Skovly (men en overskjøtning fant først
sted mange år senere). Denne opplysningen om datoen for skylddelingsforretningen sier ikke
noe sikkert om når familien kom dit, men det gir en indikasjon. Det var nesten ikke innmark
på Skovly, men Johan og Kristiane hadde likevel en ku. Senere fikk de to kuer som fikk nok
fôr ved å gresse langs veikanten. Det var vanlig på den tiden. Vinterfôret fikk de ved å ”laue”.
Dette skjedde ved at man tok småkvister vesentlig fra or, lind, osp og bjerk, som man skar
mens det ennå var grønt om høsten. Kvistene lagret man på låven, og utover vinteren ble de
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største kvistene fjernet og resten brukt til fôr. Det var både våningshus, fjøs og stall på
Skovly. Det har vært fortalt at våningshuset ble reist av Marius Bøhlerengen.

Skovly hvor Johan og Kristiane bodde fra en gang på 1890-tallet til 1913.

For barna på Skovly gikk dagene med til skolegang og arbeid. Elise gikk på den gamle Digerud skole som ble holdt i bryggerhuset på Nordre Digerud, jf Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien (1967) s 544. Det er mulig at Elise gikk et år eller to også på den nye Digerud skole
som var i drift fra 1901 til 1959. I nabolaget var det nok av barn å leke med og på varme
sommerdager badet de i fjorden, blant annet ved Digerudgrunnen fyr. Her traff de barna fra
fyret som stupte fra bryggen der nede. Fyrvokteren, tidligere skipsfører Hans Chrystie Waaler,
hadde mange barn og noen av dem var om lag på Elises alder. I disse årene bodde fyrvokterfamilien dels på fyret og dels i Kristiania. Ved folketellingen i 1900 var familien registrert
som hjemmehørende i Sofies gate 65 på Adamsstuen. Fyrvokterens eldste sønn het Thorleif
Waaler (1877). Han hadde tatt eksamen artium i Oslo og studerte senere språk i utlandet i
flere år. Det var nok morsfamilien, den velstående Kristiania-familien Muus, som hadde
hjulpet gutten med å finansiere studiene.
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Digerudgrunnen fyr.

Thorleif Waaler og hans
yngre søster Ingeborg.
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I 1906 ble Elise og Thorleif kjærester, og 26. januar 1907 giftet de seg i Fagerborg kirke.
Thorleif var på den tiden korrespondent i Andresens Bank. De bodde på Adamstuen før de i
1912 flyttet til Furubråtveien 9 på Nordstrand i Aker. Thorleif og Elise fikk tre gutter: Ragnar
(1908), Erik (1910) og Gunnar (1912). I 1909 fødte Elise også et par tvillingjenter, men de var
begge døde. De to døde barna ble lagt i en trekasse i uvigslet jord (ved Nordstrand kirke på
nedsiden av Ekebergveien). Elise hadde vondt for å forsone seg med at de dødfødte ikke
skulle få ligge i kristen jord. Thorleif og Elise og guttene var ofte på Skovly og etter hvert på
Søndre Digerud, som Johan Kristiansen overtok høsten 1913, se kapittel III. Besøkene på
fyret tok slutt i begynnelsen av 1913. Da døde fyrvokter Waaler, og de av barna som fortsatt
var hjemmeværende ble ganske raskt spredt for alle vinder. Men fyret var i noen år familiens
arena for sommerutflukter og svømmeundervisning.

Her er hele familien i 1916 på utflukt til Sollia, like ovenfor Digerudgrunnen fyr. Bakerst
Johan og Kristiane. Foran Ragnar, Kaspara og Ragnhild (hun bodde hos Thorleif og Elise på
den tiden). Nærmest kameraet Martha med kaffekjelen, Erik, Thorleif, Gunnar og Elise. Bildet
er tatt av Gunerius Soot som samme dag klinket initialene til Johan og Kristiane inn i hanken
på kaffekjelen. Gunerius Soot hadde samme år kjøpt Sollia og var eier av mye skog i området.
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Fyrvokter Hans Chrystie Waaler var sønn av Johan Simen Waaler som var født i Aker i 1808
og hadde studert teologi sammen med Henrik Wergeland. Johan Simen var en relativt nær
venn av Henrik Wergeland, og han var den første kjæresten til Amalie Sofie Bekkevold
(datteren til eieren av ”Grei Kafe” i Skippergaten) som senere ble gift med den store dikteren.
Historikeren Yngvar Ustvedt har skrevet om dette i sin biografi om Wergeland. Johan Simen
ble selv gift med en slektning av sin studiekamerat, nemlig med Hanna Dorothea Chrystie fra
familien Chrystie på Jeløya (Refsnes og Reier). Deres eldste sønn Hans Chrystie Waaler var
skipskaptein i unge år, men han gikk i land og drev en tid med eiendomshandel og eide også
noen bygårder. Da det første store krakket kom på boligmarkedet på midten av 1880-tallet,
gikk dette galt. Han måtte avvikle med tap. Dette var bakgrunnen for at han hadde søkt
stillingen som fyrvokter på Digerudgrunnen.

Reidar og Edgar Waaler
Av søsknene til Thorleif er det særlig to av brødrene som har stukket seg frem. Den ene var
Reidar (1894) som hadde utvandret til USA. Han deltok på amerikansk side i første
verdenskrig og ble tildelt USAs høyeste tapperhetsmedalje (”The Congressional Medal of
Honour”) for sin innsats. I 1918 på slagmarken i Frankrike hadde han under voldsom
beskytning løpt frem til en brennende britisk stridsvogn og reddet ut to personer som var såret
og fanget inne i stridsvognen. Etter å ha fått disse i sikkerhet krabbet han frem på nytt til
stridsvognen for å være sikker på at han hadde fått med seg hele mannskapet. Han fikk
tilsvarende utmerkelser fra engelske og franske myndigheter. På et hjemmebesøk i Norge i
1920 var han i audiens hos Kong Haakon. Han hadde med seg sin 18 år gamle forlovede,
Gladys, under audiensen. De syntes de måtte ta på seg ringer, så de gikk derfor innom en
gullsmedforretning på veien. Reidar hadde ingen utdannelse utover folkeskolen, men han kom
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svært langt. Han kjøpte store gårder, startet bedrifter og han satt også som styremedlem i flere
multinasjonale selskaper. Han spøkte med at han hadde tatt ”Digerud high school”. Reidar
deltok også i annen verdenskrig som oberst i OSS (en forgjenger for CIA) og var liaisonoffiser mellom denne organisasjonen og hjemmefronten. Hans kontor i de siste krigsårene var
i Stockholm, og offisielt var han salgsrepresentant for Remington Rand. Men i virkeligheten
drev han altså med noe helt annet.

Den andre av brødrene som jeg vil nevne er Edgar (1897). Han var mørkhåret, atletisk og
stammet når han ble ivrig. Han var jevngammel med Kolbjørn. Han dro til sjøs i 1911 og var
båtsmann i den australske marinen på slutten av første verdenskrig. Etter sin skippereksamen
var han i mange år i Wilhelmsens redereri. I 1934 ble han ansatt som kaptein i Høeghs rederi
og våren 1943 tiltrådte han som kaptein på ”Høegh Silverdawn”. 15. juni 1943 midt på natten
var skipet omtrent midtveis mellom Afrika og Australia. Plutselig ble båten beskutt av et tysk
krigsskip. Over halvparten av mannskapet og passasjerene var døde før skipet sank. Det var
bare 22 overlevende som kom seg ut i livbåten. De rodde bort fra det synkende skipet, men
båten var altfor gjennomhullet av kuler. Edgar beordret samtlige ut av båten og ga ordre om at
hver enkelt måtte tette hullene med filler fra skjortene sine. De brukte også noe verktøy og
plankebiter som lå i livbåten. Etter hvert fikk to sårede tillatelse til å klatre over i båten, og det
fikk også en mann som ble satt til å øse. Til slutt var båten reparert og ferden kunne starte. De
seilte, rodde og øste seg gjennom halvparten av det indiske havet på 32 døgn. Tre mann døde
underveis og likene ble bare dumpet i havet. Fremme i Calcutta i India ble de først ble
innkvartert på et fødehjem og senere brakt til sykehus. Dette var annen verdenskrigs nest
lengste livbåtferd. De overlevde takket være en beinhard disiplin og ved å dele likt ytterst små
rasjoner av tørket kjøtt og kjeks samt ved å fange flyvefisk og insekter i seilet. Ingen fikk lov
til å gjemme på mat. Edgar Waaler, gutten fra Digerudgrunnen fyr, satt bakerst i båten med en
ladd revolver. Det var nødvendig for å holde orden på et par av mannskapet.
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III
Axel Wiborg og den katastrofen som rammet ham. Søndre
Digerud blir tvangssolgt og kommer i vår families eie
En av de største iseksportørene ved Oslofjorden var Axel Quinsgaard Wiborg (født 15. februar 1857). Han og hans familie hadde i noen tiår eiet Søndre Digerud og drev en omfattende
virksomhet med skjæring og eksport av is til England og kontinentet. Axel Wiborg hadde
flere isdammer på Digerud, og han konsentrerte utskipningen av isen fra et anlegg på
Sønderstøa. Han drev også iseksport fra gården Syverstad i Asker, jf Askerboka side 249. Ved
folketellingen i 1900 var Axel Wiborg og hans familie registrert som hjemmehørende i
Parkveien 62 i Kristiania, men vi må gå ut fra at familien også bodde på Søndre Digerud.

Øvre Digerud. Axel Wiborg med sin første kone Edle og datteren Karen (Lillemor) i 1898.

Wiborg hadde i 1901 skilt seg fra sin første kone og giftet seg raskt med sin kones adoptivsøster, Margrethe. Med sin nye kone fikk han tre gutter og to jenter. Hans første kone, Edle,
hadde umiddelbart etter bruddet reist til New York, mens barna fra det første ekteskapet –
Karen Margrethe (Lillemor), Gudrun (Dudu) og Axel – bodde lenge sammen med sin far og
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stemor. Men etter hvert ble disse barna såpass store at de ble plassert hos en familie i
Kristiania. Dette skjedde nok mest sannsynlig i 1912 eller kanskje først i 1913 som var det
året da farens økonomi brøt sammen. Men Lillemor og Dudu hadde mistrivdes sterkt der de
bodde og bestemte seg derfor for å flykte for å kunne gjenforenes med sin mor i New York.
Det har vært fortalt i familien Wiborg at det var et par av Waaler-guttene fra fyret som hadde
hjulpet de to jentene til å komme seg om bord (som blindpassasjerer) på en båt til Amerika.

Gudrun, Axel, Margrethe (Axel Wiborgs andre kone) med Simon, Karen (Lillemor),
Halvor og Thor i mai 1906.
På Digerud hadde Wiborg flere eiendommer. Blant annet bygget han i året 1908 – for lånte
penger – en praktfull herskapsbolig nede ved sjøen som han kalte for Nedre Digerud. Her
bodde han med familien en tid, men lånene på eiendommen var store og ganske raskt valgte
han å selge stedet til Oslo menighet (den nåværende Gamlebyen menighet) som ville bruke
eiendommen som et rekreasjonssted. Huset brant i 1933 og tomten ble da kjøpt av Carl Adolf
Olssøn. Olssøn hadde tidligere kjøpt naboeiendommen ”Korsveien” - hvor det lå en beskjeden
hytte - av enken etter en høyesterettsadvokat Oskar Strøm. Selv om Wiborg måtte selge Nedre
Digerud - på folkemunne etter hvert kalt ”Hvilehjemmet” - kom stedet i fortsettelsen lokalbefolkningen til gode. Blant annet ble det arrangert danseskoleball i villaen.
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Nedre Digerud bygget av Wiborg.
Axel Wiborg fikk i årene 1911 – 1913 store økonomiske problemer. Den virkelige krisen
begynte med at lensmann Olaus Hjalmar Næss en dag i 1911 troppet opp på gården med en
advokat som representerte Wiborgs første kone. Lensmannen tok da utlegg i alle Wiborgs
islagre, som hadde en anslått verdi av mellom 4 000 og 5 000 kroner. Wiborg gjorde
henvendelser for å få isen tilbake, men det varte og rakk, og til slutt var isen smeltet. Deretter
ble det forkynt nye krav mot Wiborg fra hans første kones advokat, og i denne forbindelse
sørget lensmannen for å kaste familien Wiborg bort fra eiendommen. Wiborg ble ved hjelp fra
en av sine advokater gjeninnsatt i besittelsen av gården, men i fortsettelsen kom han i en
dyptgående konflikt med lensmann Næss. Wiborg anmeldte lensmannen for tjenesteforsømmelse, og i 1912 ble lensmannen satt under tiltale for enkelte mindre uregelmessigheter. Han
ble imidlertid ikke tiltalt for det mest alvorlige forholdet som Wiborg mente han burde
dømmes for, nemlig for forbrytelse mot straffeloven § 120 ved at han som offentlig
tjenestemann hadde ført usannheter til protokolls eller å ha lagt skjul på usannheter ved
føringen av protokollen.
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Frakting av isblokker fra Sønderstødammen i 1907.

Det fulgte en rekke saksanlegg og viderverdigheter i kjølvannet av alt dette, men alle rettsavgjørelsene i saken gikk imot Axel Wiborg. Han hadde klaget flere rettsavgjørelser helt opp
til Høyesteretts kjæremålsutvalg, og påtalespørsmålet vedrørende lensmannen hadde han to
ganger brakt inn for Riksadvokaten. Etter hvert vendte også den lokale opinion seg imot
Wiborg. Mange syntes synd på hans første kone som hadde måttet forlate gården og det var
også enkelte som mente at han måtte ha blitt gal. I 1913 ble situasjonen så utålelig for Wiborg
og hans familie at de flyktet inn til Kristiania. Han, konen og fem små barn tok tilhold på hans
kontor. På dette tidspunkt hadde Centralbanken allerede tatt gården i sin besittelse som såkalt
brukelig pant. Gården ble deretter solgt til advokat Peter Bredahl som visstnok var Wiborgs
advokat.

Advokat Bredahl overdro gården videre til Johan Kristiansen for 27 000 kroner. Det har vært
sagt at Johan Kristiansen pekte seg ut fordi han var den som i særlig grad hadde hjulpet
Wiborg og fordi han var kjent som en omgjengelig mann med stor evne til å komme overens
med folk.

Axel Wiborg hadde i disse årene opparbeidet seg et særlig sterkt personlig motsetningsforhold
til en høyesterettsadvokat Oskar Strøm, som hadde en tilknytning til Frogn og som også
bodde der om sommeren. Advokat Strøm var en nær venn av (og også beslektet med) sakfører
Trygve Sundt som hadde opptrådt ved flere utleggs- og overleveringsforretninger på gården.
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Axel Wiborg følte at det hadde foregått en sammensvergelse imot ham og at innflytelsesrike
menn som sakfører Sundt og tobakkshandler Petterøe i Kristiania med bistand av den nevnte
høyesterettsadvokat Oskar Strøm hadde opptrådt i ledtog med lensmann Næss for å frata ham
gården. Det gjorde ekstra vondt for Wiborg at kreditorpågangen fra hans første kone startet på
et tidspunkt hvor hun var blitt godt gift og hadde fått en særdeles god økonomi, mens hans
egen økonomiske stilling var blitt stadig dårligere. Men det var følelsen av å ha blitt utsatt for
en sammensvergelse som gjorde at det tårnet seg opp for ham.

17. juni 1914, på hjørnet av Karl Johans gate og Store Strandgaten (nå Skippergaten) i
Kristiania, avfyrte Axel Wiborg tre revolverskudd mot advokat Strøm som umiddelbart døde.
Wiborg ble året etter dømt til 12 års fengsel. Ved straffeutmålingen ble det vektlagt i formildende retning ”at han hadde arbeidet seg inn i en sterkere og sterkere skjev oppfatning av at
han var blitt urettmessig forfulgt av advokat Strøm” og dessuten at han ”i senere år hadde
vært en i økonomisk henseende ulykkelig stillet mann”. Etter pågripelsen og domfellelsen
flyttet Margrethe Wiborg og barna inn på Skovly. Det ble imidlertid reist straffesak også mot
henne for å ha deltatt i planleggingen av drapet. Hun ble dømt til seks års fengsel, men slapp
ut etter to år av hensyn til barna. Mens hun ennå sonet, ble det gjennom Aftenposten samlet
inn 8000 kroner for at barna skulle få kjøpt Skovly, slik at de kunne få et permanent sted å bo.

Margrethe og Axel Wiborg med barna på Skovly under krigen.

26
Det hele ble en voldsom belastning for barna. Men det gikk bedre for dem etter hvert som de
ble gjenforenet med sin mor og senere også med faren. Axel Wiborg døde i 1943 og konen
Margrethe døde i 1955. Søstrene Margrethe og Elisabeth Wiborg bodde på Skovly helt til
moren døde. Da flyttet de til Oslo.

Når jeg har beskjeftiget meg så mye med familien Wiborgs historie, så er det fordi deres
skjebne kom til å få stor betydning for vår familie ved at Johan Kristiansen fikk kjøpe
Digerud, samtidig som det er grunn til å understreke at alle på Digerud og fyret hadde gode
relasjoner til dem. Axel Wiborg, Margrethe og barna ble møtt med respekt og vennlighet på
Digerud og under krigen hjalp Johan dem også med mat. Waalerfamilien hadde mest kontakt
med Axel Wiborgs to døtre fra første ekteskap, Lillemor og Dudu, og deres barn. Både
Lillemor og Dudu bodde begge i New York, men Lillemor vendte hjem etterhvert. Hun var i
voksen alder ganske ofte på besøk på Digerud. Der sto fremdeles den dukkestuen som faren
hadde bygget til henne og Dudu.

Kontakten mellom familiene Waaler og Wiborg varte i flere generasjoner.
Her er to venninner fra New York på norgesbesøk i 1956. Betty Karlsen
(datter av Gudrun Wiborg) og Inger Jakhelln (datter av Ragnhild Waaler).
Bildet er tatt på Digerud brygge.
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IV
Om overtakelsen av Digerud. Kolbjørn, Kaspara og Martha
gifter seg. Det kommer flere barnebarn
Søndre Digerud hadde 200 mål innmark og 550 mål skog. Johan og Kristiane var flittige
gårdbrukere som arbeidet gården opp. Det var det stort behov for, ettersom gården hadde
ligget ganske brakk fra 1910 til de overtok tre år senere. Kolbjørn sa en gang om sine foreldre
at de ”hadde arbeidsgleden som en gave i livet”. De hadde imidlertid ikke mye kontanter da
de skulle overta gården. Kolbjørn har fortalt at advokat Peter Bredahl hadde hatt hastverk med
salget - antagelig for å forhindre andre i å komme med bud – og at han hadde gått langt i å
overtale Johan til å inngi bud. Johan hadde sagt som sant var at han ikke hadde penger å kjøpe
for, men da hadde advokaten svart: ”Du kan da vel telle”. Det betydde at Johan fikk hugge
tømmer. Det ble til at Johan og Kolbjørn dro i skogen for å hugge tømmer, og at bonden på
Søndre Hallangen, Konrad Garder, stilte opp med hester og fraktet alt tømmeret ned til brygga
slik at det kunne bli solgt. De to ble bestevenner livet ut og hjalp hverandre mye.

Johan med pipa og en velfortjent hvil. Han var 48 år da han kjøpte gården og
Kristiane var 53 år.
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Bilde tatt fra Søndre Digerud like etter overtakelsen. Elise og Gunnar på besøk.
Etter overtakelsen gikk Johan ganske raskt i gang med ombygging av uthusbygningen og
bryggerhuset. Det var mye myrjord på gården, og Johan arbeidet iherdig også med å få grøftet
og utvidet det dyrkbare arealet. Digerud er en gammel gård, ryddet i vikingtiden eller enda
tidligere, jf Bygdebok for Frogn (1967) side 545. Under potetopptakingen i 1940 fant man en
spissnakket steinøks 500 meter nordøst for husene på Nordre Digerud, og i 1920-årene ble det
i Nordliløkken, ved det tidligere hvilehjemmet, funnet halvparten av en kølle, laget av lys
brun, tett sandstein. Øst for husene på Søndre Digerud passerer en eldgammel vei fra
Hallangen til Nesodden. De eldste opptegnelsene om Digerud skal være fra 1577. Det fremgår
av bygdeboken at hovedbygningen på Søndre Digerud, eller den eldste av delen av den, er fra
1665 og at stabburet er fra omtrent samme tiden. Disse bygningene var nye etter en storbrann
i 1658.

I 1917 ble det stiftet en forening i Frogn som fikk en viss betydning for miljøet i bygda. Det
var ”Frogn selskabelige forening”, som hadde sine fester på Folkvang ved Frogn kirke. I 1918
ble Kolbjørn kjent med Borghild Tomter fra gården Øvre Tomter i Frogn, og mest sannsynlig
traff de hverandre i denne foreningen. Borghild var en blid og koselig dame som var god til å
lage mat. De giftet seg i 1920 og fikk i rask rekkefølge barna: Petter (1920), Thorleif (1921)
og Kjell (1923). Det ble visstnok ikke holdt noe stort bryllup for de to. Det hadde sammenheng med at Borghild var gravid, og at det således hastet med å komme i orden. Borghilds far,
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Petter Tomter, hadde 10 barn og var en svært velstående mann. Han var blitt rik på kvegdrift,
og etter det som har vært fortalt også på brennevinshandel. Det var det mange som drev med i
den såkalte forbudstiden på 1920-tallet. Det fortelles at hvert av de 10 barna fikk 10-12 000
kroner da de giftet seg. Dette var mer enn en årslønn på den tiden. Kolbjørn og Borghild
bodde i de første årene sammen med Johan og Kristiane, men i 1923 ble det bygget et hus i
skogkanten på høyden vest for tunet. Huset ble kalt for Bråtan, og det ble til at Johan og
Kristiane flyttet dit. Huset ble bygget av Marius Bøhlerengen som var bror til Kristiane.

Kolbjørn, Borghild med Petter, Thorleif og Kjell. 1926.

I 1923 var Kaspara på fest i den selskapelige foreningen på Folkvang. Der traff hun Finn
Hvaale (født i 1898) som var fra Strømsø i Drammen. Han hadde samme året kjøpt gården
Østli som lå ikke så langt fra Frogn kirke. Østli (gnr 33 bnr 11 og 12) er på 65 mål, med 55
mål dyrkbar jord. Finn kjøpte gården av Alette Johansen, som var enke etter den tidligere
eieren Kristian Johansen. 3. mai 1924 ble det holdt bryllup på Digerud. Knut har fortalt at
Hans i Nordenga var gjest i bryllupet, og at han hadde sagt at det var et ”svært bryllup”.
Bygningene på Østli var den gang ganske små og dårlige. Etter bryllupet ville Kaspara helst
vente litt med å flytte til Finn før han hadde greid å få det noenlunde i stand. Hun syntes hun
hadde det så godt på Digerud. Kasparas far skal imidlertid ha oppfordret henne til å flytte til
Østli; de to ektefellene måtte være sammen om å drive opp gården. Finn og Kaspara fikk tre
barn: Bjørg Sigrid (1925), Knut Johan (1926) og Else Elisabeth Kristine (1930).
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Kaspara og Finn på Østli i 1926. Bjørg på fanget til bestemor Gina fra Drammen.

Finn satte tidlig i gang med å utbedre husene på gården, men den store ombyggingen skjedde
først i 1930. Da ble det lille våningshuset som kun besto av kjøkken, stue og ett soverom,
påbygd med storstue i 1. etasje og over storstuen ble det bygd to soverom. Senere ble alt som
var av bygninger på gården ombygget og påbygget. Finn var sønn av eiendomsmegler i
Drammen Herbrand Knutsen Hvaale (1859-1925) og Jørgine (Gina) Schau (1866-1947).
Herbrand var født på gården Hvaale i Nore i Numedal som den yngste av ni søsken. Fire av
hans søsken emigrerte til Amerika. Gina var oppvokst i Drammen og hun var ofte på besøk på
Østli – spesielt om somrene – hvor hun forventet å få god mat og middagshvil. Herbrand og
Gina hadde trolig god økonomi siden to av døtrene hadde hatt studieopphold i Tyskland i
ungdomsårene – Elisabeth i Tyskland og Sigrid i England. Finn hadde selv tatt middelskoleeksamen i Drammen og deretter Melsom landbruksskole i Vestfold.

Herbrand Hvaales foreldre var Knut Kittelsen Hvaale (1811-1861) og Elisabeth Kristine
Kittilsdatter Aasgarden (1818-1887). Knut hadde overtatt gården Hvaale etter sin far. Det
dreide seg om en ganske stor gård; da den såkalte sølvskatten for etableringen av Norges
Bank ble utlignet i 1816/1817, måtte Kittel Knudsen Hvaale punge ut med 31 rbd i skatt. Det
har vært fortalt om Knut Kittelsen Hvaale at han hadde forretningssans og at han solgte skog
og kjøpte gårder som ga fortjeneste. På 1840-1850 tallet var det ingen bank i Numedal hvor
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man kunne plassere pengene sine. Da kommunen hadde satt i gang et stort arbeid med
hovedveien gjennom bygda, måtte den låne penger og av Knut lånte den 600 spd. Knut døde
av slag på åkeren i 1861 – bare 49 år gammel. Kona til Knut – Elisabeth Kristine – var datter
av en ”oberjeger” Kittel Kittelsen ved Jegerkorpset i Christiania som senere drev et snekkerverksted i en av forstedene til byen. Elisabeths mor – Inger Nicolaisdatter – døde av kolera i
ca 1833. Da dro Kittel Kittelsen fra Christiania til sin bror på gården Aasgarden i Numedal.
Elisabeth var tremenning til ”Appelsin-Herman” som tjente seg rik på forskjellig handel. Han
hadde en søster, Martina Hansen, som arvet mye penger etter broren. Hun opprettet legater,
og ett av disse legatene ble til ”Martina Hansens hospital”.

1. februar 1930 giftet Martha seg med Ole Frognly fra Nesodden. Vielsen fant sted i Frogn
kirke. Pappa har fortalt at Martha hadde ”fallesyke” som er det man i dag kaller for epilepsi.
Martha er med på det flotte familiebildet som ble tatt ved Sollia i 1916. Hun og Ole bodde i et
hvitt hus som ble kalt for Nesset i Havsjødalen.

Ett av de siste bildene som ble tatt av Martha. Hun står arm i arm med Kolbjørn og Johan.
Borghilds far, Erik og Gunnar er også på besøk.
Martha og Ole Frognly fikk ingen barn, og Martha døde etter ganske få år av en
blindtarmsbetennelse. Hun døde 20. august 1931 og ble begravd på Frogn kirkegård på den
samme plassen hvor hennes foreldre senere ble stedt til hvile. Etter begravelsen flyttet
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enkemannen Ole Frognly til Finn og Kaspara, hvor han bodde en tid. Han arbeidet på den
tiden som tømmerhugger for Irma Darre Brandt som var eieren av Froen gård. Det er den
største gården i kommunen og ligger ved siden av kirken.

Fra Marthas begravelse. Marskalker foran.

Elise ble enke svært tidlig. Thorleif hadde hatt et voksende hjerte og døde 16. april 1920 av
det man den gang kalte for giktfeber. Elise giftet seg ikke igjen, men prøvde å klare seg som
best hun kunne. Hun hadde en kjæreste en gang midt på 1920-tallet, men forholdet var ikke så
greit. I 1926 brant det huset som hun og guttene bodde i. Det var den gamle portnerboligen til
Villa Vingolf i Solveien 58. Alle møblene gikk tapt i brannen. Det hele ledet til at hun i mai
1926 reiste til Brooklyn i New York sammen med de to yngste sønnene. Eldstemann, Ragnar,
ble boende et års tid i Strømsveien på Vålerengen hos sin tante Ingeborg Waaler for å fullføre
eksamen artium. I 1927 – når russetiden var over – tok han båten til New York for å forenes
med sin mor og sine brødre. I 1929 kom Elise og de tre guttene hennes tilbake til Nordstrand.
Dette var det året som depresjonen startet i USA og hvor all utenlandsk arbeidskraft ble sagt
opp først. Våren 1930 var guttene på besøk på Digerud. Da ble det tatt et bilde av Johan og
Kristiane sammen med Ragnar og Erik, som begge var iført studenterluer.
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Sommeren 1927 på en badestrand i New York. Elise foran Ragnar. Videre Gunnar,
Erik og Dick Meidell-Johnsen. I forgrunnen Ragnhild og to ukjente menn.

Ragnar, Johan, Kristiane og Erik.
Elise var en arbeidsom dame som hadde det pappa kalte for ”økonomisk sans”. I 1929 leide
hun annen etasje i et hus i Bekkelagsterrassen som Reidar og Gladys Waaler hadde kjøpt. Fra
den tiden stammer et stående uttrykk som siden har vært brukt i familien i forbindelse med
åpningen av julegaver: ”Var det vel en symaskin”. Elise livnærte seg i noen år med å sy gutte-
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bukser og regntøy for en virksomhet som Reidar Waaler drev, og hun hadde også pianoelever.
I 1934 kjøpte hun Villa Nyborg i Åsdalsveien 12. Sønnene bidro med sine sparepenger.
Denne praktfulle murvillaen ble bygget i 1913 av en murmester som het Michaelsen. Han
bodde der selv med sin familie i noen år og så bodde en jødisk familie som het Fein der.
Deretter en familie som het Liljedahl og til slutt kom villaen i vår families eie i 1934.

Elise og Thorleif hadde i mange år vært gode venner og naboer med Anders og Aagot
Krogvig. Aagots søster Ragna var gift med maleren Anders Svarstad som senere ble gift med
forfatterinnen Sigrid Undset inntil også de skilte lag midt på 1920 – tallet. På 1930-tallet
gjenopptok Svarstad kontakt med Elise Waaler og hadde noen ganger også med seg barna
sine. I den tiden malte Svarstad mange bilder som vi fortsatt har i familien, blant annet et
bilde av Nyborg og et portrett av Elise. Hun fikk også mange grafiske trykk av Svarstad, blant
annet et bilde fra Kristiania kalt ”Fabrikkpiken” og et bilde fra Napoli med tittelen ”Se Neapel
og Dø”.

Passbilde av Elise fra 1926.

Elise
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V
Kolbjørn overtar gården. Barnebarna vokser til. Johan og
Kristiane dør i 1942/1943.
I 1930 overtok Kolbjørn gården etter faren. Han fortsatte arbeidet med utvikling av bruket, og
etter hvert ble den gamle hovedbygningen restaurert. Kolbjørns barn gikk på skolen på
Digerud og hjalp ellers til på gården. Selv om Kolbjørn hadde overtatt, hadde han fortsatt god
hjelp av faren til stubbebryting og grøfting. Fjøsarbeidet var det fortsatt Kristiane som tok seg
av en tid og det var Johan som stelte i stallen. Det fortelles at Kristiane kunne ha et litt heftig
temperament. En gang løp hun etter barnebarnet Petter som hadde gjort et eller annet som hun
skulle ta ham for. Petter løp foran og Kristiane etter nedover kjellerbakken. Da hadde Petter
stoppet, snudd seg mot bestemoren sin og ropt: ”Du skal ikke ha bært inn noe ved bestemor?”
Dermed gikk han fri. Kristiane hadde godteri og frukt i skuffen i stuen. Det hadde hun fått av
Elise, som hadde frukthage. Det kunne forekomme at Kristiane ble sint på barna og ga dem
straff. Men etterpå angret hun seg, og da vanket det noe godt fra skuffen.

Kristiane, Martha, Petter, Thorleif, Kjell, Borghild og barnepiken.
Etter hvert ble det 16-17 kuer på gården, hvorav 13 var melkekuer. Det var et mer moderne
syn på gårdsdriften som gjorde seg gjeldende. Før hadde man målt velstanden ved å telle kuer,
men nå så man mer på produksjonen av melk. Det var viktig å ha nok og riktig fôr. På det
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meste var det fire hester som arbeidet på skift. Kolbjørn kjøpte en gang en billig merr i
Drøbak som het ”Mossa”. Hesten var folkevond, og det var bare gårdsgutten som rådde med
den. Det ble sagt at det hang igjen noen skjorteflak på piggtrådgjerdet etter folk som skulle ta
seg en snarvei, men som måtte løpe unna på grunn av Mossa. Det viste seg at det var en god
investering å kjøpe henne. Hun fikk fire føll. Det var også høner på gården. Dem var det
Borghild som hadde ansvaret for, og det var hun som sto for salget av egg. Hønene hadde fått
plass i den gamle dukkestuen ved flaggstangen.

Johan beundrer jaktbyttet til Svenn Bjerke. I bakgrunnen stabburet og bak dette igjen ser vi
låven på Nordre Digerud (Agnor).
En gang midt på 1930-tallet bygget Gunnar en hytte på fjellnabben øst for gården. Før han
bygget denne hytta, hadde han hatt en jordhytte på stedet. Gunnar var en tusenkunstner og
svært fingernem. Men han hadde ikke penger, og noen av materialene hadde han fått på en
skraphaug. Basis for piperøret var en firkantet metallboks med en Kodak-reklame på. Den
stammet fra en fotoforretning hvor Gunnar hadde arbeidet. Hytta kalte han for ”Hikken” noe
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som henspilte på at det foregikk en del skjenking i dette ungkarsredet. Gunnar var raus og
inviterte flere ganger bestefaren til å komme over for å ta seg en tår. Det er blitt sagt at
Kristiane ikke så sjelden kom over på hytta for å hente hjem mannen sin. Kjell har fortalt at en
gang var både Reidar Waaler og Kolbjørn invitert over på hytta. Da hadde han lurt seg til å
være med. Han satt nok stille i en krok og hørte på de voksne. Det må ha vært en fest. Reidar
hadde en nærmest magisk tiltrekningskraft på folk. Han var en sentral person i Waalerfamilien og sto også høyt i kurs hos slekten på Digerud.

Besøk i 1935 hos Reidar og Gladys på Åneby gård. Fra venstre Borghild, Kolbjørn, Ragnhild
Meidell-Johnsen (Reidars yngste søster), Marius Bøhlerengen, Harry Mollberg, Reidar,
Johan, Elise og Gladys. Foran Inger Meidell-Johnsen (senere gift Jakhelln), to ukjente gutter
og Grethe Mollberg (senere gift Brevik).
Gunnar var et avslappet og svært omgjengelig menneske. Han var for liten til å pugge gloser
slik faren hans hadde eksersert de eldste brødrene med før han døde. Ved farens død var det
avsatt penger til sønnenes utdannelse. Gunnar fikk imidlertid tillatelse av vergen til i stedet å
bruke pengene til å kjøpe en motorsykkel med sidevogn. Gunnar ble tidlig kjæreste med Anne
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Kathrine (Annikken) Gran-Henriksen som var datter av nettopp en motorsykkelforhandler i
Rådhusgaten. De to giftet seg 9. august 1937 i Sør-Fron (Ringbu) kirke.

Gunnar slapper av i selvlaget hengekøye.

Gunnar og Annikken gifter seg i 1937.

Foruten brudeparet var det bare forlovere til stede, og etter vielsen dro de til en hytte på
Kvernbru i Heidal i Gudbrandsdalen som Lilla Odd eide. Der hadde Gunnar vært mye på
besøk i ungdomsårene. Lilla Odd var en søster av Elises nære venninne Aagot Krogvig og
hun var samtidig tante til Waaler-guttenes beste lekekamerater: Kjell, Baard og Per Krogvig.
Gunnar arbeidet i mesteparten av sitt liv som reisende for Kavaler herreklær (en fabrikk i
Isfjorden ved Åndalsnes som Reidar Waaler eide). Gunnars store interesse var jaktturer, han
hadde flere fuglehunder og en god sangstemme. Han og Annikken hadde mange venner og de
arrangerte med jevne mellomrom flotte selskaper. De var mye på tante Lillas hytte og en gang
i begynnelsen av 1950-tallet kjøpte de denne hytta. Men de to fortsatte å benytte ”Hikken”
både i weekender og småferier. De ønsket seg sterkt barn, men fikk ingen.
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Annikken og Gunnars hytte ”Haugseter”. Mange i familien har vært på besøk der.

Erik var av en helt annen type enn Gunnar. Han gjorde karriere og ble utvilsomt en av de store
forretningsmennene i familien. Han var først ansatt i Høeghs rederi og kom senere til å
arbeide i Nortraship i New York og endte som administrerende direktør i Det Bergenske
Dampskipsselskap. For Erik ble karrieren det viktigste, og han var sjeldnere og sjeldnere å se
på Digerud. Det var ikke så rart, ettersom han i flere tiår ikke bodde på Østlandet. Derimot
holdt Erik mer kontakt med den andre grenen av sin familie, blant annet Reidar og Gladys
Waaler og med kusinen Inger Jakhelln, datteren til Ragnhild Waaler, som var den yngste på
fyret. Erik var en flott mann som var nøye med sitt utseende. Han var solbrun og velkledd, og
han tok gymnastikk hver morgen. Han var ikke særlig praktisk anlagt. Men han kunne lage
mat, og når han var på besøk i et hjem, var det ikke sjelden at han hjalp vertinnen med oppvasken etter middagen. Erik giftet seg i 1938 med en jente fra oppvekstmiljøet på Nordstrand,
Ingjerd Eriksen. Han fikk ingen barn, men etterlot seg en stor formue som ble fordelt på flere
fond: ett utdannelsesfond til fordel for alle Ragnars barn, tre fond for å understøtte enker etter
ansatte i ulike rederier og endelig et fond til fordel for Human-Etisk forbund.

Ragnar hadde hatt vansker med å få arbeid under den økonomiske depresjonen på begynnelsen av 1930-tallet. Med relativt god utdannelse begynte han som sjauer på Banan-
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Matthiessen. Sommeren 1931 var han og barndomsvennen Baard Krogvig bærere for en
oppmålingsingeniør i Norges Geografiske Oppmåling. Det ble en lang og god sommer hvor
de besteg flere av de høye toppene i Vest-Jotunheimen. Ragnar var en atletisk og sterk mann
som også drev litt med idrett. Blant annet deltok han i flere år i svømmekonkurransen
”Ulvøya rundt” som hadde start- og innkomstarena på Nordstrand Bad.

Ragnar

I 1932 ble han ansatt i Andresens Bank hvor faren hadde arbeidet. Ragnar giftet seg i 1948 og
fikk etter hvert tre barn. Dette vil jeg komme tilbake til i avsnitt VI om ”etterveksten”. Ragnar
var i unge år ganske ofte på Digerud. Dit kunne han gå til fots, han hadde ikke motorsykkel
eller bil. Turen til Digerud var på ca 3 mil. Når han kom til gården, fikk han ofte middag to
steder. Først var det middag i Bråtan hos besteforeldrene, og når han kom ned til Kolbjørn og
Borghild, var det ikke så sjelden at han lot seg overtale til å spise der også.
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Sønnene til Kolbjørn og Borghild var ganske jevnaldrene og gikk på Digerud folkeskole på
slutten av 1920- og på 1930-tallet. Læreren deres het Einar Andersen og bodde i 1. etasje i
skolehuset ved siden av klasserommet. Han underviste flere generasjoner av elever i skolekretsen. Han hadde selv fire barn, som alle ble bestevenner med guttene på Digerud. Guttene
på Digerud hadde kort vei til skolen – det vil si ca 100 meter – og de likte seg hjemme. Petter
likte seg så godt hjemme at han kunne stikke hjem av og til. Thorleif var en mer spesiell, snill
og ikke minst sky gutt, og han var den av guttene som aller mest likte seg hjemme hos mor.
Men lærer Andersen ordnet opp. De måtte alle sammen være på skolen og lære som de andre
barna. Hjemme på gården var Borghild den sentrale. Hun var med overalt og var snill og
hjelpsom mot alle. Det var bærplukking og gårdsarbeid, og det var mange til bords. Under en
vanlig middag på gården var det foruten foreldrene og de tre guttene følgende ved bordet: En
tjenestepike (det var forskjellige, mange var innom der), sveiseren (der var også forskjellige)
og sist og ikke minst var det gårdsgutten Georg Karlsen. Han var på gården i 27 år.

Petter, Thorleif og Kjell
Kjell gikk i årene 1939-1942 på middelsskolen på Fjellstrand. Etter det jobbet han hjemme på
gården en tid, og også en kortere periode i en klesbutikk som Gunnar eide. Kjell hadde litt
dårlig samvittighet for at han hadde fått penger til å gå på skole, mens Petter og Thorleif
arbeidet på gården. Men i 1940-1942 gikk Petter på Hvam landbruksskole i Ullensaker. Petter
arbeidet i praksisperioden i fire år på Lund gård i Ullensaker. Petter arbeidet hardt på denne
gården. Blant annet gikk han bak fire hester i spann frem og tilbake på jordene. Kjell har
fortalt at broren fikk gnagsår i skrittet, særlig mellom skinkene. For å unngå dette brukte han
en orrepinne. Det var en passe lang pinne som ble plassert mellom skinkene og fremover forbi
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kjønnsorganet. Pinnen var glatt og fin, og dette hindret gnagsår. Mens Petter og Kjell altså
begge etter hvert fikk utdannelse, ville ikke Thorleif gå på skole. Han var hjemme og arbeidet
hos foreldrene i hele sitt liv. Men han ønsket seg en hest, og det fikk han.

Petter og Thorleif kommer med tømmer på slede.

Borghild og Kjell hjemme på gården.
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Barna til Finn og Kaspara hadde mesteparten av sin skolegang på 1930-tallet. Bjørg var ferdig
med folkeskolen i juni 1940. Hun gikk på Bilitt skole som lå mellom Frogn kirke og Ottarsrud
/Heer. Etter folkeskolen bodde hun en tid hos sin tante Elise på Nordstrand, men etter hvert
fikk hun en stilling i forsyningsnemnda i Frogn kommune. Knut var ferdig med folkeskolen i
juni 1941. Under krigen hjalp han sin far på gården og etter krigen drev han i flere år med
anleggsarbeid (sprengning). Elisabeth, som var en del yngre enn de andre, gikk også på Bilitt
skole, og senere tok hun realskolen på Ås. For å drive en gård på den tiden måtte hele
familien delta i arbeidet – også barna.

Finn, Bjørg, Elisabeth og Knut foran en stor høystakk.

I 1933 hadde Finn bygget nytt grisehus som en del av låven, samtidig som denne ble
restaurert og påbygget. Noen år senere ble det gamle fjøset revet. Våningshuset, som var blitt
påbygd i 1930, ble påbygd igjen i 1949 med bad og et soverom i 2. etasje. Bryggerhuset med
vedskjul ble bygd i 1943. Stabburet ble flyttet fra Ullerud og satt opp igjen på Østli i 1945.
Ved alle disse ombygningene og påbygningene var Knut en flittig medhjelper.
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Elisabeth, Bjørg og Knut i 1938.

Knut, Kaspara, Elisabeth og Bjørg i 1944.
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På begynnelsen av 1930-tallet hadde Finn og Kaspara kjøpt en mindre rugemaskin for
kyllinger. Etter hvert ble det større maskiner. På det meste hadde de i drift tre motorrugere
med en kapasitet på 8000 egg, og i sesongen var produksjonen oppe i over 40 000 kyllinger.
Hanene ble sortert til slakt, og hønene ble solgt til verpehøner. Kaspara tok seg av
kyllingproduksjonen, mens Finn var ansvarlig for eggsalget og driften ellers av gården. Før og
under krigen var Finn kasserer i Frogn småbrukerlag, men senere gikk han over i Bondelaget
hvor han var formann i en periode. Finn hadde også en bistilling i Frogn kommune, idet han
en dag i uken var sekretær for jordstyret. Finn og Kaspara levde et utadvendt og sosialt liv.
Deres nærmeste venner var Sverre og Hildur Dahl på Søndre Bjerke, Sven og Thora Roxrud
på Søndre Roksrud og Bjarne og Margit Tomter på Øvre Tomter. Disse var også med i Frogn
selskabelige forening. Da foreningen i 1947 feiret sitt 30-års jubileum, var det Kaspara som
skrev jubileumssangen og hun akkompagnerte på pianoet.

Finn og Kasparas vennekrets sammen med Bjørg og Conrad på tur til Hallangspollen. Fra
høyre Kaspara, Tora og Svend Roxrud, Maggi og Bjarne Tomter (Borghild Digeruds bror)
holder Arnt, Finn holder Stein. Bjørg til venstre.
På 1930-tallet og i de første krigsårene hadde familien på Østli ofte besøk av bestefar Johan.
Det var stor stas. Bestefaren kom alltid gående til gården. Det var vel ca 1 mil å gå hver vei.
Det var et stykke for en mann som begynte å dra på årene. I den tiden var det ikke vanlig å ha
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bil så bestefar Johan valgte alltid snarveien gjennom skogen over Holt og frem til Økern.
Derfra gikk han veien forbi Frogn kirke og ned til Østli. Det var mest ved store anledninger at
bestemor Kristiane kom på besøk til Østli. Men da Elisabeth ble født i 1930, var hun der i en
hel uke. Knut forteller at han alltid pleide å være på Digerud en uke eller to i sommerferien.
Da bodde han i Bråtan hos besteforeldrene, men senere – når han kunne hjelpe til på gården –
ble han innlosjert i hovedhuset hos onkel Kolbjørn og tante Borghild og fetterne. Elisabeth har
fortalt om hyggelige vinterturer til Digerud, hvor de satt alle sammen koselig under fellen i
sleden. Disse turene med hest og bjelleklang kan hun aldri glemme.

Finn, Knut, Gina (mor til Finn), Elisabeth, Reidun (niese til Finn), Tove (niese til Finn),
Gunnar (bror til Finn), Kaspara og Bjørg. 1947.

9. april 1940 sto Kjell rett sør for Sollia og så den tyske krysseren Blücher gå ned i Drøbaksundet. Klokken var litt over 0500 og han hadde våknet av kraftige smell. En ung gutt fra
Digerud var altså vitne til en av norgeshistoriens aller viktigste militære begivenheter. Han
hadde løpt hjemmefra etter først og ha vært innom besteforeldrene for å se om vindusrutene
der var blitt knust. I åskanten over Sønderstua var det folk, og blant andre var frøken
Mathisen fra Digerud landhandleri på brygga. Hun rapporterte for Aftenposten og tok bilder.
Kjell kan den dag i dag huske den uhyggelige stemningen - mørket, skrikene og hvinene av

47
skudd i luften. Etter en stunds opphold på brygga, løp Kjell hjem og tok sykkelen videre til
Søndre Hallangen for å få rede på hva som skjedde. Tyske soldater som kom opp fra vannet,
hadde trukket av seg støvlene under svømmeturen og løp innover land på skaren. Mange
hadde blødende føtter. Fisker Iversen som bodde i Sønderstua, hadde kjørt rundt med båten og
tatt opp tyskere som lå i sjøen. Kjell mener det var mellom 700 og 800 tyske soldater som tok
seg inn på Søndre Hallangen gård den natten. De tok for seg av maten på gården og tok også
beslag i den bussen som Kolbjørn Garder nettopp hadde kjøpt inn. Han drev busselskap ved
siden av gårdsdriften.

Ved krigsutbruddet var Johan og Kristiane gamle mennesker, men de holdt seg likevel forholdsvis godt. Gården hadde de bygget opp ved felles slit, og de hadde bevart noe av det som
er aller viktigst for et menneske: evnen til å vise omsorg for andre. Under krigen sendte Johan
stadig vekk mat til Axel Wiborg og hans familie på Skovly, og da Gunnar i 1941 måtte gå i
dekning for tyskerne hos tante Lilla på Kvernbru i Heidal, sendte bestefaren med ham en høne
for at han skulle få sitt daglige egg.

Johan og Kristiane får besøk på sine eldre dager.
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Kjell har fortalt at hans foreldre opplevde det som et problem at Johan kunne være svært
gavmild. Når det var besøk i Bråtan, kunne det hende at Kjell ble sendt dit bort for å
kontrollere at bestefaren ikke ”skrev på noe” eller ga bort for mye. Det skal ha vært et reelt
problem at Johan kunne gi fra seg for mye. Men Johan hadde sine metoder for å unngå
kontroll. En gang ville han dra på et veldedig besøk hos sin søster Lina ved Årungen. Han
tåkela det hele ved å fortelle at han skulle på Bjerkebanen, men i virkeligheten dro han rett til
sin søster.

Høsten 1942 fikk Johan lungebetennelse. Det skyldtes at den snart 80 år gamle mannen hadde
arbeidet i myra denne høsten med utette gummistøvler på beina. Han var en hardhaus, men
det var jo noen grenser også for ham. Det fortelles at Kristiane på samme tid var ”mett av
dage”, men at hun var fast bestemt på å overleve sin mann. Hun likte for øvrig ikke at det kom
en sykepleier på gården for å stelle mannen hennes. Hun var nærmest litt sjalu og ville helst
pleie ham selv. Johan Kristiansen døde på Digerud 18. desember 1942 og ble begravd på
Frogn kirkegård. Kristiane var da svært skrøpelig, og etter begravelsen flyttet hun ganske
umiddelbart til Østli. Der døde hun 1. mars 1943 og ble begravet ved siden av sin mann. Knut
har fortalt at det var en naziprest som forrettet under begravelsen. Det var jo noen slike prester
under krigen, og det var umulig for familien å protestere.
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VI
Etterveksten. Barnebarna gifter seg og får barn. De eldste
faller bort
Elises slektsgren

Villa Nyborg på Nordstrand.
Tidlig under krigen ble Elise rammet av et hjerneslag som lammet henne i høyre siden. Hun
trengte derfor etter hvert litt hjelp. Det ble til at Kaspara sendte Bjørg til Nordstrand for at hun
kunne stelle for tanten. Bjørg bodde på Nyborg i et års tid til hun fikk en stilling i forsyningsnemnda i Frogn kommune. Elisabeth ble også sendt til tante Elise en sommer. Men Elisabeth
forteller at hun var for liten til å være til noe særlig nytte – hun ville helst være ute og leke.
Men Ragnar tok henne med til Katten, og den sommeren lærte hun å svømme. Elise døde 13.
mars 1944. Elises sønner var svært gode venner, og Erik var generøs. Da han kom hjem etter
krigen, ønsket han ikke å ta noen arv etter moren. Han var selv velbeslått. Men han ville at
Ragnar skulle overta Nyborg, mot at Gunnar fikk et mindre beløp og at han også fikk en tomt
hvis han ønsket det. Og slik ble det.
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Elise og niesen Elisabeth i hagen på Nyborg i 1942. Elise og Ragnar hadde kaniner under
krigen for å bedre på matsituasjonen.

I årene som fulgte var det mange som var opptatt av at Ragnar burde gifte seg og få barn. Han
var nærmere 40 år og det virket altfor galt at den kjekke mannen skulle bo alene i det store
huset. Det hele ordnet seg ved at Gunnar opptrådte som en type ”Kirsten Giftekniv”. I påsken
1948 var Gunnar som vanlig på besøk hos tante Lilla på Haugseter i Heidal. I skiløypa traff
han på en ung dame – Margrethe Schjøth – som han kjente godt fra ferieturer på fjellet
gjennom mange år. Gunnar ga uttrykk for at hun burde treffe broren hans, og slik ble det. Rett
etter påske ble Ragnar og Margrethe invitert på fest i den 15 m2 store hytta på Digerud. Jeg
tror på ingen måte at gjestene overnattet på hytta, men det er ingen tvil om at det var full klaff.
De forlovet seg tre uker etter sammenkomsten og giftet seg 7. august 1948. De fikk barn i rask
rekkefølge: Thorleif (1949), Hans (1950) og Ingeborg (1953).

Idyllen skulle ikke vare. Høsten 1952 falt Ragnar ned fra et epletre i hagen. Han falt ikke fra
noen stor høyde, men han ble lam. Pappa ble liggende på Ullevål sykehus i et års tid og han
var deretter på det såkalte Attføringsinstituttet. Da ulykken inntraff var Thorleif tre år, Hans to
år og mamma var så vidt gravid med Ingeborg. Det var en tøff tid både for mamma og pappa.
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Ulykken forandret deres liv, men de var sterke begge to og vi barna hadde på ingen måte noen
dårlig barndom. Pappa kunne gå småturer på veiene med krykker og bandasjer, og på varme
sommerdager kunne han i mange år gå ned til Nordstrand bad for å bade. Gunnar og
Annikken hentet ham på vei hjem fra kontoret.

Ragnar, Margrethe, Hans, Ingeborg og Thorleif.

Hverdagene hans besto av enkelt kontorarbeid fra sitt hjemmekontor. Han renskrev manuskripter for noen fagbokforfattere, leste korrektur og drev også med litt oversettelsesarbeid.
Han fikk dessuten god tid til å dyrke sin store interesse: Lesing av bøker og illustrerte
magasin (mye var på engelsk og fransk) og slektsforskning. Pappa var også interessert i
hagedyrking, og dette gjennomførte han på det mest iherdige. I en årrekke gikk han rundt i
hagen, og når han skulle spa rundt bærbuskene gjorde han det i sittende stilling. Pappa var
utrolig sterk og opptatt av å klare seg selv. I gangen mellom første og annen etasje på Nyborg
var det maling i taket som var gulnet og gammel. Han festet først en malerkost på en 3 ½
meter lang stang. Så satte han seg i trappen og malte taket.
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Pappa hadde mange venner, og mange som kom på besøk, syntes at det var spesielt hyggelig
å snakke med ham. Han hadde et talent for den gode samtalen. Det faste ankerpunkt i barndommen vår var bestefar, høyesterettsadvokat Hans Houge Schjøth, hans husholderske
Konstance Olivia Fjære (tante Konny) og mammas tante Kate Knap Bergendahl.

Thorleif og Hans har fått indianerdrakter fra Amerika. Ingeborg i midten.

Vi hadde i de årene også mye samvær med onkel Gunnar og tante Annikken, med Knut og
Marie og med pappas kusine Inger Jakhelln. Familielivet var for øvrig preget av at vi var de
eneste barna; vi hadde ingen fettere eller kusiner. Det medførte at blant annet julekvelden ble
ganske ”alderstung”. Barndommen var ikke mindre minnerik av den grunn. I og med at pappa
hadde sluttet i banken etter at han ble lam, dro vi til Steinbu seter i seks uker hver eneste
sommer. Denne seteren i Heidal hadde mammas familie eid siden 1904, og vi har umåtelig
mange gode minner derfra. Vi tok tog til Sjoa stasjon, hvor vi ble hentet av drosjesjåfør Iver
Sletten. Pappa var aktiv i daglige gjøremål på fjellet, som vedhugging, maling av vinduer og
skifting av vindusglass som var blitt knust. Han var også med på matlaging og det var alltid
han som renset fisken som vi fisket i Sundtjernet. Vi var på Steinbu i det meste av sommerferien, men vi guttene fikk en avveksling idet vi hvert eneste år var på speiderleir. Det friske
livet på fjellet passet begge våre foreldre svært godt.

53

Steinbu seter i 1955. Vi var på seteren i seks uker hver sommer.

I 1956/1957 bygget Gunnar og Annikken et pent hus nederst i hagen på Nyborg. Det var i den
tiden hvor det fortsatt var rasjonering på byggevarer i Norge (eneboliger ble ikke prioritert av
myndighetene), men de fikk tillatelse til å bygge. Det var Kjell og hans svoger Kåre Haugan
som oppførte huset. Gunnar gjorde en stor innsats for å gjøre hagen til en prakthage; den
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hadde et lite svømmebaseng, flaggstang, utegrill og mange eksotiske planter. I 1967 sluttet
Erik i stillingen som direktør i Det Bergenske Dampskipsselskap. Han tiltrådte etter en tid en
FN-stilling som skipsfartsrådgiver i Bangkok i Thailand for noen år, og deretter bodde han et
par års tid i Vevey i Sveits. Men på midten av 1970-tallet flyttet han tilbake til Norge og
kjøpte en leilighet på Frogner.

Thorleifs konfirmasjon. Bakerst fra høyre: Inger Jakhelln, Christian Fredrik Schjøth,
Annikken, Gladys, Finn og Hans Schjøth. I neste rekke: Kate Bergendahl, tante Konny,
Margrethe, Ragnar, Thorleif, Randi Lund og Kaspara. Foran på kne: Hans, Erik, Ingeborg
og Alf Jakhelln. Gunnar og Kolbjørn var også med.

I 1969/1970 merket Ragnar at han ikke lenger hadde krefter til å gå på krykker og særlig til å
gå i trapper. Det viste seg at det ble for tungt for mine foreldre å bruke Nordstrand bad når de
skulle bade om sommeren. De kjørte i stedet til en handikapstrand som lå ytterst på Malmøya.
Men de fortsatte med å reise til Steinbu om sommeren, og ved et par anledninger var de også
med på godt tilrettelagte helsereiser til Italia. Da tok pappa frem sitt gamle Linguaphone-kurs
i italiensk. Han ville forberede seg og ba oss hente kofferten med grammofonplatene og
kursbøkene som lå på loftet.
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I 1974 døde Annikken etter noen års kreftsykdom. Det var et stort slag for Gunnar. De hadde
hatt et rikt og sosialt liv, og mye forandret seg ved Annikkens død. Gunnar var god til å lage
mat, det var alle Waalerguttene, men han passet ikke til å leve alene. Tapet av Annikken medførte imidlertid at Gunnar og Ragnar i noen år var mye mer sammen. Jeg husker godt hvordan
brødrene storkoste seg sammen i pappas siste leveår. Mamma inviterte stadig vekk Gunnar
opp til middag, og etter måltidet kunne de to brødrene ligge på hver sin divan og snakke
sammen.

6. juni 1977 døde Ragnar. Han var glad for at han fikk bo hjemme. Mamma hadde en tendens
til å kaste seg på store prosjekter, og året etter pappas død gikk hun i gang med å få restaurert
hovedbygningen på Steinbu. Det var et økonomisk bidrag fra Reidar og Gladys Waaler som
gjorde dette mulig. Hun fikk også penger fra familien til å pusse opp kjøkkenet på Nyborg. I
mange år holdt mamma fast på tradisjonen med å arrangere julekveld for hele familien, men
dette ble vanskelig, og det ble til at Thorleif og Anne videreførte tradisjonen med å samle
familien i julen.

Bilde fra Gladys´ besøk i august 1986. Foran fra venstre Christian, Gladys og Erik. Bak fra
venstre Anne, Anders, Ingeborg, Henning, Inger, Erik, Ragnar, Hans, Anne og Margrethe.
8. august 1989 døde Gunnar på Nordseterhjemmet. Han hadde i mange år klart seg hjemme i
huset sitt i Åsdalsveien 12 b, men i 1984 ble han tiltagende syk og etter hvert også noe
forvirret. Han hadde Parkinsons sykdom i likhet med mange andre i familien. Fra 1985 var
Gunnar pasient på Nordseter sykehjem, og etter hvert ble han sengeliggende. Gunnar var
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oppriktig interessert i andre mennesker, og han spurte alltid hvordan det sto til. I hans siste
leverår dreide samtalene seg oftere og oftere om det samme: Det var om Digerud og
besteforeldrene, og om hvor koselig han alltid hadde hatt det der ute.

28. mars 1991 døde Erik på Mallorca. Han hadde siden midten på 1970-tallet for det meste
bodd på Frogner og hadde også skaffet seg en praktfull leilighet på Mallorca. Erik hadde en
drøm om å etablere seg i et hus på Nordstrand hvor han kunne bo sammen med noen i
familien, og han hadde også planer om å overføre leiligheten på Mallorca til oss barna. Jeg
tror at alle hans drømmer og prosjekter i de seneste årene, som det ikke var så enkelt å få
realisert, alt sammen hadde sammenheng med at han i så mange år hadde vært borte fra den
daglige kontakten med familien.

Julaften 2001. Foran fra venstre Øyvind, Elise, Hilde og Johanne.
Margrethe holdt seg sprek helt til slutten av 1990-tallet. Men etter hvert sviktet helsen. Fra
høsten 2002 har hun bodd på Nordseterhjemmet. Thorleif er gift med Anne (født Gryttenholm) og har sønnen Ragnar (1971) fra et tidligere ekteskap med Bente Arnesen og døtrene
Elise (1987) og Johanne (1996) med Anne. I sitt første ekteskap hadde Thorleif også en
stedatter, Tonje Elisabeth Waaler, som han har beholdt god kontakt med. Hans er samboer
med Kirsten Sunde og har barna Erik (1977), Christian (1981), Øyvind (1986) og Hilde
(1988) fra et tidligere ekteskap med Anne Norlund. Ingeborg har barna Henning (1974) og
Anders (1978) fra et tidligere ekteskap med Dag Kemp.
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Kolbjørns slektsgren

Søndre Digerud

Hos Kolbjørn og Borghild var det også slik at det var den yngste av guttene som giftet seg
først. Kjell gikk på middelskolen på Fjellstrand på Nesodden i årene 1938-1941. En av
jentene i klassen var Randi Synnøve Haugan, det yngste av barna til baker Albert Haugan på
Fjellstrand. Hauganfamilien bodde på småbruket Dal på Fagerstrand. Det var et trivelig sted
med 9 barn i familien og mye fest og moro. Det var stor kjærlighet mellom Kjell og Randi fra
første stund. De giftet seg 23. mars 1946 i Gamle Aker kirke i Oslo. Det var et dobbeltbryllup,
idet Randis søster Margit Marie samtidig giftet seg med Arne Eriksen fra Fagerstrand.
Brudekjolene var sydd av fallskjermsilke. Det var den eneste silken man kunne få tak i rett
etter krigen, og det var mange bruder som sydde seg kjole av fallskjermer. Etter bryllupet
flyttet Kjell og Randi inn i 1. etasje i det gamle huset i Bråtan, hvor Johan og Kristiane hadde
bodd. Der fikk de barna: Tom Halvard (1946), Hilde Elisabeth (1950) og Anne Margit (1960).
I årene etter krigen arbeidet Kjell sammen med sin svoger Kåre Haugan, som var tømrer. Etter
hvert startet Kjell som selvstendig byggmester, og det drev han med i resten av sitt yrkesliv. I
1964 bygget han et hus i skogen øst for gården til seg og sin familie.

Petter var en gang i 1950 på en dans på Folkvang ved Frogn kirke. Der traff han en 18 år
gammel jente som het Aase Johanne Snekkermoen. Hun var datter av Karl og Margit
Snekkermoen fra Nordby i Ås. Aase og Petter hadde felles slektninger: Aases mormor, Karen
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Nilsen Paulsen, var søster av Bernt Paulsen som var gift med Kolbjørns kusine Maren. Petter
og Aase giftet seg 8. mars 1952 i Nordby kirke og flyttet inn i 2. etasje i det gamle huset i
Bråtan. De fikk barna Berit Kristin (1952), Kari Åshild (1956) og Heidi (1959). Petter overtok
som forpakter av Digerud i 1958, men han og familien fortsatte å bo i det gamle huset i
Bråtan. Petter drev gården med stor flid, og i hans tid som forpakter og etter hvert som eier
ble den ytterligere modernisert, blant annet ved anskaffelse av melkemaskin, skurtresker,
potetopptaker, potetsettemaskin, vanningsanlegg osv. Petter var åpen for nye ideer om driften
av gården, og han var en person som viste stor interesse for det meste – også for mennesker.
Han var utadvendt og kom lett i god kontakt med folk. Det er mange som har sagt at det var
svært hyggelig å arbeide for ham. Hans store interesse foruten gårdsdriften var harejakten og
samværene med venner.

Berit Digeruds dåpsdag. Aase bærer barnet og har sin mor Margit Snekkermoen og Randi på
hver sin side. Videre bestemor Borghild og oldemor Maren. Foran morfar Karl Snekkermoen,
Kjell og Thorleif.

Thorleif bodde på Digerud i hele sitt liv, bortsett fra noen år rett etter krigen hvor han arbeidet
hos Borghilds bror Einar Tomter, som var ungkar og hadde overtatt på Øvre Tomter.
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Thorleifs faste tilholdssted var på rommet over kjøkkenet i hovedhuset på Digerud. Han var
en usedvanlig snill og tålmodig mann, men han kunne være veldig sjenert. Han var en vakker
mann og ble nok lagt merke til av jentene når han var med på fest, men når han var kommet til
et tidspunkt hvor det kunne være aktuelt å følge en jente hjem, så trakk han seg. Thorleif var
aktivt med i arbeidet på gården, men han gjorde ikke fjøsarbeid. Han arbeidet i stallen hos
hestene og var ellers med på alt arbeidet utendørs. Han var i likhet med Kjell medlem av
Frogn mannskor som i flere år hadde øvelsene sine på Øvre Tomter, men han trakk seg ut av
dette etter noen år. Sanggleden og en praktfull sangstemme hadde alle disse brødrene arvet
først og fremst etter Tomterslekten.

Frogn mannskor på båttur. Knut, Petter, Thorleif og Kjell var alle med i koret.

Ettersom Petter og Kjell bodde med sine familier i det samme huset på Digerud, ble det et
svært tett fellesskap mellom familiene. Aase og Randi hjalp hverandre med stell av barna, og
for barna var det en fordel at det alltid var minst en voksen hjemme. De seks barna i Bråtan
regnet seg som søsken alle sammen og hadde en fantastisk oppvekst med snille besteforeldre i
gangavstand. Livet på gården medførte også et arbeidsfellesskap mellom familiene. Til jul var
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det forberedelser før den felles julefeiringen. Slakter Asbjørn Svendsen kom, og barna fikk
beskjed om ikke å gå ned til gården den dagen. Snart var det julepølser, medisterdeig, kjøttdeig, svinestek, flesk, syltelabber, rull, sylte og blodklubb. Det ble brygget briskøl med humle
og briskavkok, sirup og gjær etter en oppskrift som Borghild hadde brakt med seg fra sin
familie. Barna i Bråtan var i sving med å vaske flasker. Julebaksten var viktig, og det var
minst syv slag hos Borghild, Randi og Aase. Etter at Borghild fikk Parkinsons sykdom, bakte
Randi og Aase for henne, og barnebarna var ofte på gården og hjalp henne med ulike
gjøremål.

Berit, Tom og Hilde i 1955.

Hilde, Kari og Berit i 1959.

Hilde, Birger (Aases bror), Berit og Tom fisker i Sønderstødammen i 1959.
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Søndagskaffe i Bråtan i 1961. Fra venstre: Tom, kaffekjelen, Kjell, Borghild og Kåre Haugan,
Berit, Aase, Petter, Borghild, Thorleif og Kari.
Når det ble født en kalv i fjøset, ble det laget kalvedans av råmelken. Barna hentet daglig
melk i fjøset og bar den hjem i melkespann. I fjøset hadde Petter et effektivt og koselig miljø
både for dyr og barn som kom innom. Etter at alt utstyr var vasket og alt ryddet pent på plass,
fikk kattene melk på skålen. Petter var glad i å høre nytt, og han slo ofte av en prat. Gulvet i
fjøset ble feid med en brisk som fungerte som kost når den ble snudd opp ned. Kjell hadde
lagt ned mye arbeid i gårdsarbeidet sammen med brødrene sine frem til han begynte med
snekkervirksomheten. For Petter og Aase ble det ikke til at de reiste så mye på ferie med
ungene. Med melkekyr var det ikke så lett å være borte så lenge av gangen. Men Aase og
barna var en del på besøk hos Aases mor i Ås og hadde ellers besøk av familie og venner.
Kjell og Randi lånte blant annet hytta til Gunnar og Annikken i Heidal ved noen anledninger.

Ragnar, Margrethe,
Gunnar og Annikken
på besøk. Tom,
Thorleif og Hans med
fiskestenger.
Ingeborg leker med
jentene. Kjells venn
Trygve Bråtnes i
bakgrunnen. 1960.
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6. mai 1964 døde Borghild i hjemmet på Digerud. Berit husker at hun holdt bestemoren sin
med selskap og satt litt hos henne på slutten. Borghild hadde som tidligere nevnt Parkinsons
sykdom. Begravelsen var høytidelig og vemodig for oss alle. Borghild var likt av alle i
familien og sammenkomsten i forbindelse med begravelsen var en av de få store ”fellessamlinger” hvor alle slektsgrenene og alle aldere var samlet. Etter at Kolbjørn ble enkemann,
fortsatte han å stelle for seg og Thorleif. I likhet med Gunnar søkte han litt mer ut etter at han
ble alene. Kolbjørn stelte seg selv helt frem til han døde 9. mai 1982. Hilde forteller at dagen
før hadde han stelt middag som vanlig, og rester etter middagen lå pent ordnet inne i kjøleskapet. Han må ha sovnet stille inn i løpet av natten. Han hadde lagt en lapp i skrivebordet
hvor det lå beskjed om at han ønsket seg en beskjeden begravelse med kun to små grantrær
med brukket topp ved inngangen til kirkedøren.

Bilde fra feiringen av Kolbjørns 80-årsdag i 1977. Fra venstre: Kjell, Heidi,
Kolbjørn, Thorleif, Anne med Øystein på armen, Hege, Hilde, Hilde (Toms kone),
Aase, Randi med Finn på fanget, Berit og Petter.
Petters og Aases eldste datter Berit giftet seg i 1979 med Arvid Bøhlerengen. Arvid er ett av
de mange barnebarna etter Marius Bøhlerengen, og han tilhørte således allerede familien. De
to flyttet inn i 1. etasje i Bråtan, som da sto ledig. Den gang drev Petter fortsatt gården, men
svigersønnen hjalp ham en del ved siden av arbeidet som elektriker. I 1980 bygget Arvid og
Berit seg en ”kårbolig” på et sted som het Løkka, og som lå syd for gården. Det var arbeidsfolkene til Kjell – Tom Degerud og Finn Bøhlerengen – som hjalp til med oppførelsen. I 1985
overtok Berit og Arvid som forpaktere av gården. Dette hadde sammenheng med at Petter
hadde Parkinsons sykdom, som sin mor. Men Petter fungerte bedre når han var på jakt med
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sine venner, og det er sagt at han også taklet sykdommen godt når han kom seg opp på
traktoren eller var sammen med barnebarna.

Berit og Arvid kjøpte Digerud i 1989 og satte samtidig i gang med restaurering av hovedhuset. Mens arbeidet med restaureringen av Digerud pågikk, flyttet Thorleif inn i 1. etasje i
Bråtan, og da arbeidet var ferdig, flyttet Berit og Arvid inn på gården, og Petter og Aase
flyttet inn i kårboligen i Løkka. Petter ble etter hvert mer og mer preget av sin sykdom, men
han forsøkte i det lengste å holde den på avstand ved å mosjonere. Han gikk sine daglige turer
mot Digerud fyr (”runden”). Petter bodde på Grande sykehjem i Drøbak fra 18. juli 1995 til
han døde 18. august 2000.

Berit og Arvid overtok gården i 1989. Fra venstre Marius, Magnus, Line,
Berit, Arvid og Lars.
Thorleif hadde i alle år arbeidet på gården sammen med sin far og Petter. Etter at Berit og
Arvid overtok, brukte han vintrene til å hugge ved til hjemmebruk og for salg til gårdsdriften. Han levde et rolig liv og var forsiktig med å bruke penger på seg selv. Men han ga
alltid gaver til de andre på gården til jul og ved alle minnedager. De siste årene Thorleif levde,
var han først på et pleiehjem på Ås. Senere kom også han til Grande sykehjem og bodde der
til han døde 21. mai 2005. Thorleif var veldig nøysom, og ved sin død etterlot han seg en viss
formue som ble delt på nevøene og niesene hans.
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Aase er fremdeles sprek, og hun bor fortsatt i Løkka. De nye generasjonene er heldige som
har et humoristisk og snilt familieoverhode som husker godt og kan formidle slekts- og stedshistorie på en levende måte. Aase har alle sine barn i gangavstand. Berit bor på gården og
Kari og Heidi bor på tomter utskilt fra gården. Berit er som nevnt gift med Arvid og har barna
Lars (1979), Line (1982), Marius (1986) og Magnus (1991). Kari er gift med Åge Sjølstad og
har barna Ronny (1977) og Nina (1983). Heidi er gift med Sven-Atle Berg og har barna
Audun (1985), Espen (1988) og Maren (1996).

Ronny

Nina

Kari

Espen

Audun

Maren

Heidi

Kjell og Randi er fortsatt rimelig friske selv om alderen tærer på. Kjell har som tidligere nevnt
bygget huset sitt selv. Det er tegnet av arkitekt Anton Knudsen, som han møtte i et byggeprosjekt på Spro. I likhet med Aase har også Kjell og Randi alle barna sine rett i nærheten og
på tomter utskilt fra Digerud. Tom er gift med Hilde (født Bjerkevåg) og har barna Hege
(1972) og Øystein (1974). Hilde er gift med Einar Jahr og har barna Finn (1975) og Henrik
(1978) fra et tidligere ekteskap med Reidar Salvesen. Anne er gift med Morten Bøhlerengen
(dobbeltfetter av Arvid) og har barna Marie (1982), Stian (1985) og Simen (1989).

Hege

Øystein

Finn

Henrik

Simen

Marie

Stian
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Kasparas slektsgren

Østli
Bjørg arbeidet som nevnt i forsyningsnemnda i Frogn kommune under og etter krigen, men
hun hjalp også til hjemme på Østli. Hun tok tidlig sertifikat for lastebil og det var litt uvanlig
for jenter på den tiden. Det ble nok noen turer til potetkokeriet i Drøbak med lastebil for
henne. Det store antallet høner, broilere og kyllinger på Østli krevde også at det ble hentet
skjellsand, mel og mais som fôr til dyra. Dette var nok aktiviteter som Bjørg likte. I ettertid
snakket hun stadig om at hun hadde ønsket å gå på husmorskole, men det ble det visst aldri
anledning til. Det nærmeste hun kom opplæring i matlaging og skikk og bruk, fikk hun etter
sigende da hun stelte for Elise på Nordstrand under krigen. Rundt 1947-1948 traff hun Conrad
Johansen, fem år eldre enn henne og født på gården Søndre Haug i Ås. Han var utdannet
forstkandidat fra skogskolen på Kongsberg og takserte skog i Hurdalen og i Rendalen under
krigen. Tilfeldighetene ville det slik at han fikk tilbud om arbeid på et låseverksted i Oslo.
Bjørg bodde hjemme til hun og Conrad giftet seg 24. februar 1951 i Frogn kirke.

Bjørg og Elisabeth gifter seg i
1951. Elisabeth med Thorolf
Jacobsen. Bjørg med Conrad
Johansen (senere skiftet de
etternavn til Bugten).
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Bjørg og Conrad flyttet etter bryllupet inn i et nybygget hus som lå rett sør for Korsegården i
Ås. Bjørg og Conrad fikk tre gutter og en jente: Stein Erik (1951), Arnt Gunnar (1954), Åse
Marie (1962) og Per Einar (1964).

Arnt har fortalt at han husker en god oppvekst med mange jevnaldrende, mange besøk hos
mormor og bestefar på Østli og mye liv grunnet farens store interesse for hunder og hundehold. Conrad var lidenskapelig jeger og avlet på engelsksettere. Denne lidenskapen førte ham
senere i kontakt med Gunnar. De var på flere jaktturer sammen. En annen lidenskap var nok
gårdsdrift, for på ettervinteren i 1962 bestemte Bjørg og Conrad seg for å overta gården
Ekerholt i Vestby. Handelen kom i stand via Kasparas og Finns omgangsvenner Borghild og
Karsten Skuterud fra Ås. Broren til Karsten, Erling, og kona Grete begynte å dra på årene og
slet med en tungdrevet gård. Slik gikk det til at Grete og Erling overtok huset som Bjørg og
Conrad hadde hatt, og at de selv flyttet inn på Ekerholt. Bjørg gjorde en stor innsats ved å
bygge opp Ekerholt. Oppgavene stod i kø, og hun var glad i å arbeide utendørs. Husarbeidet
tok hun på kveldstid. Conrad hadde nå overtatt driften av låseverkstedet (idag: Låshuset i
Dronningens gate), så oppbyggingen av gården ble et kvelds- og helgearbeid for hans del. I
1970 fikk Bjørg og Conrad bygget nytt våningshus etter å ha bodd under varierende standard
på hele 1960-tallet. Da familien flyttet til gården i 1962, var det for eksempel ikke innlagt
vann i huset, noe som betydde at alt vannet som skulle brukes, måtte hentes i bøtter fra en
kum nede på jordet. Det var ganske tungvint, spesielt om vinteren. I løpet av 10 år var gården
forvandlet fra et falleferdig bruk til en moderne og lettdrevet driftsenhet. I 1970 endret Conrad
og Bjørg slektsnavnet til Bugten som var et gammelt navn i Conrads familie.

Østli julaften 1970. Alle
barn med ektefeller
(unntatt Conrad som tar
bildet) og alle barnebarn.
Bak fra venstre Bjørg,
Wenche, Elisabeth, Marie,
Thorolf, Arnt, Finn Tore,
Stein, Knut. Foran fra
venstre Kristin, Finn, Per,
Åse, Kaspara, Tone og
Ingeborg.
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Elisabeth tok realskoleeksamen i 1947 og begynte så på Treiders handelsskole i Oslo. Hun
bodde da på Nordstrand hos Ragnar. Etter handelsskolen begynte hun å jobbe i en frukt- og
blomsterforretning på Ås. I 1949 traff hun Thorolf Jacobsen som var agronom på nabogården
Huseby. Elisabeth og Thorolf giftet seg samtidig med Bjørg og Conrad 24. februar 1951 i
Frogn kirke. Dette dobbeltbryllupet ble holdt på Østli. Etter bryllupet flyttet de nygifte inn
som forpaktere på gården Krydsby i Lommedalen. Denne gården lå i nærheten av Thorolfs
hjemsted Bærum verk hvor faren var bestyrer for gårdsdriften. Elisabeth har fortalt at det var
litt tøft for henne å venne seg til både melking og kjøring med hest og landbruksmaskiner på
Krydsby. Men det klarte hun. Thorolf og Elisabeth fikk tre barn: Finn Tore (1952), Wenche
Elisabeth (1955) og Tone Marit (1962).

Østli. Julaften 1962. Familien Jacobsen, familien Hvaale, Kaspara og Finn.
Fra venstre: Finn Tore, Elisabeth, Thorolf, Marie, Kaspara, Wenche, Finn og Kristin.
Knut tok bildet.
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I 1958 flyttet Elisabeth og Thorolf inn som forpaktere på Øvre Haug som lå midt i Lommedalen. Elisabeth tok på denne tiden mer og mer del i gårdsdriften fordi Thorolf etter hvert
begynte å arbeide som maskinkjører for Bærum kommune. Det ble også til at de forpaktet
nabogården Nedre Haug. Fra 1969 til 1980 drev Elisabeth også skiheisen i Lommedalen. I
1978 døde Thorolf. Øvre Haug var da solgt og forpaktningen opphørte. Elisabeth og Tone
Marit leide i en periode småbruket Brattebakk. I 1983 åpnet det seg imidlertid en mulighet for
tomter i Lommedalen, og både Finn Tore og Elisabeth med yngstedatteren Tone Marit kjøpte
tomt og bygde hus på byggefeltet Skarva. I 1992 arvet Elisabeth 2/3 av Nedre Haug, og i 1995
fikk hun kjøpt den siste 1/3 av gården. I dag er denne gården overtatt av sønnen Finn Tore,
som produserer ferdigplen på hele eiendommen. Han har bygget ny kårbolig og driftsbygning
på gården, men det er Elisabeth som bor i hovedhuset.

I 1950/1951 gikk Knut på Vinterlandbruksskolen i St Olavs gate 34 (eller var det 35) i Oslo.
Knut var en ivrig hopper med et lengstehopp på ca 50 meter. En gang var Knut på trening i
Hytlibakken og da brakk han kragebenet. Det var for langt å reise hjem, så han reiste i stedet
til oss på Nyborg.

Knut var en ivrig skihopper.
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Knut var ferdig med landbruksskolen våren 1951. En gang i begynnelsen av 1952 var han på
en dansefest på et sted som het Liahøi i nærheten av Nordby kirke. Der traff han Marie
Myklestad fra Tysnes i Sunnhordland. Hun arbeidet som sykepleier på Askehaug sykehjem i
Ås. De giftet seg høsten 1954 og flyttet da til Slåttebråten gård som Knut forpaktet. Bryllupet
ble holdt på Østli, og det var brudgommen selv som kjørte gjestene fra Oslo hjem etter
selskapet. Pappa har mange ganger berømmet Knut for en episode som utspant seg under
hjemturen: De hadde ikke kommet langt før bilen hoppet ut av gir. Knut kastet av seg jakken
og skjorten, fikk reparert bilen og kjørte gjestene trygt hjem. Knut og Marie fikk to jenter:
Kristin (1958) og Ingeborg (1965).

Bilde fra Ingeborgs dåp i 1965. Fra venstre Kristin, Finn Tore,
Marie med dåpsbarnet og Knut. I forgrunnen Tone.
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I 1957 overtok Knut som forpakter på Bjørndal gård på Klemetsrud. Han ble etter hvert en
legende i bygda. Han forpaktet ikke bare Bjørndal, men overtok også driften av tre eller fire
andre gårder, og om vinteren kjørte han snøplogen for vellet. Etter noen år på Bjørndal ga folk
ham tilnavnet ”Dag og Natt”. Knut og Marie var jevnlig på besøk hos Ragnar og Margrethe i
disse årene. Jeg husker godt de gode bløtkakene og smørbrødfatene som Marie hadde med seg
når de kom på besøk til oss. Det var også morsomt for min søster Ingeborg da Kristin ble født.
Ingeborg fikk være med på å stelle henne, og da hun ble større, ble det til at de lekte litt
sammen. Vi var også invitert til Bjørndal, og ved et par anledninger var også Kaspara og Finn
sammen med oss. Knut kom hver høst med poteter og en halv gris til oss (som pappa
parterte), og han kom alltid med et juletre når høytiden nærmet seg. I 1964 kjøpte Knut en
tomt fra Østli som fikk navnet Furukollen. Der bygde han et hus, og i 1969 flyttet familien dit.
Knut overtok Østli i 1972, men han fortsatte med å forpakte Bjørndal og enkelte andre gårder
på Klemetsrud. I tillegg arbeidet han på Oslo skinnauksjoner på Økern. Der arbeidet han i 29
år. Selv om Marie og Knut hadde tatt over Østli, ble de fortsatt boende i Furukollen.

Østli var i alle år samlingspunktet for alle Finns og Kasparas etterkommere. Ett av høydepunktene var julaften, da en høyst livaktig nisse var plassert på stabburstrappen med en
fjøslykt i hånden, godt synlig fra hovedbygningen. Med jevne mellomrom løp barnebarna bort
til ett av stuevinduene for å sjekke nissen. Middels skrekkslagne fortsatte de å leke innendørs.
Sommerstid var barnebarna opptatt med lystbetont aktivitet på Østli, både ute og inne. De fikk
til og med ”ansvaret” for å gi kyllingene mat, så de følte seg som viktige medhjelpere, alle
som en. Arnt forteller at han husker de fikk være med Finn for å hente skjellsand, mais og mel
i Drøbak. Fast stoppested på veien var Finsrud landhandel (nåværende Galleri Finsrud). Der
kjøpte de gjerne kremmerhus med 5-øres ”Salty”, enten for 50 øre eller for en hel krone. Vel
hjemme igjen hjalp barna til med å heise sekkene opp på lageret i andre etasje på låven. Dette
skjedde ved hjelp av en elektrisk talje, og naturligvis var de stolte heisoperatører. Ingeborg
har fortalt mye om gården som arena for familiesammenkomster. Barnebarna elsket å utforske
aller kriker og kroker i den store bygningsmassen på gården og gledet seg over å se nydelige
små kyllinger. Vannspringen på tunet var spesielt populær, tross de voksnes stadige
påminnelser om at kaldt vann ikke var bra for helsen.

15. februar 1971 døde Finn i hjemmet på Østli. Han hadde lenge vært plaget av helvetesild, og
i de siste par månedene hadde han hatt voldsomme smerter. Tiden rundt og etter Finns
bortgang var preget av dyp sorg. Kaspara ble også noe mer avhengig av familien. Men selv
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om hun trengte mer hjelp ettersom årene gikk, bidro hun enormt mye med ulike gjøremål.
Hun tok med barnebarna på teltturer om sommeren og på hytteturer om vinteren. Hun trivdes
med hagearbeid, og så snart det var antydning til varme i luften, spiste hun daglig sine måltider ute. Hennes store hobby var håndarbeid, vinlegging og lesing av god litteratur, mest
bonderomaner som hun ivrig gjenfortalte til Marie og Ingeborg, som daglig var innom. Om
vinteren var Ingeborg ofte innom Kaspara etter skoletid for å få henne med på skitur. I 1964
fikk Kaspara og Finn og Thorolf og Elisabeth bygget seg en hytte i Valdres. Knut hjalp til
med å få satt opp grunnmuren. Elisabeth og Thorolf overtok denne hytta etter at Finn døde.
I dag er det Finn Tore som har overtatt hytta og restaurert den.

Fra hytta i Valdres 1970 - året før Finn døde. Familien Hvaale, familien Jacobsen og Finn.
Fra venstre Elisabeth, Marie, Finn, Ingeborg, Finn Tore, Tone og Kristin. Knut tok bildet.
I 1975 sto våningshuset ferdig restaurert, men ved et skjebnens sammentreff brant hønsehuset
ned den samme sommeren. I løpet av året 1976 ble dette huset erstattet med en moderne
driftsbygning. Det var Kjell som bygde huset med hjelp fra Knut. Tanken var at de skulle
fortsette med høner i en modernisert bygning, men driftsbygningen ble isteden benyttet til
korntørke og oppbevaring av landbruksmaskiner. Kaspara leide ut bryggerhuset i mange år til
studenter, men etter at Knut hadde restaurert bryggerhuset i 1988, flyttet Ingeborg inn.
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Østli i vinterdrakt.

8. mars 1991 døde Kaspara på Moss sykehus. Marie har fortalt at Kaspara en gang spøkte
med at hun hadde tenkt å bli 90 år, samtidig hadde hun smilt lurt. Det gikk troll i ord. Hun ble
90 år gammel, og bodde i hovedbygningen på gården helt til to dager før hun døde. Kaspara
hadde god helse, og med litt hjelp fra familien hadde hun klart seg bra i det store huset. Hun
hadde vært enke i 20 år og ble gravlagt på Frogn kirkegård ved siden av sin mann. Med
Kaspara var den siste av Johans og Kristianes barn gått bort.

Noen år etter Kasparas bortgang flyttet Knut og Marie inn i hovedbygningen på Østli. Knut
fortsatte med å drive både Østli og Bjørndal, men i 2002 sa han fra seg forpaktningen av
Bjørndal. 10. august 2007 døde Conrad. Han hadde hatt en del fysiske plager i et par års tid og
var svært bevegelseshemmet i tiden før han døde. Han og Bjørg hjalp hverandre i de siste
årene Conrad levde; han hadde sin bevegelseshemning, mens hun hadde fått redusert
hukommelse.

Bjørg bor i dag fortsatt på Ekerholt, men hun er avhengig av mye hjelp. Hun har de fleste av
barna sine i nærområdet. Stein arbeider i låsefirmaet og har også overtatt gården. Han er gift
med Bente (født Roxrud) og har barna Hanne (1977), Geir Espen (1980) og Anniken (1987).

73
Arnt bor også i Vestby og er gift med Anne Mari (født Fossland). De har barna Kjetil (1981),
Terese Emilie (1984) og Lars Gunnar (1989). Åse bor i Våler i Østfold og er gift med Audun
Rojahn. De har barna Vilde (1994 ), Sigurd (1996) og Trym (1998). Per Einar arbeider også i
låsefirmaet, som han driver sammen med Stein. Han bor i Drøbak, er gift med Heidi (født
Horni) og har barna Julie (1999) og Henrikke (2001).

Fra venstre Heidi og Per med barna Julie og Henrikke og deretter Bjørg. Neste gruppe er
Audun og Åse med barna Sigurd, Trym og Vilde. Videre Terese foran Kjetil (Lars var ikke til
stede). Anne Mari og Arnt. Gruppen til høyre består av Anniken, Hanne og Geir Espen, Bente
og Stein.
Knut og Marie bor fortsatt på Østli og er rimelig friske og rørige tross alderen. Ingeborg bor i
bryggerhuset på Østli. Hun arbeider på Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås, er ugift
og har ingen barn. Det er Ingeborg som i dag hjelper Knut med gårdsdriften. Kristin er
utdannet barnepleier og bor på Furukollen. Hun er skilt og har med sin tidligere ektefelle,
Knut Eide, barna Cathrine (1979), Irene (1982) og Mikal (1988).
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Knut og Marie med Kristin og to av barnebarna, Irene og Mikal.
Elisabeth bor fortsatt på Nedre Haug. Hun er fortsatt aktiv i gårdsdriften og holder orden på
de mange ting, hun er også en meget benyttet barnevakt og har ni oldebarn. Elisabeth har alle
sine barn i nærområdet. Finn Tore bor på gården og er gift med Torunn Gundersen. De har
barna Finn Thomas (1974) og Thor Stian (1978). Wenche Elisabeth bor på gården Søndre
Guriby og er gift med Stein Rognlien. De har barna Nina (1977) og Janne (1981). Tone Marit
bor på Skarva og har med tidligere samboer Kai Østlund barna Bård (1988) og Tina (1993)

Bilde av barn og barnebarn på Elisabeths 60 årsdag i 1990. Fra venstre: Finn Thomas,
Tor Stian, Tone Marit, Bård, Wenche Elisabeth, Janne, Nina og Finn Tore.
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VII
Nærmere om Elises far og hans liv
Som det fremgår i avsnitt I ble Kristiane en gang midt på 1880-tallet kjent med Hans Nicolai
Kristensen som hun fikk datteren Elise med. Jeg vil her fortelle litt nærmere om livet til denne
oldefaren min. Hans Kristensen var født 13. januar 1856 i Vestby. Han var sønn av Kristen
Nilsen (1823) og Elen M Hansdatter (1824). Ved folketellingen i 1865 bodde familien ved
Taugdammen. Det er mulig at Kristen Nilsen var fra gården ”Rødal” eller ”Rødahl” i Vestby.
Det fremgår av boken Norske Gårdsbruk: Akershus fylke III (1967) side 444 at våningshuset
på Rødal er fra ca. 1815, og at gården hadde 75 da innmark og 200 da skog. Hans Kristensen
hadde to søstre som het henholdsvis Caroline (1854) og Olava (1858). Den yngste av dem ble
gift Johnsen. Det fremgår ellers av bygdeboken at den familien som eide gården da boken ble
skrevet, bare hadde eid gården i tre generasjoner. Hans Kristensen er altså ikke i slekt med
den familien som på mesteparten av 1900 tallet har vært eiere av Rødal i Vestby.

Vi vet ikke nøyaktig når det kom til et brudd mellom Hans Kristensen og Kristiane og heller
ikke vet vi hvor lenge han var tilknyttet M. Peterson & Søns virksomhet på Nordre Hallangen.
Det som er sikkert er at han i en årrekke reiste for det nevnte firmaet som tømmeroppkjøper,
mottaker og måler, og at han på begynnelsen av 1900-tallet ble ansatt som forpakter på en
annen gård som firmaet eide, nemlig Krosser i Ås. I 1904 fikk han imidlertid kjøpt Krosser,
og fra da av drev han gården for egen regning.

Krosser i Ås.
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Året før hadde han giftet seg med Anette Jeanette Bjerke fra Bjerke gård i Frogn, se Ås
bygdebok II (1972) side 574. Anette Bjerke skal ha vært en svært godhjertet dame. Hun kom
fra en velstående familie og hadde i noen år vært husholderske hos Sigvart Kroer på Søndre
Kroer som var en av nabogårdene til Krosser. Hans og Anette var begge godt voksne da de
giftet seg, og de fikk ingen barn sammen.

Krosser har 800 mål skog og 260 mål dyrket jord. Det dreier seg om en gammel gård som er
utskilt fra gården Kroer som var en av de såkalte ”urgårdene” i Follo. Tunet på denne
urgården lå antakelig på den vesle høyden hvor Mellom Kroers tun er i dag. Urgården Kroer
ble tidlig i middelalderen oppdelt i 34 gårder og en av disse delene var nettopp ”Krosser”.
Denne gården fikk sitt navn enten fordi det eldste vegkrysset lå på dette stedet, eller fordi noe
av jorden på gården var en gave til den hellige kirke (latin: crux = kors), jf nærmere Ås
bygdebok side 566 flg. Krosser var inntil 1850-tallet i bruk som et såkalt ”enkesete”, dvs som
en gård som enken etter stedets sogneprest eller kapellan skulle kunne nyte godt av. Men på
1850-tallet gikk Krosser over i privat eie. I 1876 solgte enken etter Niels Brandt-Darre gården
til handelshuset M. Peterson & Co, og den videre overdragelsen til Hans Kristensen i 1904 har
jeg allerede nevnt.

Hans Kristensen var kjent i bygden som en flink gårdbruker, men jeg har fått inntrykk av at
han kanskje var mer interessert i skogen enn i jordbruket. Han hadde jo arbeidet med trelast
og skog i hele sitt liv. Det fremgår for øvrig av nekrologen at han i sine unge dager var en
ivrig jeger. Vi må ellers legge til grunn at han årlig kjørte mange turer med hest og kjerre til
Kristiania for å selge poteter. Det har blitt meg fortalt at omtrent alle gårdbrukere i området
ved Kroer fraktet poteter - og rabarbra - til hovedstaden for salg. Pappa fortalte at hans bestefar noen ganger var innom dem på Nordstrand med poteter, og at han fikk med seg epler
tilbake. Han hadde lovet å sikre datteren – som da het Elise Waaler - arv etter ham. Det måtte
i tilfelle skje ved at hun ble ”lyst i kuld og kjønn” ettersom hun var født før de såkalte
Castbergske barnelovene som ble vedtatt i 1915. Hans Kristensen ordnet imidlertid ikke opp i
dette, og det var farmor litt lei seg for. Men hun var på ingen måte tungsindig. Hun hadde et
lyst sinnelag.

Anette Kristensen hadde mye kontakt med sin familie, og det var faktisk slik at en liten niese
av henne (Lina Kolstad, gift Danielsen) bodde sammen med henne i mange år i den tiden hun
var husholderske på Søndre Kroer. Bakgrunnen var at jentas far var gått konkurs og at de
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fleste av barna derfor måtte bo hos slektninger, jf Bjerkeslekten i Frogn (1987) side 105. Lina
flyttet til tante Anette og videre med henne til Krosser etter at tanten giftet seg og flyttet dit.
Det skal ellers nevnes at det var mye selskapelighet på Krosser, og at Anette var god til å lage
vin. Fra boken Bjerkeslekten i Frogn side 150 hitsettes følgende historie i den forbindelse:
”Det var på slutten av forbudstiden, og på Krosser fikk Anette besøk av en forbudsentusiast
som skulle ha folk til å stemme for fortsatt forbud ved den forestående folkeavstemningen.
Han pratet og lo og Anette lot ham prate. Først da han skulle gå, slo Anette opp dørene til
storstuekammerset. Der sto ankrene med vin på rekke og rad. Han kom seg fort ut døren, fulgt
av følgende replikk fra Anette: ”Det er nå godt med en dram til feit mat da.”

Hans Nicolai Kristensen

Hans Kristensen var kirkeverge og var også formann i den byggekomiteen som gjenreiste
Kroer kirke etter at denne brant ned til grunnen natten til 2. juledag 1923. Jeg har sett noen
bilder av prosesjonen med prester og hele byggekomiteen fra dagen for innvielsen av den nye
kirken 3. april 1925. I forbindelse med innvielsen skrev Akershus Amtstidende om min
oldefar: ”Med varmt hjertelag og levende interesse ledet han arbeidet, kraftig støttet av den
øvrige byggekomite.” Lysestakene på alteret i den nye kirken ble gitt av Hans og Anette
Kristensen. Det finnes et litt kuriøst bilde av Hans Kristensen. Det dreier seg om et fotografi
fra et møte som Kroer Kvinneforening hadde på gården, antakelig en gang på 1910- eller
1920-tallet. Bildet er tatt foran våningshuset og viser 22 damer med Hans Kristensen i midten.
Det er ellers blitt fortalt at han hadde sterke litterære interesser. Da Anette Kristensen døde i

78
1945, overtok en grandnevø av henne, Alf Bjerke Danielsen, en kasse med bøker som hadde
tilhørt Hans Kristensen.

Hans Kristensen døde 18. desember 1933 og ble begravet på Kroer kirkegård noen steinkast
fra gården. Pappa hadde i lommeboken sin et utklipp av nekrologen. I 1938 solgte Anette
Kristensen gården til en person som het Birger Glende. Hans og Anette hadde i 1920 bygget
et hus på gården som ble kalt for villaen, men jeg vet ikke om de to selv bodde i dette huset,
eller om det bare ble leiet ut eller brukt som gjestehus. Etter at Anette solgte gården og det
kom nye brukere, flyttet hun imidlertid inn i villaen. Der bodde hun til hun døde 15. mars
1945.

Hans og Anette Kristensens grav ble i alle år stelt av Sigrid Krogh som bodde på nabogården
Mellom Kroer og som var datter av Anette Kristensens søster Wilhelmine Sofie Kroer. Etter
hennes død blir gravstedet fortsatt festet, men det blir ikke lenger stelt.
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SLEKTSTRÆRNE

Slektsgren Elise Waaler

Slektsgren Kolbjørn Digerud
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Slektsgren Dagmar Kaspara Hvaale
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Thorleif Waaler har skrevet boken Johan Kristiansen Digerud (1865-1942) og Kristiane
Olsdatter Digerud (1860-1943)- Om deres liv på Skovly og Søndre Digerud og deres
etterkommere med tanke på etterslektens behov for å vite noe om sine forfedre og deres liv.
Det betyr ganske mye for mennesker å kjenne sine egne røtter, for blant annet å kunne forstå
generasjonene forut. Riktignok er det viktigst å forstå sitt eget liv, men også dette livet er jo
bare et ledd i en lang historisk kjede av personer og hendelser. Thorleif Waalers interesse for
slektsforskning har sammenheng med hans fars, Ragnar Waalers, store interesse for slekten.
Han snakket mye om familien der ute og barndomsminnene fra fyret.

Familien på utflukt til Sollia, like ovenfor Digerudgrunnen fyr, i 1916. Bakerst Johan og
Kristiane. Foran Ragnar, Kaspara og Ragnhild. Nærmest kameraet Martha (med kaffekjelen),
Erik, Thorleif, Gunnar og Elise.
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