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ARTIKKELFORFATTERE: Dorte Skulstad og Knut Aukrust bor begge på Høvik. FOTO: PRIVAT

Av Dorte Skulstad og Knut Aukrust, Høvik
03. april 2019, kl. 08:56 

Debatten om Villa Granlys skjebne står for tiden høyt på dagsorden i
Bærum. Skal eiendommen selges, rives eller vernes?
DEL



ANNONSE

MENINGER Villaen

sto ferdig i 1883, og eieren var engelskmannen Charles Dick. Hvem var denne mannen, hvorfor kom

han til Norge og slo seg ned på Nedre Høvik?
Charles James Adolph Dick (1836-1903) vokste opp i Tyskland. Faren var i mange år borgermester i byen Offenbach
am Main, og moren hadde engelsk bakgrunn. Sønnene Alexander og Charles var begge ingeniører og sterkt involvert
i forretningsdrift. Alexander var tilknyttet et av Nord-Spanias største gruveselskaper i byen Bilbao. Der ble han kjent
med Johan Sørensen fra Kristiansund. Han drev med import av trelast fra Nord-Europa i selskapet «La Compañia de
Maderas» sammen med en rekke andre nordmenn.
Johan Sørensen inngikk forretningssamarbeid med brødrene Dick, men et helt annet tema ble med tiden
dominerende for deres vennskap, søsteren Anna Dick. Charles og Johan gifte seg høsten 1867 med hver sin tyske
Anna, Anna Maria Seriba og Anna Henriette Dick. Tidene var urolige, og i 1871-72 ﬂyttet de alle til London. Tre år
senere slo Johan Sørensen og kona seg ned på Fagerstrand i Bærum. Charles og familien besøkte dem ﬂere ganger,
og det dreide seg også om forretninger.
Budstikka mener: Bevar Villa Granly for allmennheten
En notis om patenter på forsiden av Dagbladet 3. mai 1881 gjaldt «Charles James Adolph Dick af London» og hans
«specielle Konstruktion af et Apparat til Smørning af Jernbaneaxler». To år senere overtok Charles deler av svogerens
eiendom Fagerstrand og ﬁkk bygget den staselige villaen Granly. Med solid formue kjøpte Charles også Fornebu
hovedgård av familien Wedel-Jarlsberg for 210.000 kroner, og det tok ikke lang tid før han utparsellerte villatomter
langs Lysakerfjorden. I folketellingen i 1891 bodde Charles og familien fortsatt på Granly, og han er oppført som
«Rentenist». I 1900 er han oppgradert til «godseier», og familien har ﬂyttet til Fornebu Hovedgård med en enorm
tjenerstab.
I kombinasjon med utbygging av Drammensbanen ga tomtesalgene og bebyggelsen grunnlaget for etableringen av
den såkalte Lysaker-kretsen. Den besto av både kunstnere, politikere og handelsfolk, og Charles Dick var
omgangsvenn med dem alle.
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Les også: Ta vare på Villa Granly
Helseproblemer satte imidlertid en stopper for hans engasjement, og i november 1903 meldte kona i Morgenbladet
at «Min kjære Mand, Charles James Adolph Dick Fornebo pr. Lysaker døde i dag». Anna Dick fortsatte driften av
Fornebu som gårdeier og godseier fram til hun døde høsten 1913.
Arvingene solgte da Villa Granly for kr. 6000 til Halfdan Mustad, Lysaker, og året etter var det klart for salg av
Fornebu Hovedgård. Da salget kom på dagsorden i Bærum kommune mente fjorten kommunestyremedlemmer at
kommunen burde kjøpe eiendommen, det ville være ille å overlate Fornebu til fremmede spekulanter.
Atten medlemmer, inkludert Magnus Blikstad – en av eierne i «La Compañia de Maderas» i Spania – stemte for at
eiendommen skulle selges på det åpne markedet. Hvordan forholder Bærum kommune seg i dag til Villa Granlys
videre skjebne?
BILDESERIE 23 BILDER
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Fakta på bordet: Flytting er ønsket

Sånn skal det gjøres!

Dårligere integrering med ny organisering
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Verken endre mening eller stå på sitt
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