
Sanngrund 40 år

Der gjestene alltid 
er i sentrum 



Audni og Roger Ferger



Fra Canada til Sør-Odal

I 40 år har gjester kommet til Sanngrund for å spise middag, drikke kaffe i 
kafeen eller overnatte på campingplassen. Titusener av mennesker har besøkt 
stedet, svært mange av dem kommer igjen gang etter gang. På Sanngrund 
trives kundene.

For familien Ferger startet Sann-
grund-historien i 1971. Audni og Ro-
ger Ferger bodde i Canada. De skulle 
bare hjem på noen ukers ferie. Lite 
visste de om at denne turen kom til å 
endre familiens kurs for alltid.

Med besteforeldre både i Eidskog og 
Oslo ble det mye reising langs Oslo-
vegen. Ungene ønsket å stanse ved 
vannet, og da ble Sanngrund et na-
turlig valg. Alfred Schøyen og sønnen 
Ivar eide stedet. 

Alfred hadde drevet campingplass der gjennom noen år og begynte med som-
merkafe i 1969. Roger Ferger kom i prat med Schøyen, og halvt på spøk fikk Fer-
ger tilbud om å kjøpe stedet. En pris ble nevnt. De tenkte det var tull, men snart 
skulle det gå troll i ord. For besteforeldrene på Eidskog, Arvid og Astri Bergersen, 
ble koblet inn, og Arvid Bergersen sa: «Jeg kjøper stedet til dere kommer hjem.»
«Jeg hadde egentlig ikke lyst til å reise hjem igjen. Jeg brukte å si at det var 
Roger som ville hjem til svigermor,» ler Audni Ferger, og legger til at Roger alltid 
hadde lyst til å drive egen bedrift.

For 670.000 kroner ble Sanngrund overtatt, og med 200.000 kroner i tillegg 
kjøpte de tomt og hus på vestsiden av vegen. Formell overdragelse var 1. januar 
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Familien flyttet fra Canada. Heidi, Betty og 
Tony sammen med to venner.



1972, men først i mai kom den unge familien hjem fra den canadiske vestkys-
ten klare til å starte et nytt liv ved Glomma. Ett krav fra indremisjonsfamlien 
Schøyen var at de ikke skulle ha alkoholservering på Sanngrund. «For oss var 
ikke det noe problem å innfri,» sier Roger.

Eventyrlyst

Canada hadde blitt et viktig land for begge. Roger 
Ferger emigrerte allerede som 20-åring i 1957. Full av 
ungdommelig eventyrlyst og pågangsmot slo han seg 
ned i British Colombia, på vestkysten av Canada. Han 
skaffet seg arbeid i skogen, hogde tømmer og kjørte 
veiskrape.

Interessert i mennesker har han alltid vært. Slik fikk 
han og kameraten Ragnar Dahle god kontakt med en 
indianerstamme. «Vi hadde vår egen bil. Når vi så in-
dianere som sto langs veien og haiket, stanset vi og 

plukket dem opp. Slik ble vi kjent med indianerstammen. Det bodde ingen hvite 
sammen med dem, men en dag kom høvdingen og sa at vi kunne få bo der. Vi 
bygde hytte på to store tømmerstokker. Som eneste hytte i leiren fikk vi innlagt 
vann og dusj takket være et vanntårn og ei bensinpumpe.»

I to år bodde de to blant indianerne. Etter å ha bodd i Canada i fem år bestemte 
Roger seg for å reise hjem en tur. I 1962 solgte han derfor hytta og tok båten 
sørover den amerikanske vestkysten, men ble forferdelig sjøsyk. I California tok 
han kontakt med norske myndigheter, og fikk reise hjem med fly. Han fikk flybil-
lett til halv pris siden han ble oppfattet som sjømann. «Og jeg som bare hadde 
vært sjømann i 12 dager,» sier han med et smil.

Hjemme i Norge ventet en bror som var predikant. Han skulle til Eidskog for å 
holde møter i pinsemenigheten. Roger ble med, og på plattformen under mø-
tene var det et musikklag som opptrådte. Midt i flokken sto ei ung jente han 
merket seg. Etter møtet måtte de unge herrer kjøre jentene hjem, det var lange 
avstander i Eidskog. Ei av jentene het Audni Bergersen.

De giftet seg i Seatle i 1964. «Hun var så sein til å si ja,» hevder Roger i ettertid. 
Audni legger til at hun måtte bli ferdig med skolen først. De nygifte slo seg ned 
på Vancouver Island, øya som ligger et par timers ferjetur fra byen Vancouver. 
Der fikk han jobb på havna, han losset båter med gaffeltruck. Hjemme var det 
Audni som styrte, og i miljøet rundt dem ble det sagt at hos Ferger er det åpent 
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Roger - alltid med åpne 
armer



hus døgnet rundt. Kom det gjester til øya, fikk de ofte beskjed om at «dere bare 
kan reise til Ferger». Ikke rart hjemmet deres ble omtalt som feriekoloni.

De tenker med stor glede tilbake på årene i Canada. De tre eldste barna ble født 
der: Heidi Kristine (som nå bor i Seatle), Tony Michal (som bor i Vennesla) og 
Betty Ann (en av eierne på Sanngrund). Ei flott tid. Folk var vel mer åpne der 
enn her i landet, og familien Ferger fikk mange gode venner. 

Samtidig var det tungvint å kommunisere med norske slektninger. På Eidskog 
bodde foreldrene til Audni, de hadde ikke telefon på den tida. Skulle canadierne 
ringe hjem, måtte de ringe til en nabo av foreldrene som måtte gå med beskjed.

Teltmøter på sann grunn

Sanngrund ligger unektelig på sand. Derfor ble det kalt Sandgrund (det er også 
blitt skrevet Sandgrunn). Utover 1970-tallet ble det vanlig med store teltmøter 
der. En av de kjente talerne var Ludvig Karlsen, en annen var Sigvart Wallen-
berg. Navnet «Sandgrund» førte til en del humørfylt mobbing under teltmøtene. 
I en kjent bibelsk lignelse heter det at den dumme mann bygde huset sitt på 
sand, og Roger Ferger ble godmodig ertet for navnet. «Du kan jo ikke bygge på 
sand, Roger», sa de. Til slutt ble Roger lei av kommentarene, og så endret han 
navn, logo og skilt. Nå skulle stedet være bygd på sannhet, og navnet ble derfor 
Sanngrund. 
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«Sanngrund» skulle det hete!



Med Ludvig Karlsen som taler og frontfigur kom det mange gjester som tilhørte 
de reisende. Karlsens arbeid ble en viktig del av de store vekkelsene som de 
reisende opplevde. Det kunne være opptil 40 campingvogner fra de reisende 
utover på 1970 og 1980-tallet, og det preget miljøet på Sanngrund. «Det var liv 
og full fart,» som Roger sier nå mange år senere. En spennende tid, men også 
med mange utfordringer. Arne Udnesseter skyter inn at Audni og Roger fikk ei 
høy stjerne hos de reisende. Alle visste hvem Audni og Roger var. 

På 1970 og 1980-tallet arrangerte ulike menigheter teltmøter hver eneste  
sommer.

St.Hans-feiringen ble raskt en tradisjon. Hvert år fra 1972 og fram til i dag (med 
unntak av flom-året 1995) har det vært midtsommerfeiring på Sanngrund. De 
første årene var det få tilstelninger andre steder den kvelden, og på Sanngrund 
fikk de alltid tenne bål ved bredden av Glomma. I 1974 falt St.Hans på ei helg, 

og da var det møter fra 
fredag til søndag, og 
campingen var helt full.

«Det var stor omsetning 
av rømmegrøt og pølser. 
Jeg husker at det gikk 
med 52 kilo wienerpøl-
ser. Grilling var ikke så 
vanlig den tida, men 
rømmegrøt gikk det mye 

av. Hvor mye rømme vi kokte grøt av, husker jeg ikke, med det ble solgt et sted 
mellom 700 og 800 porsjoner,» sier Audni og legger til at rømmegrøten selvsagt 
ble kokt på gammeldags vis.

Stor innsats av liten stab

Verken Audni eller Ro-
ger hadde drevet spi-
sested før de kom til 
Sanngrund. De måtte 
derfor lære raskt. Be-
stemor Astri Bergersen 
var med, dessuten ble 
ei kokke ansatt samt ei 

6

Slik så det ut da Audni og Roger tok over stedet i 1972.



serveringsdame på del-
tid ved siden av Audni 
og Roger. Slik var sta-
ben. Men så var heller 
ikke trafikken så stor de 
første årene.

«Jeg startet på kjøkkenet 
klokka 5 om morgenen. 
Kokte kaffe og stekte 
vafler, rundstykker og 
rosinboller. Klokka 0545 
banket det på vinduet. 
Da sto de første lastebil-
sjåførene utenfor. De før-
ste årene var det mange 
sjåfører som stanset her 
regelmessig,» minnes 
Roger.

Arbeidsdagene kunne 
vare i 10, 12 eller 14 ti-
mer for dem begge. Og 
arbeidsuka var på sju da-
ger. «Vi var heldige og har vært velsignet med god helse,» sier de. Men Audni 
innrømmer at hun ofte hadde dårlig samvittighet for de tre ungene de fikk i 
Canada og yngstemann Freddy som ble født i Norge. De fire barna husker an-
takelig godt de lange arbeidsdagene fra barndommen. «Heldigvis har alle fire 
skikket seg godt,» sier de to seniorene. Men den dårlige samvittigheten bærer 
de med seg.

De første årene kom det også mange pendlere innom. Særlig var pendlerbus-
sen fra Solør trofast. Den stanset på vei nordover fredag ettermiddag og på vei 
sørover søndag kveld.

Sanngrund ble bygd opp med stor nøkternhet. Den første komfyren var en van-
lig husholdningskomfyr. Da Audnis foreldre kom med en ekstra komfyr, ble ka-
pasiteten doblet fra tre til seks kokeplater. Utfordringene ble spesielt store da 
de store innrykkene kom: «Jeg husker det første minnesamværet vi arrangerte. 
Vi måtte til Herbergåsen for å låne kopper og skåler,» sier Audni. Når 17. mai 
skulle feires på 1980-tallet, og det ble fullt hus, måtte de saumfare alle hyttene 
for å finne nok utstyr til festen. Å skaffe kokte poteter til alle gjestene var også 
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Sanngrund - familiestedet, drevet av en familie. Audni, Betty, 
Freddy, Roger og Tony.



en utfordring. Derfor hendte det de brukte en vedfyrt komfyr som sto ute, og 
kokte poteter på den.

En periode hadde de egne griser i låven. Grisene ble fôrt opp på rester fra 
kjøkkenet slik det var svært vanlig også andre steder. Bestefar Bergersen var 
slakter, og slik kunne Sanngrund få kjøtt som bare var fraktet over veien. Be-
grepet «kortreist mat» er blitt vanlig i våre dager, på Sanngrund praktiserte de 
begrepet lenge før det ble vanlig å snakke om det. Etter hvert ble det ikke tillatt 
å fôre griser på potetskrell og andre skuler, hjemmeslaktingen ble forbudt og 
griseholdet nedlagt.

Hytter og telt

På campingplassen var 
det 15 hytter da de over-
tok. «Men da har vi også 
regnet med alt ræl som 
var der,» sier Audni. Et-
ter hvert ble de fleste 
hyttene skiftet ut, men 
fortsatt står det igjen 
fem av de gamle hyt-
tene. Da flommen kom 
i 1995, var det totalt 30 
hytter på stedet.

For å tilby campinggjestene matvarer startet de eget utsalg. Det holdt på helt til 
kjøpesentrene kom og overtok handelen.

Å drive campingplass kunne være urolig hvis det var festglade natteravner blant 
gjestene. Derfor lærte Audni seg til å ta med familiens schæferhund og gå en 
kveldstur først klokka 23 om kvelden og deretter klokka 01.30. Slik holdt de ro 
på plassen. For gjestene hadde så stor respekt for Audni og schæferen at de 
forsvant inn i vogner og hytter da de to kom spaserende forbi.
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Hyttene var enkle i starten, og dengang camp’et mange i telt.
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Kremmerånd

Amerikansk påvirkning har inspirert til 
produktutvikling på Sanngrund: I 1985 
startet den eldste dattera, Heidi, «drive 
in» gatekjøkken. Bilistene kunne bestil-
le mat ute på plassen og få den levert 
av en servitør på rulleskøyter ut i bilen 
der de sto parkert på nummererte plas-
ser. Tilbudet ble utrolig populært, særlig 
lørdagskveld og natt. Klokka 1 om søn-
dagsnatten kunne det stå 25 biler i kø 
for å handle mat på «drive in».  

Tidligere var det et stort hull rett ved veien der det nå er trailer-parkering. Roger 
ville gjerne fylle igjen hullet, og som den kremmeren han alltid har vært, skaf-
fet han lukrative avtaler for Sanngrund. Først avtalte han med Skarnes Dampsag 
at sagbruket skulle tippe bark i hullet, og det gikk mange lastebiler fra saga til 
Sanngrund. Senere fikk han avtale med de som bygde ut Funnefoss. Der kunne 
han få gratis stein. Slik ble det store hullet gradvis fylt igjen.

«I dag hadde vi vel ikke fått lov til å gjøre det på denne måten,» sier han. «Det 
var en del som var enklere før.»

Dramatisk flom

Det var uka før pinse i 1995. Det skulle leveres mat til 18 konfirmasjoner den 
helga. De visste det ville bli travelt, men de visste ikke at maten måtte tilbere-
des et helt annet sted.

Torsdag begynte elva å stige faretruende. De drøf-
tet hva de skulle gjøre. De hadde god kontakt med 
firmaet Runni Kjøtt på Årnes. Derfor ringte de dit for 
å spørre om de kunne flytte matlagingen til Årnes 
noen dager. Torsdag og fredag kjørte de i skyttel-
trafikk mellom Sanngrund og Årnes. Til slutt var all 
maten flyttet. Da var klokka 1500 fredag, og det sto 
vann på parkeringsplassen.



Fredag kom det 20-30 
Heimevernssoldater for 
å binde fast hyttene så 
de ikke skulle bli tatt av 
elva og havne nede i 
Funnefoss. Vannet fort-
satte å stige. Etter hvert 
kunne Roger ta fram 
kanoen og padle over 
veien og tvers gjen-
nom kafeen. Utpå nat-
ten fikk de beskjed om 
at de måtte evakuere 
fra begge bolighusene,  

og Roger måtte hente Audni med traktor og snøskuffe.

Men hva med de 18 konfirmasjonene? De greide å levere mat til alle sammen. 
Det ene selskapet som hadde bestilt lokaler på Sanngrund ble flyttet til Herber-
gåsen, der det var ledig plass. Alle kundene var derfor fornøyd. «Vi ble berøm-
met for dette etterpå,» sier Audni.

Alle bygningene var skadet. Å sette Sanngrund i stand igjen ville koste en 
formue. Etter noe diskusjon med forsikringsselskapet kom det fram at all for-
sikring var i orden. Dermed startet den møysommelige prosessen for å åpne 
igjen. Først skulle kafeen settes i stand, deretter hyttene. Kafeen ble åpnet 6. 
oktober, campingplassen første sesongen etterpå.

Byggmester Werner Bergersen, Audnis bror, var ansvarlig for oppbyggingen av 
kafeen og hyttene, og det var mange som nedla en voldsom innsats for å bygge 
Sanngrund opp igjen.

I ettertid ser Sanngrund-eierne på flommen som et vendepunkt. Anlegget var 
nedslitt grunnet trang økonomi og et historisk høyt rentenivå. Nedgangskon-
junkturen på slutten av 1980-tallet merket de godt i likhet med mange andre 
bedrifter. Ødeleggelsene under flommen satte eierne overfor et alvorlig valg: 
Skulle de bygge opp igjen eller gi opp? Med god assistanse fra forsikringssel-
skapet og en utrolig innsats fra alle som har vært knyttet til Sanngrund ble 
bedriften bygd opp igjen. 

«Flommen i 1995 ble på mange måter et vendepunkt. Vi fikk ryddet vekk de 
eldste hyttene, som nok var «gått ut på dato» og pusset opp anlegget slik at 
det fremsto mer innbydende og moderne. Mye viktigere enn selve dramatikken 
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under fl ommen var de langsiktig positive virkningene,» sier Arne Udnesseter. 
«Vi fi kk etter hvert de første fullt oppdaterte hyttene, og merket hvor stor et-
terspørselen  er etter et godt overnattingsprodukt.

Neste generasjon overtar

I 1997 tok de første skritt i retning generasjonsskif-
te: Den yngre generasjonen med Betty, Freddy og 
Arne inngikk en femårig leiekontrakt. I 2002 kjøpte 
de stedet og da ble også Beate med som aksjonær. 
Hun kom for fullt med i Bedriften. De fi re eierne har 
dermed 10 årsjubileum i 2012.

«For oss er dette viktigst av alt, at de unge har over-
tatt og at de lykkes. Det betyr mer enn noe annet,» 
sier Audni og Roger. De ser seg stolte rundt i kafeen, 
og kommenterer alt de unge har fått til.

De fi re barna til Audni og Roger har arbeidet mye på 
Sanngrund både som ungdommer og voksne. Eld-
stesønn Tony jobbet mye her under fl ommen i 1995, 
og utviklet et eget vaktliste- og timeregistrerings 
program spesielt for bedriften. Betty startet igjen 
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De fi re eierne og lederne ved Sanngrund, fra venstre Arne Udnesseter, Betty Udnesseter, Freddy 
Ferger og Beate Ferger.

Øverst: Audni - alltid hjertelig 
til stede. 
Nederst: Roger og hans kjære 
gravemaskin.



for fullt på Sanngrund etter endt utdanning i 1985, og har dermed snart 30 
årsjubileum. Freddy ble første kokke lærling som tok fagbrev i bedriften i 1994, 
og siden den gang har han selv vært mester for flere lærlinger som har tatt kok-
kefagbrevet på Sanngrund. 

Arbeidsglade har de vært både Audni og Roger, og når vi spør om hva de har likt 
best å jobbe med, kommer svarene raskt: Audni nevner matlaging, ikke minst 
å lage til koldtbord, Roger har likt seg best ute, og da særlig på gravemaskinen.
Om framtida vil de ikke si så mye. Antakelig blir veien lagt om etter hvert, men 

det har blitt sagt i 30 år, så det har de ikke tenkt å 
bekymre seg for. Kanskje kan driften på Sanngrund 
legges om med flere avtalte selskap og mange 
gjester på campingplassen, men med færre tilfel-
dige kaffe- og middagsgjester.

De to er ikke bekymret for framtida. De kan se til-
bake på en flott utvikling av det stedet de overtok 
for 40 år siden. På Sanngrund har de greid å utvikle 
tilbudene i takt med tida. Slik kan begge ha tillit til 
at også framtidige drivere vil greie å utvikle kon-
septet i tråd med kundenes ønsker.

Takker gjestene

«Når dere ser tilbake på de 40 årene som har gått, 
ville dere valgt dette på nytt?»

«Det tviler jeg på,» kommer det raskt fra Audni. 
«Det har vært mye slit. Dessuten hadde vi det vel-
dig godt i Canada.» Men hun legger til at ingen 
kunne forutsi framtida verken her i Norge eller i 
Canada.

Ved 40 årsjubileet er det mange som skal tak-
kes, ikke minst gjelder det titusener av gjes-
ter som har vært innom på Sanngrund gjennom 
denne perioden. I år kommer det omkring 100 
000 gjester innom kafeen, mellom 70 000 og  
75 000 av gjestene kommer til å kjøpe middag. 
Det sier mye om hva storfamilien Ferger har greid 
å bygge opp gjennom 40 år. Kommer du som gjest 
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Faglært kokk Aina Pedersen, 
serverer nok en middagsrett.



til Sanngrund på en helt vanlig hverdag, vil du ofte 
fi nne kafeen helt fullsatt. Dette har ikke kommet av 
seg selv. Det er 40 års daglig energisk og målrettet 
jobbing som har skapt resultatene.
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Dyktige medarbeiderne er helt avgjørende i en servicebedrift. Her er fi re av dem som arbeider 
i kafeen, fra venstre Hanna Aanerud, Unni Strøm, Frida Halvorsen og Daniela Nae.

Små og store, eldre og yngre trives på Sanngrund. Til og med en andefamilie har slått leir i ei 
blomsterpotte ved inngangen.
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Ca 1960 Alfred Schøyen starter campingplass
1969 Alfred Schøyen starter sommerkafe
1971 Audni og Roger Ferger avtaler å kjøpe Sanngrund.  
 De første årene er det Audnis foreldre, Astri og Arvid  
 Bergersen som eier, og driver stedet
1972 Audni og Roger Ferger overtar driften, mens Astri og  
 Arvid Bergersen eier Sanngrund inntil Fergers kjøper i  
 1976
1970- og 1980-årene  Store teltmøter hver sommer
1980 Vinterisolerte hytter bygges
1983 Det nye bolighuset reises
1985 «Drive in» gatekjøkken startes
1985/86  Selskapslokalet bygges
1985 Betty kommer med i driften
1989 Arne begynner i bedriften
1991 Overtar driften av kafeen i kjøpesenteret på Skarnes  
 som får navnet ”Fergers”
1993 Flyktningemottak for UDI, 70 flyktninger fra Bosnia bor  
 på Sanngrund i tre måneder

Utviklingen på Sanngrund i korte trekk

Hyttene var i starten ikke i bruk om vinteren. I 1980 ble de første vinterisolerte hyttene bygget.
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1995/96 Kafe, selskapslokale og campingplass bygges opp igjen  
 etter flommen
1996 Sanngrund mottar Reiselivsprisen av Glåmdal Reiseliv
1997 Betty og Arne Udnesseter samt Freddy Ferger leier  
 Sanngrund i fem år
2001 De to første hyttene med dusj og toalett bygges av 
 snekkerlinja ved Skarnes videregående skole
2002 Audni og Roger Ferger selger til Betty, Arne og Freddy 
 Beate Førnes Ferger, gift med Freddy, blir også med  
 som aksjonær
2005 Beate kommer med på full tid i bedriften
2007 Bygger fem nye hytter ved Glomma, to soverom og 
 hems, 45 m2

2009 To nye hytter ved Glomma bygges
2010 Pusser opp kafeen
2011 To store nye hytter bygges med tre soverom og hems, 50 m2

2011 Servicebygget for campingplassen total renoveres 
2011 Sanngrund klassifiseres som firestjerners campingplas  
 av NHO Reiseliv

I 2010 ble kafeen ny og moderne.Audni Ferger i inngangen til kafeen på 1970-
tallet.



Sanngrund AS, Oslovegen 910, 2100 Skarnes
telefon 62 96 46 60, www.sanngrund.no Te
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