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Barndommens rike

Når vi blir eldre, er det mye som skjer med oss og vårt
syn på livet. Det som før var mer eller mindre fragmentariske biter av et slags puslespill, faller etter hvert på
plass og blir til minner. Vi ser i større grad helheten i våre
liv, og samtidig kommer en økende interesse for tider
som en gang var. Nå har vi levd så lenge at vi har blitt en
del av historien.

Likevel kan vi ikke alltid være sikre på at vi
husker helt riktig når vi prøver å minnes hvordan
det var å vokse opp. Barndommens rike har blitt et
fremmed land, og vi har langt på vei glemt hvordan
vi egentlig opplevde det.
Den svenske poeten Bruno K. Öijer har vært
inne på dette i diktet «Hålla honom kvar» fra boken
«Svart som silver» som kom ut i 2008. I et dikt er
jo alt mulig, og poeten prøver å ringe tilbake til sin
egen barndom for å høre hvordan den var. Det er
moren som tar telefonen, og han ber om å få snakke
med seg selv.
Etter en lang pause kommer en syvårig gutt til
telefonen. Når dikteren hører stemmen, stikker det i
hjertet, og han spør hvordan det står til. Han forklarer
gutten at han ofte tenker på ham, og at han savner
ham. Men han skjønner snart at han må ha avbrutt
gutten i leken, for han virker både opptatt og uinteressert. Ethvert forsøk på å innlede en samtale fører bare
til taushet hos gutten. Han står og tramper utålmodig
i gulvet, og ikke noe av det dikteren har å si – eller
spørre om – kan holde på ham.
Vi kan aldri helt gripe tak i barndommen og holde
fast på den, for den har noe flyktig over seg. Årene går
så fort, men minnene har stor betydning for oss, og
noen husker mye bedre enn andre. Det avspeiles også
i dette nummeret av Pensjonist-nytt, hvor vi berører
både minner og lokalhistoriske emner – og i tillegg ser
litt på eldreomsorgen i Norge mer generelt.
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GODT NYTT FRA ELDRESENTERET

Å være ny i Eldresenteret
Vi som jobber i Eldresenteret, har
hørt og forstått at det kan være vanskelig å føle seg velkommen og ivaretatt som «ny». Men Eldresenteret
er faktisk et godt sted å være for de
fleste.
I Eldresenteret er det mange som
har blitt kjent med hverandre i grupper, fordi de knytter seg til en av de
mange aktivitetene eller kursene som
tilbys.
Det kan jo hende at du har gått
forbi mange ganger, men ikke våget
å gå inn. Eller kanskje du er ny i
Frogn kommune?
Seniorkontaktene og aktivitøren inviterer derfor alle nye som er
interesserte i å bruke Eldresenteret,
til samlinger for å bli kjent med dette
tilbudet Frogn kommune gir til alle
sine pensjonister. Alle er hjertelig
velkommen!
Har du spørsmål kan du ringe:
Seniorkontaktene:
64 90 62 52 eller 474 68 524
Aktivitør: 64 90 61 85

Daglig leder Britt Marit Roxrud ønsker
at alle eldre i Frogn skal finne sitt tilbud i
Eldresenteret. (Foto: Trine Suphammer)

Samlingene blir også annonsert i
Amta.
Sommer i Eldresenteret
Eldresenteret har feriestengt i uke 29
og 30.
Frisøren har feriestengt i ukene
27–28-29 og 30 og fotterapeut har
feriestengt i uke 28 og 29.

Vi ønsker alle en
riktig god sommer
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– en ny måte å bo på

2, 3 og 4-roms leiligheter
for salg i Drøbak

Registrer din interesse hos
Foss & Co på telefon
64 90 77 00

følg med i

GRØNTHUSET
DRØBAK GRØNT- OG
FRUKTTORG
PAVELSGÅRDEN – STORGT. 7
TLF: 64 93 02 88
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DYRLØKKEVEIEN
Vinner kampen
mot høye priser!
HVERDAGER KL 08 – 21
LØRDAGER KL 08 – 18
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Eldreomsorgen i Norge:

Helt utilstrekkelig
eller best i verden?
Tittelen ovenfor er hentet fra en rapport som beskriver en undersøkelse gjennomført i 2009 av SINTEF Helsetjenesteforskning i Trondheim på oppdrag fra
KS (Kommunenes Sentralforbund). Formålet med prosjektet var å undersøke
nordmenns vurdering av eldreomsorgen, og i hvilken grad den vurderingen
stemmer med det bildet vi får på grunnlag av empiriske data. En del av prosjektet var en sammenlikning av forholdene i Norge med forholdene i åtte EU-land.
I det følgende vil jeg trekke frem noen sentrale funn og konklusjoner fra dette
prosjektet.

Nordmenn på bekymringstoppen
Et representativt utvalg innbyggere
i Sverige, Danmark, Finland,
Storbritannia, Nederland, Belgia,
Tyskland og Frankrike, i tillegg til
Norge, fikk spørsmål om de trodde
de som gamle ville få den hjelp de
trengte. Svarene viste at nordmenn
er de absolutt mest bekymrede når
det gjelder det å bli gammel. 65 %
av nordmennene uttrykte bekymring, sammenliknet med 44 % av
nederlenderne. Det ser ut til at nordmenn oftere enn både belgiere, svensker, finner og franskmenn frykter at
omsorgstjenestene skal svikte på det
rent pleiemessige området.
Undersøkelsen konkluderer med
at nordmenn har et utpreget tvisyn
på omsorgstjenesten. Vi har stor
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Tekst og foto: Kjell Lorentzen

tillit til dem som jobber i eldreomsorgen, samtidig som vi stiller
oss tvilende til systemet som legger
premissene for de ansatte. 80 % av
de spurte mente at bemanningen er
så dårlig at det går ut over kvaliteten
i tilbudet til brukerne. Hele 86 %
mente at eldre som får omsorg fra
det offentlige, trenger våkne pårørende som en slags advokater overfor
omsorgstjenesten.
At nordmenn er de som bekymrer seg mest, er ikke så lett å forstå,
særlig på bakgrunn av at Norge
bruker betydelig mer ressurser på
eldreomsorgen enn både våre nordiske naboland og andre europeiske
land. I 2006 var andelen eldre (65+)
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i befolkningen lavere i Norge enn
i de fleste andre nordiske og europeiske land. Målt i sammenlignbare
priser (euro pr. innbygger) var det
likevel ingen land i Europa som
brukte like mye penger som Norge
på omsorgstjenester til eldre dette
året. For øvrig skiller alle de nordiske landene seg ut med sterk satsing
på eldreomsorgen.
Institusjon versus
hjemmetjenester
Når vi først er innom det internasjonale perspektivet, er det interessant å merke seg at omsorg gitt som
hjemmetjenester i all hovedsak er
et nordisk fenomen. Mens det er
institusjons-omsorg som dominerer
på kontinentet, er det omsorgstjenester i hjemmet det satses mest
på i Norden. Danskene har gått
lengst når det gjelder å utvikle
omsorg som ikke er institusjonsbasert, i og med at de allerede i
1987 vedtok lovforbud mot å bygge
flere institusjoner (pleiehjem) for
eldre. Da forbudet ble vedtatt,
bodde rundt regnet 50.000 eldre
Erna Elfrida Sundbye (85) er
hjemme igjen etter lårbensbrudd
og korttidsopphold på Grande.
Hun får oppfølging av fysioterapeut.
Med alarm og mulighet for hjelp fra
hjemmetjenesten, er hun innstilt på
fortsatt å greie seg alene i eget hjem.
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Ivar Aaslund (82) har
med jevne mellomrom opphold på
Grandes kortidsavdeling. Han er
fornøyd med tilbudet
og synes ikke tiden
faller så altfor lang.

i institusjon i Danmark. I dag er
tallet under 10.000, og det synker
stadig. Samtidig har det vært en
voldsom vekst i antall eldreboliger/
omsorgsboliger tilknyttet ulike
serviceopplegg.
Noen norske nøkkeltall fra 2007
viser at gjennomsnittlig 14 % av
innbyggerne over 80 år bodde på institusjon, mens 35 % av denne gruppen fikk omsorgstjenester i hjemmet. Totalt sett fikk dermed rundt
49 % av eldre over 80 år et offentlig
omsorgstilbud. I tillegg kom antallet beboere i omsorgsboliger. Det
gjaldt ca. 11 % av eldre over 80 år.
Tallene viser altså også at rundt 40 %
av denne aldersgruppen greier seg
uten offentlige omsorgstjenester.
Store forskjeller
mellom kommunene
Det er store forskjeller
mellom kommunene når
det gjelder hvilken type
omsorgstjenester man
satser på. Vi kan blant
annet skille mellom
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Ullerud Sykehjem.

hjemmetjeneste-orienterte kommuner og institusjons-orienterte
kommuner. Eksempelvis mottok
hele 64 % av alle eldre over 80 år
hjemmetjenester i én kommune,
mens bare 8 % mottok slike tjenester i en annen kommune. To kommuner hadde ingen på institusjon,
mens en annen kommune hadde
25 % av alle eldre over 67 år på
institusjon.
Det viser seg også at det er store
forskjeller mellom kommunene
når det gjelder ressursbruken til
eldreomsorgen. I 50 kommuner går
mindre enn 50 % av de totale omsorgsressursene til eldreomsorgen,
mens i 22 kommuner går mer enn
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90 % av de totale utgiftene til pleie
og omsorg for eldre.
Det viser seg også at brutto driftsutgifter til eldreomsorgen varierer
mellom kommunene fra 34.000 kr
til 183.000 kr per innbygger over
67 år. Det betyr at noen kommuner
bruker fem ganger mer ressurser per
eldre innbygger enn andre. Dette
gjenspeiler seg i forskjellen i antall
årsverk i pleie- og omsorgsektoren.
Per 1000 eldre innbyggere over 66 år
varierte antall årsverk mellom 58 og
355. Nå finnes det nok ulike behov i
kommunene, blant annet på grunn
av alderssammensetningen i befolkningen, men dette kan ikke forklare
de store forskjellene fullt ut.
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Hva ønsker vi oss når vi blir
hjelpetrengende?
Hva som gir den kvalitativt beste
omsorgen, kan ikke leses ut av
datagrunnlaget for undersøkelsen.
Det representative utvalg nordmenn
som deltok i spørreundersøkelsen
i tilknytning til dette prosjektet,
hadde imidlertid klare oppfatninger
av hvordan de ville ha det når de ble
gamle og hjelpetrengende. De aller
fleste, rundt 80 %, ønsker å leve
et mest mulig selvstendig liv i eget
hjem eller i en tilrettelagt bolig med
felles tjenester. Nesten ingen (2 %)
vil flytte hjem til sønner eller døtre,
men 15 % sier de ønsker å bo i eget
hjem med hjelp fra familiemedlemmer. 12 % vil bo i en omsorgsbolig eller et sykehjem med heldøgns
pleie.
Ellers mener nesten alle i spørreundersøkelsen at jevnlig kontakt
med familien er det aller viktigste
for å kunne ha det bra når en blir
gammel og hjelpetrengende. Å leve
et så aktivt og godt liv som mulig er

Liv Stranger (82)
har nylig fått fast
plass på Ullerud og
kan fortelle at hun
trives svært godt.

viktig. Og så er god mat selvfølgelig
en viktig del av det gode liv også når
en blir gammel. Mange bemerker
at de ikke ønsker å dele rom med
andre dersom de skulle komme på
sykehjem.
Synspunkter fra eldreomsorgens
brukere
I tillegg til de synspunktene man
fikk fra utvalgsgruppen, ønsket
man i dette prosjektet også å finne
ut hvordan eldreomsorgens brukere
og deres pårørende opplever ulike
sider ved det tilbudet de får. Man
henvendte seg derfor til institusjonsbeboere i 78 kommuner og hjemmetjenestebrukere i 96 kommuner.
Denne delen av undersøkelsen

Ønsker du å vite mer om denne undersøkelsen,
vises det til SINTEF-rapport A11522 «Eldreomsorgen
i Norge: Helt utilstrekkelig – eller best i verden?».
Rapporten er utarbeidet av SINTEF-forskerne Beate M.
Huseby og Bård Paulsen på oppdrag av Kommunenes
Sentralforbund. Kortversjonen (SINTEF A11528) på 34
sider anbefales.
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tilfredsstiller ikke kravene til et
representativt utvalg på landsbasis,
men må likevel kunne tillegges
betydelig vekt. Det viser seg at de
aller fleste gir personalet/tjenesteyterne god attest for måten de
behandler brukerne på. De opplever
at omsorgsgiverne viser høflighet og
respekt. De fleste synes de får god
mat, at de har et trivelig rom på sykehjemmet, og at de får den hjelpen
de trenger med viktige funksjoner.
Derimot er det mer delte meninger når det gjelder muligheten for
medbestemmelse. Mange ønsker
større innflytelse på tilbudet de får,
og måten det gis på.
Institusjonsbrukerne peker på
manglende mulighet for aktivitet,
og de savner opplevelser utenfor
institusjonen. Det er også tydelig
at ikke alle finner seg til rette på
et sykehjem, og her ser det ut til
at menn har større problemer enn
kvinner. På dette punktet konkluderer undersøkelsen med at det
trenges mer kunnskap om hvordan
et omsorgstilbud skal tilpasses den
enkelte bruker.
Ellers viser det seg at omsorgsmottakerne i de mindre kommunene er de som er mest fornøyd på
så godt som alle tjenesteområdene.

er bedre enn sitt rykte, et rykte
som nok langt på vei er skapt
av avisoppslag om negative enkelthendelser. Norge satser mer
på eldreomsorg enn noen av de
landene i Europa vi ellers pleier å
sammenlikne oss med, men mediene gir liten plass til eksempler på
god eldreomsorg.
Ellers kan vi slå fast at nordmenn foretrekker hjelp fra det offentlig når vi blir gamle, og vi vil
ha hjelpen i eget hjem så lenge det
er mulig. Dagens brukere er fornøyd med det meste, men ønsker
gjennomgående større medinnflytelse når det gjelder å bestemme
innholdet i tjenestene de mottar.
Dessuten kommer det klart frem
at de som bor i institusjon, opplever at de passiviseres i hverdagen.
De etterlyser større muligheter for
aktivitet og opplevelser utenfor
institusjonen. Her ligger det åpenbart en viktig utfordring både for
sykehjem og kommuner.


Noen ord til slutt
Undersøkelsen gir grunn til å
hevde at eldreomsorgen i Norge
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Stor utstilling

Grete Moes klær

Alt på ett sted
– kan leveres ferdig montert
Kontakt Fagsenteret for peiser og ovner

Trygve Aasheim

Dyrløkkeveien 27, 1440 Drøbak
Tlf 64 93 47 50, Fax 64 93 50 70

Lindtruppbakken 2, Drøbak
Telefon 64 93 01 07
Velkommen til hyggelig handel
Vi har fagutdannelse og 22 års erfaring
10% pensjonistrabatt på kosttilskudd
Åpningstider:
Hverdager kl 9-17 Lørdag kl 9-15

Broderi og garn – kunstige blomster m.m.
Vi har det meste……for de fleste!

Niels Carlsensgt. 4, Tlf 64931205

svemo.no

Torget • 1440 Drøbak
Tlf 64 90 64 60 • Faks 64 93 56 29

Data-service

Svein Moen
924 21 926

Åpningstider:
Man., tirs., fre. 11-15
Ons., tors. 11-19
Lør. 11-14

Service, salg
opplæring, internett,
installasjon

Belsjø Platå 21 A, 1440 Drøbak
post@svemo.no www.svemo.no
Tlf. 64 93 84 03

Sommertid:
Man/Tors. 11-15, Ons. 11-19, Lør. 11-14

MALERIER

Niels Carlsens gate 2
1440 Drøbak

GRAFIKK

Tlf. 64 98 90 77 / 480 69 054

GLASS
KERAMIKK
SMYKKER
RAMMEVERKSTED
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ann-i-h@online.no
www.creativegalleri.com
GA

LLE

RI OG R

AMMEVERK

STE

D

Åpningstider:
tirs/fre 10-17
ons/lør 10-16, tors 10-19
søndag og mandag stengt
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SUNDBRYGGA
Bildet er fra området rundt Sundbrygga.
Brygga sees i høyre billedkant – der
Oscarsborg-båten går fra. Vi er på grensen
mellom den gamle Drøbak-eiendommen
og Husvik-eiendommen. Husvikeiendommen var fra ca. 1850 til 1898 i
Hans Henry Parrs eie, til den ble ekspropriert av staten og Forsvaret i 1898.

Det store hvite huset er Seilmakergården. Det er en meget gammel bygning med trekk fra tidlig 1700-tall. Den het tidligere
Kierulfgården, og der veien er som
smalest – på hjørnet av uthuset –
står fremdeles en av portstolpene
til Kierulfgrinda. Midt på bildet
sees den høye Ring-muren med den
store porten inn til haven – med
bronseløve på toppen.
Huset med tårnet – bak Seilmakergården – ble bygget i 1884 av
August Olsen Dahl. Han var inspirert av vindmøllesager i Danmark
og Holland, og han bygde denne
vindmøllesagen, kanskje Norges
eneste, i Drøbaksund hvor det ofte
blåser. Sagen fikk problemer med
varmegang, og brannfare oppsto
grunnet mangel på reduksjonsgir.
Tårnet ble revet ca. 1910, og huset
ble solgt til kjøpmann Johan Henrik
Gude Andersen i 1911. Da sto det
fremdeles rester igjen av sagbenken
PENSJONIST-NYTT 2/2011

og en stor sirkelsag inne i 1. etasje.
Bygningen brant i 1949.
Oppgangssager drevet med vannkraft kom til Norge i 1529 (Moss).
Drøbak har ingen elv som var egnet
for vannsager. I Drøbaksområdet var
det kun flomsager i Gloslibekken og
Odalsbekken. I Solbergbekken på grensen til Vestby var det 4–5 oppgangssager, og i Sætre og Åros var det flere
oppgangssager. Dampdrevne sirkelsager
kom ikke før etter 1850. Samtidig med
driften av den avbildede vindmøllesagen ved Sundbrygga, var det en
dampdreven sag i Vindfangerbukta. Et
maleri av denne dampsagen er gjengitt
bak i boken «Drøbak – 100 år i bilder». De to sagene må ha vært i drift
samtidig, men dampen var framtiden
– inntil elektrisiteten kom.
Tekst: Per-Willy Færgestad
Verneforeningen Gamle Drøbak
www.verneforeningen.no
Foto fra Drøbakskalenderen 2000
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Hamborggården, Karlsenstranda og Finnehaven
Denne gangen skal jeg skrive litt
om hvordan forholdene var i strandkanten ved Hamborggården, ved
Karlsenstranda og Finnehaven i
min oppvekst. Der hvor parkeringsplassen og kommunens pumpehus
ligger i dag, så det noe annerledes ut
på den tiden.

Jeg er født i Drøbak i 1940, og her vokste
jeg opp. Disse artiklene skal handle om
hva jeg husker fra guttedagene, om de
første erindringer i livet, hvilke hendelser
jeg har opplevd i barneårene, hva jeg
husker fra livet i Strandveien under krigen
og på Bråtan og Tollbodplan i Drøbak i
årene etter krigen, hva som skjedde av
dagligdagse opplevelser, hvilke personer
jeg delte opplevelsene med, og hvordan
livet gikk sin gang i dette området. Det er
sikkert mye som i etterhånd kunne vært
notert ned og fått omtale her, men dette
er et utvalg av barndomsminner fra årene
1943–1954, skrevet nærmere 65 år etter
utgangspunktet i 1943.
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Glenne i Hamborggården
I Hamborggården bodde verkstedeier Lars Glenne. Her hadde
han også sitt kontor. Under bolighuset rant Raskebekken som den gang
hadde sitt åpne utløp i kanten av
Glennes hage. Denne hagen er i dag
utvidet mange ganger med et utall
av lass med stein.
På eiendommen hadde Glenne
sitt bilverksted i første etasje i mursteinsbygningen. Her hadde han
også sin brune Chevrolet servicebil
med kran som ble drevet for hånd.
Eventuelle biler som hadde kjørt
utfor og skulle hjelpes tilbake på
veien, måtte trekkes opp med handkraft. Servicebilen ble benyttet over
det meste av Follo. Det var sparsomt
med elektronikk i bilene den gangen, så redskapen var av betydelig
«grøvere art». Spett og jernspaker
sammen med rå handkraft ble benyttet til for eksempel å skifte dekk
på en bil – eller til å lappe en slange
i et dekk som var punktert. Glenne
hadde to bilmekanikere ansatt hos
seg. Det var Hans Dahl og John
Sagen.
I tillegg til å inneha bilverksted,
var Glenne også autorisert som kjøreskolelærer og hadde sine få elever
på den tid. Det var to oppgaver
PENSJONIST-NYTT 2/2011

Fra venstre: Hamborggården, bussgarasjen, Karlsenstranda og Finnehaven. I
bakgrunnen ser vi Finnegården og til høyre teltet til frøken Berg. Bak og over arkene
i Finnegården er Vesleheimen hvor jeg vokste opp.

som eleven måtte løse før Glenne
godkjente ham for oppkjøring
hos bilsakkyndige: 1. Bakkestart
i Carlsebakken. 2. Rygge inn i
sidevei. Med dette på plass, var en
runde rundt i Drøbak med den staselige svarte Opel Kapitän som regel
nok for å tilfredsstille Glenne, slik
at eleven kunne godkjennes for å gå
opp til førerprøven.
Glenne hadde også en servicestasjon for salg av BP bensin og diesel.
Det var to typer bensin: vanlig og
X-tra. Begge pumpene var elektrisk
drevet og hadde avlesning av literantall og pris. Diesel derimot ble
pumpet opp fra tanken for hånd
med en nikkepumpe – og opp i et
måleglass som hadde målestrek for
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hver hele liter. Fullt glass rommet 15
liter. En gummislange førte dieselen
fra måleglasset til fylling på busser
og lastebiler. Diesel var avgiftsfritt.
På dieseldrevne kjøretøyer var det
påmontert og plombert et apparat
på venstre forhjul. Dette viste antall
kjørte kilometer. Måleren måtte
avleses fire ganger i året hos bilsakkyndige, og avgiften ble deretter
beregnet etter utkjørte kilometer.
Høylytt samtale
Lars Glenne var trolig vant til mye
bråk i verkstedet sitt, med sveising
og reparasjon av deler på bilene
eller annen redskap. Han snakket
usedvanlig høyt – tilnærmet skrek.
Det var en gang en kar som hadde
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behov for hjelp til bilen. Han spurte
etter et bilverksted og ble henvist til
Glenne. Mannen fikk beskjed om at
han måtte snakke høyt til Glenne for
han hørte så dårlig, hvilket slett ikke
var sant. Begge ble stående og skrike
til hverandre, slik at de aller fleste syd
i byen hørte samtalen.
Møbelsnekker Vengshoel
I 2. etasje i mursteinsbygningen
var det en utvendig trapp opp til
møbelsnekker Arne Vengshoel som
hadde sitt verksted her. Vengshoel var
en fagmessig ypperlig og anerkjent
møbelsnekker. Han har blant annet
laget alle stolene til den gamle bytingstuen. Han har også laget noen av de
høyryggede stolene i Drøbak kirke.
Andre har han restaurert. I 1950årene emigrerte han med sin familie
til Canada.
Raskebekken og tunnelen
Fra Hamborgstranda klatret vi noen
ganger over steiner og gikk krumbøyet inn i Raskebekken som gikk i tunnel opp til Løktabakken. I tunnelen
gikk vi innover til det begynte å bli
mørkt og trangt. Dette skjedde kun
når det var liten vannføring, slik at
vi kunne gå krumbøyd med bena på
begge sider av den rennende bekken.
Vi gikk nok ikke så langt, men jeg
antar at vi var under Badehusgaten.
Det var slimete og glatt i kloakkløpet,
og vi så ofte feite rotter som løp langs
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kanten eller svømte i vannet. Ved
åpningen i Løktabakken var bekken stengt med gitter, og herfra og
opp mot Telledammen gikk bekken
åpen.
Hva skulle vi her å gjøre kan
vel noen stusse på, men det var
nok nysgjerrighet og en utfordring
– sammen med smågutters oppdagelseshunger. Spennende var det jo
også. Bekken ble den gang benyttet
som avløp for tynt vann fra husene
helt opp til Telledammen. Denne
dammen lå ved bygrensen nedenfor
Lensmannsgården og er i dag fylt
igjen og tørrlagt.
Stranda på østsiden av Hamborggården kalte vi Glennestranda.
Den øverste delen mot gjerdet til
Badehusgata ble benyttet til opplag
av rosjekter. De ble lagt i vinteropplag med bunnen i været. Men
i sommerhalvåret var det ingen
båter her. Den nedre delen var
badestrand for dem som bodde i
området Filisterkroken, Tollbodplan
og Bråtan. Her var det en meget finkornet sandbunn utover i vannet til
mollebakken der bunnen gikk brått
nedover. Muligens var dette ballastsand fra tidligere tiders seilskuter.
Vi lekte derfor på «Karlsenbrygga»
som var nærmest. Herfra hoppet vi
og stupte. Det var lett å klatre opp
fra vannet ved denne brygga, fordi
den var bygd opp som en ribbevegg
på utsiden.
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Tollbodbrygga, Storgaten, Karlsenstranda og Hamborgstranda. Foto fra ca. 1909. (Kilde:
«Drøbak – Bilder fra en svunden tid». Utgitt av Verneforeningen Gamle Drøbak, 1974).

Bussgarasjen
Mellom Glennestranda og
Karlsenstranda var det en betonggarasje med plass til to busser parkert
ved siden av hverandre. Når bussene
skulle inn i garasjen, måtte de rygge
opp og inn i Filisterkroken – før
de kjørte fram og inn i garasjen.
Etter at bussgarasjene ble oppført på
Lehmansbrygga i 1952, ble denne garasjen overtatt av Erik S. Haagensen
til lager for øl og mineralvann som
han hadde agentur for i Drøbak. Erik
S. Haagensen eide og bodde på sin
eiendom i Niels Carlsensgt. 24.
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Karlsenstranda
Stranda øst for Hamborgstranda
kalte vi Karlsenstranda. Den grenset til Finnehaven med en brygge
og et nettinggjerde. Stranda var
en del av eiendommen og forretningen til Linda Karlsen – og
senere Martha Karlsen, gift med
Johnny Karlsen. Forretningen var
i utgangspunktet en skipshandel,
men jeg husker den bare som en
kolonialforretning som hadde sitt
kundegrunnlag begrenset stort
sett til beboerne i Filisterkroken. I
den nordre delen av 1. etasje hadde
15

Johnny Karlsen reparasjon og salg
av radioapparater.
Forretningen hadde egen inngjerdet brygge og strand med slipp
og opplag for rosjekter. Dette var
som regel båter tilhørende tollere,
loser og andre som bodde i – eller i
nærheten av – Tollbodplan. Slippen
var elektrifisert med wireopptrekk,
og vinsjehuset stod rett inn for
porten ved hjørnet Badehusgaten/
Storgaten. Skinnegangen gikk rett
ut i sjøen på grensen mot bussgarasjen. Tralla var av jern med
jernhjul, hadde sidestøtter i jern
med fastboltet treverk og veide
trolig flere tonn. På slippen ble det
tatt opp både rosjekter og forholdsvis store motorsnekker. Når tralla
skulle ut i vannet, ble bremsen
frigjort slik at tralla rullet med egen
tyngde nedover skinnegangen.
Tralla løsnet plutselig
En flott sommerdag – trolig i
1954 eller 1955 – med solskinn fra
skyfri himmel, satt det flere damer
med sine små barn inntil veggen
mot garasjen. Oppe ved vinsjhuset
for slippen stod det 2–3 karer som
pratet sammen. Jeg lekte ute på
brygga sammen med flere andre av
mine kamerater.
Plutselig hørte jeg et gjennomskjærende skrik og deretter flere
hyl fra voksne personer. Jeg så da
at den store, tunge tralla var i fart
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nedover med slakk wire. I vannkanten på den ene av skinnene satt
en liten gutt på rundt ett år med
beina på hver side og lekte med
spade og spann.
Den ene av damene – nemlig moren – reagerte spontant og
instinktivt på det dramaet som nå
var i ferd med å skje. Hun skrek og
kastet seg med hele overkroppen
over skinnegangen foran guttungen
rett før tralla nådde dette punktet.
Hun ble dermed en buffer for guttungen, slik at begge ble tatt med
og skjøvet foran det ene hjulet på
tralla. Vannet stod som en sprutende foss foran tralla og begge de
to personene.
Det hvinte i jern mot jern oppe
ved vinsjehuset, og wiren til tralla
ble stram. Hjerteskjærende skrik
hørtes fra voksne og barn som satt i
nærheten. Tralla stoppet og moren
ble hjulpet i land med sitt barn i
armene. Guttungen hadde store
skader i venstre lår, arm og hånd,
og begge ble umiddelbart kjørt til
sykehusbehandling i Oslo.
Med fare for sitt eget liv, men
med en kontant og tydelig handling og et sterkt og åpenbart morsinstinkt, reddet Johanna Pettersen
sin sønn Øyvind Joar fra den visse
død denne sommerdagen. Jeg har
vært vitne til mangt et drama.
Dette er ett av dem jeg aldri kommer til å glemme.
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Trodde krigen var over
En annen episode jeg husker fra
denne tiden, var at den flotte motorbåten til apoteker Wessel-Berg
stod på tralla som var trukket opp
på slippen. I den ene siden var det
to hull i skroget, og på den andre
siden ett. Historien var at eieren og
et par venner hadde vært ute kvelden før og dorget langs Oscarsborg
festning. En av de militære
streifvaktene på festningen hadde
observert at båten var for nærme
land. Oscarsborg var den gang
skiltet med at det var forbudt og
straffbart å komme nærmere land
enn 50 meter. Problemet var at
man måtte inn til ca. 25 meter fra
land for å kunne lese bokstavene på
skiltene.
Streifvakten ga anrop, men
fikk angivelig intet svar fra de
ombordværende. I alle fall var han
visstnok lite villig til å lytte til
noen argumentasjon – eller delta i
noen diskusjon med mannskapet i
motorbåten. Væpnet som han var
med gevær og skarp ammunisjon,
skjøt han dermed to skudd i båten.
De gikk selvfølgelig tvers gjennom
furuskroget, hvorav ett stoppet i
motorblokken. Båteieren skjønte
umiddelbart alvoret, men trodde
formentlig at krigen var over for
flere år siden. Snørene ble kastet til
sjøs, og båten ble gitt full fart med
kurs mot Drøbaksiden av fjorden.
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Vennene hans hadde kastet seg ned
og lå på de langsgående benkene
på hver side. Båten kom etter hvert
til slippen til Karlsen hvor det ble
ordnet med å få båten på land.
Finnehaven
Sør for Karlsenbrygga lå
Finnehaven hvor frøken Berg om
sommeren hadde sitt telt med
skytebane for luftgevær, pilkast og
pengespill med femøres innsats.
Skytebanen var ofte besøkt av
folk som skulle til eller fra hotell Reenskaug, eller av tilfeldige
forbipasserende «badegjester» som
bodde syd i byen – eller i hytter i
Torkildsbyen. Det kostet kr. 1,- å
skyte fem piler med luftgeværet.
Om vinteren var det noe båtopplag i Finnehaven. Når sommeren nærmet seg, var det bare
et villnis av ugress hvor frøken
Berg måtte slå gresset før hun satte
opp teltet. I muren ut i sjøen mot
Karlsenbrygga var det et kloakkutløp fra Finnegården, men dette
var stort sett tynt vann fordi det
var utedoer med bøtter oppe i
bakgården. Nå er dette området
parkeringsplass.
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Innkjøp før og nå – og

kundeforhold i 70 år

I løpet av de siste 25 årene har folks handlevaner vært igjennom en enorm forandring. I dag surfer vi rundt fra den ene selvbetjeningsbutikken til den andre – på
jakt etter tilbud. De små familieeide forretningene er mer eller mindre borte. Vi
vet sjelden hvem som eier butikken vi handler i. Dette står i sterk kontrast til
situasjonen i Frogn og Drøbak tidligere på 1900-tallet. Da var det mange små butikker som hadde sine faste kunder. Alle kjente alle, og butikkene var møteplasser.
Vi snakket hele tiden med innehaverne – som selv var aktive bak disken.

Knut Evensen kolonial
I Jørnsebakken 12 var det fra 1921
til 1989 en kolonialbutikk som het
«Knut Evensen assorterte kolonial».
Butikken var i 1. etasje og boligen
i 2. etasje. Slik var det i de fleste
butikkene før. Det grønne huset i
bakken er fortsatt i familiens eie.
Knut Evensen var sønn av en los
fra Hvasser. I 1930 giftet han seg
med drøbaksjenta Aslaug Bentsen.
De fikk to døtre: Kari Johnsen og
Tove Røberg. Knut døde i 1979,
men Aslaug drev butikken videre.
Hun var hver dag å se bak disken
helt til hun var 87 år. Datteren
Tove var med fra hun var ferdig
med skolen og til to år før Aslaug
sluttet.
Nordre Solberg gård
Mange husker Evensens i
Jørnsebakken. Mange var også faste
kunder der. En av dem var familien
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Tekst: Ellen Klynderud

på Nordre Solberg gård. Johan
Bruu kjøpte gården i 1914. Han
var gift med Oline. Allerede tidlig i
1920-årene begynte de å handle hos
Evensen kolonial. Det var starten
på et nesten 70 års kundeforhold.
Fra Solberg kjøpte Evensen poteter
og egg, og Bruu-familien fikk alt de
trengte av dagligvarer hos Evensen.
Tove husker godt fru Bruu som kom
med hest og kjerre. Da datteren til
Johan og Oline – Johanne – giftet
seg med Torkel Klynderud i 1942,
var det naturlig å invitere kjøpmannsparet i bryllupet.
Også Johanne og Torkel handlet
hos Evensen helt til butikken opphørte. De leverte egg og poteter,
slik som generasjonen før hadde
gjort. Det ble også et godt forhold
mellom Evensen og Klynderuds.
Hver fredag var det handletur til
PENSJONIST-NYTT 2/2011

Knut Evensen med dattersønn Knut Kristian Røberg bak disken i Jørnsebakken 12
en gang på midten av 1960-tallet. Begge har tversoversløyfe. (Foto utlånt av Tove
Røberg).
PENSJONIST-NYTT 2/2011

19

Jørnsebakken, og mens bonden
var innom meieriet – og gjorde
andre nødvendige ærend – pakket
Evensen ned varene som stod på
lappen. Begge var politisk aktive i
henholdsvis bystyret og herredsstyret, og mang en diskusjon ble tatt
på trappa i Jørnsebakken.
Nye generasjoner
I 1974 var det igjen generasjonsskifte på Solberg. Denne gangen
var det sønnen Jon som overtok
gården – gift med undertegnede.
Tradisjonen med levering og kjøp
av matvarer fortsatte. Da fjerde
generasjon på Solberg ble født på
Drøbak fødehjem i 1968, kom
det en stor konfekteske opp på

fødestua fra Evensens. Og ved barnas konfirmasjon i 1983 og 1985
kom det igjen gaver fra kjøpmannen «vår». Fredag ble også handledagen for 3. generasjon.
Bare gode minner
Slik husker jeg kundeforholdet:
Når vi kom med poteter, egg,
unger og hund, tok Knut imot på
trappa i hvit kjøpmannsfrakk og
skjorte med tversoversløyfe. Alle
fikk en sjokoladebit. Dersom det
var kaldt, vanket det også kaffe på
bakrommet servert av fru Aslaug.
Knut spurte alltid om hvordan
været var «på landet» i dag – ca. 4
km unna. For ham var det en lang
reise. Å handle på bok var en fin

Pleie - Omsorg - Avlastning
Prima Omsorg tilbyr helse- og omsorgstjenester med et fleksibelt tilbud
hvor livskvalitet og trygghet til hver enkelt kunde står i fokus. Vi har tid
og ro og tilrettelegger et opplegg i forhold til den enkeltes ønsker og
behov. Har du ektefelle eller andre rundt deg som trenger hjelp eller
tilsyn, kan du føle deg trygg med vår avlastning når du selv ikke kan være
til stede. Vi inngår faste avtaler eller gir hjelp ved behov.

Man får faste personer å forholde
seg til som kommer til avtalt tid!

Verdighet og trygghet
fra første møte!
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• Dusj, stell og personlig pleie
• Tilrettelegging av mat, handling,
stell i hjemmet, sengeskift etc.
• Sosialt samvær, tur og reisefølge
• Avlastning for pårørende
• Følge til lege, frisør, butikk etc.
• Sykepleietjenester
• Rådgivning og tilrettelegging

Prima Omsorg avd Follo

Tlf 64 93 22 60

www.primaomsorg.no
PENSJONIST-NYTT 2/2011

Aslaug og Knut Evensen i butikken i 1970-årene. (Foto utlånt av Tove Røberg)

ordning for begge parter, og hver
tredje måned var det ryddige og
greie oppgjør.
I 1970-åra startet «tilbudenes
tid» i matbransjen. Knut ringte til
oss hver torsdag kveld og fortalte
hva han hadde på tilbud denne
uka, slik at vi fikk det med på lappene våre. Dersom noen av de vanligste varene ikke stod på lappen en
uke – for eksempel svart pølse – sa
Aslaug ifra: «Jeg har lagt oppi en
pølsepakke, for det hadde du glemt
å skrive opp». Det var service det.
En søndag vi var på båttur med
gjester, viste det seg at vi manglet
PENSJONIST-NYTT 2/2011

noen varer til middagen. Vi la til
ved Lehmannsbrygga og banket
på i «privaten» hos kjøpmannen.
Evensens låste opp butikken og serverte kaffe med tilbehør. Middagen
var reddet.
Alder og sykdom satte en stopper for videre drift av butikken.
Familiene på Solberg var med til
siste slutt. Det var vemodig å kjøpe
de siste varene. Det er bare gode
minner om et langt og godt kundeforhold mellom tre generasjoner på
Nordre Solberg og kjøpmannsfamilien i Jørnsebakken.
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Slepebåtene i Drøbaksundet

Tømmerhoggerne
på Dyrløkke

I 2. etasje på Eldresenteret henger
maleriet som vi viser her. En slepebåt
ligger ved Hamborgbrygga – syd i
Drøbak. Vi ser innover Drøbaksundet
mot Oscarsborg og Håøya
Tekst og foto: Bernhard Magnussen

Til orientering for folk som ikke er
oppvokst i Drøbak, kan vi nevne at
byen vår hadde to store dampskipsbrygger. Først var det Hamborgbrygga
som lå der hvor det nylig er opprettet
en gjestehavn og et planert område
for en kommende bygning. Fordi det
en gang sto en liten bensinpumpe på
området, fikk det navnet Norol-tomta.
Syd for Hamborgbrygga lå Drøbaks
største brygge – Lehmannsbrygga –
hvor alle fjordbåtene hadde anløpssted
for last og passasjerer (Thons eiendom
i dag).
Maleriet viser en av båtene som
var registrert i Slepebåtkompagniet.
Det tilhørte skipsreder A. G.
Samuelson i Drøbak. Selskapet
disponerte også en annen, mindre
slepebåt med navnet «Lodsen». A.
G. Samuelson døde i 1892, men
enken drev virksomheten videre. I
1908 solgte hun slepebåtene til A. G.
Johansen. Han drev et stort importfirma på det nåværende Sjøtorvet
– blant annet med import av kull
og koks. På den tiden utgjorde
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Maleriet av slepebåten ved Hamborgbrygga.

slepebåt-trafikken en ikke ubetydelig
del av virksomheten. Først og fremst
var det seilskutene og jaktene som
måtte ha drahjelp når vinden var
kontrari eller svak, slik at det var et
slit å komme seg ut til Filtvet – hvor
det som regel var sterkere vind.
Firmaet A. G. Johansen på
Sjøtorvet eide to mindre slepebåter
som hadde noen pussige navn. Det
var «Storm» som ble brukt når det
blåste «hatter og høy», og «Stille» når
det nesten ikke var vind i fjorden.
Martin Andersen (SandAndersen) med det store lageret av
sand inne i Gylte, mintes at ikke
mindre enn 52 skuter gikk ut fra
Vindfangerbukta en søndag. Mange
av dem måtte få hjelp av slepebåter
for å komme seg ut i rom sjø.
Etter hvert som seilskutene fikk
installert hjelpemotorer, falt behovet
for slepebåter bort.
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I Dyrløkkebakken 3 finner vi butikken Skog og Hagemaskiner AS – også kalt
Jobu-butikken i Drøbak. Ved innkjøringen til butikken passerer vi noe såpass
uvanlig som en livaktig skulptur som viser to tømmerhoggere i arbeid. De to
mennene er opptatt med kapping, og vi stopper opp og tar dem litt nærmere
i øyesyn. På et lite skilt nederst på skulpturen står det: «“Tømmerhoggeran”.
Petter Leth-Olsen 1980». Nå er vår nysgjerrighet vekt for alvor. Hvem var
denne kunstneren, og hvorfor har skulpturen kommet hit til Drøbak?
Tekst: Øivind R. Larsen og Sven Lindblad
PENSJONIST-NYTT 2/2011
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Et slit for føda
Mens vi står der og beundrer skulpturen, kommer vi til å tenke på
hvordan det må ha vært å arbeide
i skogen før de lettere motorsagene
kom. Fram til årene like etter krigen var enmanns-motorsaga ennå
ikke i vanlig bruk i Norge. Dikteren
Hans Børli har skildret livet i skogen på den tiden som et endeløst
slit for føda. Det gjaldt ikke minst
om vinteren når de måtte mobilisere
alle sine krefter for å klare seg i «den
kvite børa» – og nærmest kave seg
fram i den dype snøen til det neste
treet som skulle felles.
For dikteren og skogsarbeideren
Hans Børli var tømmerhoggerne «de
harde ordenes menn» som kom inn
fra de mørke skogene om kvelden –
for endelig å kunne benke seg rundt
bordet i koja og hvile ut litt. Men det
fantes også øyeblikk av glede, som «å
gå heimover når røslyngen blømmer
langs stien – ».
Lettet arbeidet i skogen
Da enmanns-motorsaga for alvor
kom i bruk etter annen verdenskrig,
ble det litt mindre tungt å være
skogsarbeider. Disse sagene kunne
brukes til felling – og senere også til
kapping etter hvert som vekten av
sagene gikk ned. Fra omkring 1970
kunne de også brukes til kvisting.
Jo-Bu-maskinene fra Drøbak
var en viktig del av revolusjonen
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innenfor skogsdriften, noe vi håper å
komme tilbake til her i bladet senere.
Selv om fabrikken ved Sagajordet i
Drøbak og produksjonen av Jo-Busagene er nedlagt for lenge siden, har
navnet Jo-Bu blitt opprettholdt.
Jo-Bu startet opp på Nesodden
Navnet Jo-Bu kommer fra trelasthandler Trygve Johnsen fra
Fagerstrand og hans nærmeste
samarbeidspartner, børsemakeren
Gunnar Busk fra Svestad. Trygve
Johnsen drev Nesodden Sag og
Høvleri sammen med sin bror
Harald, og han kjente godt til slitet
i skogen. Han ønsket ikke minst å
bidra til å gjøre arbeidet og maskinene lettere. Johnsen og Busk hadde
møtt hverandre i motstandsbevegelsen under krigen, og den 28. august
1947 opprettet de firmaet Jo-Bu
Mekaniske Verksted. En annen viktig medarbeider var Anders Skuterud
fra Ås. Han hadde forbindelser blant
annet til sentrale personer innenfor
skogforsøksvesenet i Norge, og via
disse kanalene var det mulig å få lån
til den nødvendige startkapital.
Bedriften holdt opprinnelig til i
2. etasje i lokalene til Nesodden Sag
og Høvleri på Fagerstand, men den
ekspanderte raskt og trengte større
produksjonslokaler. I 1950 flyttet
bedriften inn i et fraflyttet barnehjem på småbruket Hytten som også
lå på Fagerstrand. Jo-Bu hadde eget
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salgskontor på Majorstua i Oslo, og
dessuten et salgskontor i London som
tok seg av handelen med utlandet.
Den første Senior-saga var relativt
tung med sine 17 kilo, men tidlig i 1950-årene kom Jo-Bu Junior
som bare veide 10,5 kilo. Bedriften
produserte også en del annet utstyr,
og den ekspanderte raskt. Snart kom
ønsket om å bygge nye og mer tjenlige lokaler – enten i Drøbak eller på
Nesodden. Valget falt som kjent på
Drøbak som blant annet tilbød gratis
tomt og en rekke andre goder. En
annen medvirkende årsak til flyttingen til Drøbak var at daglig leder
Trygve Johnsen kom i «diskusjon»
med ligningsetaten på Nesodden, og
at Jo-Bu Mekaniske Verksted i den
forbindelse skal ha fått en behandling som ble oppfattet som uhøflig.
Nesten 200 arbeidstakere i
Drøbak
Første del av fabrikken ved
Sagajordet i Drøbak ble bygget i
årene 1953–1954, men innflyttingen kunne begynne allerede før jul
i 1953. Neste byggetrinn sto klart i
1961. På det meste var bortimot 200
arbeidstakere sysselsatt ved denne fabrikken, og den var i sin tid kommunens største arbeidsplass. Produktene
ble markedsført og solgt over store
deler av verden. Fabrikken var lenge
markedsledende i Norge på sitt felt.
Christiania Spigerverk overtok
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driften i 1967, men da denne bedriften fusjonerte med Elkem i 1972,
ble produksjonen samordnet med
Elkems øvrige virksomhet. Snart ble
det salg til Husqvarna som var eid
av Electrolux i Sverige. Hele produksjonen ved Jo-Bu ble overført fra
Drøbak til Sarpsborg, og lokalene
ved Sagajordet ble stående tomme.
En viktig epoke i vår lokale industrihistorie var over.
Produksjonen av Jo-Bu-sager i
Sarpsborg varte i noen år, og den
forsatte en tid i fabrikker i Sverige
– inntil tilvirkningen av Jo-Busagene stoppet helt. I Sarpsborg
har det blitt produsert elektriske
sager og sagsverd, og prinsippene
bak disse var utviklet i Drøbak.
Salgsorganisasjonen markedsfører
og selger nå sager fra andre merker, som for eksempel Jonsered.
Jo-Bu-navnet har vært representert
ved et nett av forhandlere og to

Den nåværende logoen for JOBU har
inkludert firmaets opprinnelige logo
som hadde sagkjede rundt navnet og
skrivemåten JO-BU.
25

serviceverksteder i Norge – det ene
ligger altså på Dyrløkke.
Petter Leth-Olsen
Under gründertiden på Nesodden
like etter krigen hadde kompanjongene Johnsen og Busk kommet i
kontakt med trønderen Petter LethOlsen som eide et landhandleri midtveis oppe i den bratte Svestadbakken.
Til å hjelpe seg i butikken hadde
han ungjenta Oline Groven som
senere ble hans kone. De fikk tre
barn sammen. Leth-Olsen drev dette

Petter Leth-Olsen (1913–1986). (Kilde:
«Strinda den gang da. Årbok for Strinda
Historielag 2007»).
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landhandleriet på Nesodden fra slutten av 1940-årene og fram til han og
Oline flyttet omkring 1953. Denne
allsidige mannen var ikke bare kjøpmann med sans for forretninger, men
også en dyktig musiker, skulptør og
kunstmaler. Mange lokale motiver
fra hans hånd henger i stuene rundt
om på Nesodden.
Johnsen og Busk så raskt at Petter
Leth-Olsen hadde forretningstalent,
og snart ble han Jo-Bu-forhandler
nordafjells. Han solgte landhandleriet, og med selvbygd campingvogn dro han på salgsturné helt
til Finnmark. Dermed bidro han
vesentlig til at Jo-Bu-navnet ble kjent
i hele landet allerede i første halvdel
av 1950-årene. I tillegg etablerte
han forretning i Kjøpmannsgata i
Trondheim, og han drev firmaet
Petter Leth-Olsen Skogsmaskiner
helt til han gikk av med pensjon.
En mangeårig medarbeider i forretningen var den kjente langrennsløperen Harald Grønningen – som
forresten har fått sin skulptur utført
av Petter Leth-Olsen. Den står ved
ungdomsskolen i Lensvika i Agdenes
kommune i Sør-Trøndelag. Den ble
senere sendt til støperi for å bli utført
i bronse.
Prøvde å lette fra låvebrua
hjemme
Hva mer vet vi om forretningsmannen og kunstneren Petter
PENSJONIST-NYTT 2/2011

Leth-Olsen? Han var født på Oksvoll
i Bjugn i Sør-Trøndelag 23. oktober
1913. Petter var den nest eldste av i
alt syv barn. Faren drev gårdsbruk,
handel og frakt av saltfisk, men det
var vanskelige tider, og faren gikk
konkurs. Familien flyttet nå til et
småbruk i Kottenget i Bjugn, og på
dette stedet fikk den kreative unggutten god anledning til å utfolde
seg.
Flyging var en av hans store interesser, og en av de tingene han fant
på, var å lage seg vinger og prøve å
lette fra låvebrua. I bekken som gikk
forbi gården lagde han seg et minisagbruk, og her bygde han et lite hus
hvor han tok imot laks til røyking.
Som unggutt dro han hjemmefra
for å arbeide for sin onkel. Etter en
tid hadde han spart opp nødvendig
kapital til å kjøpe et trekkspill, slik
at han kunne spille til dans på en
utendørs danseplatting som han og
noen andre ungdommer hadde bygget i skogen.
Halsbrekkende «stunt» på scenen
Men stedet i skogen viste seg å være
«et mygghull av verste sort», som
nevøen Sturla Lenth-Olsen formulerer det, og danseplattingen i skogen
ble etter hvert liggende øde. Petter
Leth-Olsen slo seg nå sammen med
Jens Bakken, Åsmund Bakken og
Helge Ervik, og sammen dannet de
popbandet Fosengutan. De turnerte
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rundt om i Trøndelag med visesang
og diverse «stunt» utført av Petter.
Utrolig nok kunne han blant annet
spille trekkspill mens han sto på
hodet. Når han sang sjømannsviser,
krenget han fra side til side – etter
først å ha spikret skibindinger fast
i scenegolvet før forestillingen. Et
annet «stunt» som vakte stor jubel
blant tilskuerne, var å male et oljemaleri i full fart på scenen innen
musikkstykket «På fjorden i en feiende bris» var ferdigspilt av de andre
musikerne i gruppa. På maleriet var
det både fjord og «feiende bris».
Trolig ønsket han aller helst å
livnære seg av sin kunst, men det var
ikke så lett. I tillegg til malingen,
fikk han seg jobb i en landhandel i
Bjugn, samtidig som han produserte
sparkstøttinger og spilte til dans. Så
startet han en fiskematforretning
sammen med to av sine brødre.
Under krigen hadde han ikke
større betenkeligheter med å leve på
kanten av loven, bare det gikk ut
over tyskerne. Sturla Leith-Olsen forteller at Petter en gang solgte slaktet
av en «sjøldaua» gris til okkupantene.
En annen gang stjal han sement
fra et tysk anlegg, men da ble han
oppdaget og kom i fengsel i noen
måneder.
Skulptør
Vi har sett at etter oppholdet på
Nesodden etter krigen, hadde
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Leth-Olsen startet egen forretning
i Trondheim og blitt forhandler for
Jo-Bu nordafjells. Forretningen i
Trondheim og salget av motorsager gikk strålende. I 1960 kunne
Petter Leth-Olsen kjøpe eiendommen Fagerneset ved Jonsvatnet nær
Trondheim. Fem år senere ble den
gamle drømmen om å fly til en realitet, da han tok sertifikat for småfly.
Et småfly kunne jo også komme godt
med når han skulle raskt av gårde
over lange strekninger for å selge
skogsmaskiner. Han bygde en hangar for sjøfly ved Fagerneset og var
med på å starte selskapet Trønderfly.
Etter hvert prøvde Petter LethOlsen seg fram som skulptør. Helst
arbeidet han i betong, og ved bruk

Tømmerhogger-skulpturen på Dyrløkke.
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av armeringsjern, hønsenetting
og mørtel lagde han en rekke figurer hjemme på Fagerneset – og
på familiens feriested Lya på SørHitra. Skulpturene hadde gjerne
tilknytning til landbruket, og de
var etterspurte. Han ble blant annet
invitert til USA for å lage en skulptur av en pløyende farmer i staten
Washington.
Av andre skulpturer kan vi nevne
en tømmerkjører med hest ved
Varghiet gård i Bjugn. Den er godt
synlig fra riksveien. Nybrottmannen
var et annet kjært motiv for ham. I et
parkområde i Orkanger står skulpturer av blant annet hjort. En litt
annerledes skulptur fra kunstnerens
hånd er «Den første skoledagen» som
han lagde til åpningen av Solbakken
skole ved Jonsvatnet. Som Sturla
Leth-Olsen skriver, kommer mora
«slepende med en heller uvillig guttepjokk» til skolen.
Tømmerhoggere
Tømmerhoggere var et motiv han
likte, og som han vendte tilbake til
flere ganger. Skulpturen på Dyrløkke
ble avduket utenfor fabrikken i
Drøbak 3. juni 1980. Den var en
gave til produsenten fra alle forhandlere av Jo-Bu-sager, og vi siterer fra
Gunnar Busks tale ved åpningen:
«Jeg vil på Trygve Johnsens og egne
vegne få takke for oppmerksomhet
og ære i forbindelse med avdukingen
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av Jo-Bu-skulpturen, og adresserer takken til Asbjørn Bye. Bye og
hans kolleger har vært heldig med
valg av kunstner. Petter Leth-Olsen
har jo fulgt Jo-Bu nesten fra starten, og må regnes som fagmann på
skogbruksskulpturer!»
Asbjørn Bye tok initiativet til
skulpturen, og når han fikk stor
respons fra alle ute i distriktene,
forteller det om anerkjennelse på et
høyt nivå blant dem som var knyttet
til dette kvalitetsproduktet – og bedriften som tok et krafttak for norsk
skogbruk.
Foruten skulpturen på Dyrløkke,
finnes det en i tilknytning til skogforskningen i Ås. Den ble utformet
hjemme på Fagerneset og viser en
tømmerhogger i arbeid. Det var professor Ivar Samset som tok initiativet
til skulpturen. Han fikk penger blant
annet fra Norges Skogeierforbund,
og det var forbundets daværende
direktør Ivar Aavatsmark som
foretok avdukingen. Skulpturen
står på plenen utenfor østgavlen på
det såkalte Nordbygget i det bygningskomplekset som i dag utgjør
en del av Norsk institutt for skog og
landskap (tidligere Norsk institutt
for skogforskning). Bygget ligger til
Utveien i Ås.
Svekket av Parkingsons sykdom
Tømmerhogger-skulpturen i Drøbak
fra 1980 ble en av Petter Leth-Olsens
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siste arbeider som kunstner. På
1980-tallet ble han svekket av
Parkingsons sykdom, og han døde
hjemme på Fagerneset i 1986. Han
var da 73 år gammel. Han hadde
levd et rikt og mangfoldig liv. Sturla
Leth-Olsen skriver om sin onkel at
han var «en kunstner av sinn, utstyrt
med rik kreativitet og forretningssans, og en ukuelig, sjarmerende
optimisme».
Vi ser fram til at skulpturen på
Dyrløkke etter hvert skal flyttes til
Follo Museum.
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Drøbaks egen maler
Anton Thoresen var født i 1884 og virket som kunstmaler
i hele sitt voksne liv. I en serie artikler vil Bernhard
Magnussen fortelle om bildene hans. Thoresen døde i 1968,
men vil leve videre sammen med oss gjennom de malerier
som preger så mange av våre hjem.
Tekst: Bernhard Magnussen

Men markedsforholdene endret
seg etter hvert, og i 1973 ble bedriften solgt til firmaet G. Andersen og
sønner – kjent som Sand-Andersen.
Det ble gjort store forandringer,
og der skutene før la til med kull
og koks, var det nå skipslaster
med sand som la inntil. Men også
sandeventyret tok slutt, og i 1994
ble eiendommen ved Lastebugten
solgt til Frogn kommene. Den fikk
navnet Sjøtorget.
Bedriftens hovedbygning som
Anton Thoresen her har foreviget,
inneholdt en bit av en tømmerbygning som går helt tilbake til Jacob
Carlsens dager – og hans
eksportvirksomhet med
trelast i første halvdel av
1700-årene. Bak den prektige bygningen lå deler av
Bjergene i Vest som ble
sprengt ut og brukt til bygging av Molo A. Det var arbeidsledige som ble satt til å
bryte stein og bygge moloen
som nødsarbeid. For å lette
Hovedbygningen i A. G. Johansens bedrift.
transporten av det meget

Hovedbygningen i A. G.
Johansens bedrift
Rundt 1908 anla A. G. Johansen
senior en større forretning på det
området som i sin tid ble kalt
Lastebugten eller A. G.-tomta, og
som nå heter Sjøtorget. Da A. G.
Johansen døde i 1935, overtok sønnen Rolf. Han førte firmaet videre
under samme navn. Firmaet forhandlet bygningsartikler, sement
og verktøy og drev med import av
kull og koks direkte fra England.
Bryggene ble fornyet og forsterket,
og kraner og stillinger for lossing og
lasting ble montert.
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tunge materialet, ble det anlagt en
skinnegang som ble skjøtet på etter
hvert som de store steinene ble tippet til sjøs for å danne selve moloen.
Molo A ble tatt i bruk i siste halvdel
av 1920-årene.
Til venstre på Thoresens maleri
ser vi noe av den gamle bebyggelsen
som danner Fiskerkroken.
Båthavna og Jacob Carlsens
lagerbygning
Dette bildet ble malt av Anton
Thoresen i 1927 og viser den søndre delen av Båthavna i Drøbak.
I bakgrunnen ser vi sørover langs
Hurumlandet – helt ut til Filtvet.
På den tiden besto Båthavna av
noen enkle pælebrygger beregnet på
prammer, rosnekker og en enkelt

fiskeskøyte. Vi ser garn som er hengt
opp til tørk.
I bakgrunnen til venstre ruver
det store tømmerhuset som Jacob
Carlsen fikk anlagt i første halvdel av 1700-tallet. Det ble i sin tid
brukt til lagring av tømmer og skåren trelast som skulle eksporteres til
utlandet. Jacob Carlsen (1685–1749)
var far til Christen og Niels Carlsen.
Christen Carlsen arvet dette store
bygget ved farens død og brukte det
flittig i sin egen virksomhet. Etter
Christens død i 1771 overtok halvbroren Niels Carlsen virksomheten
ved den såkalte Lastebugten. Niels
Carlsen døde i 1809.
I 1908 overtok A. G. Johansen
Lastebugten og det store lagerbygget
for sin egen virksomhet med kull,

Båthavna og Jacob Carlsens lagerbygning.
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koks, sement og bygningsmateriell.
Etter at Sand-Andersen overtok i
1973, ble den tidligere bedriften
delvis utvidet og ombygd. Herunder
ble dessverre den gamle, ærverdige
lagerbygningen etter Jacob Carlsen
revet.

– etter snekker Solberg som var en
tidligere eier. Bygningen er laftet
opp av solide tømmerstokker fra
skogene rundt Drøbak, og den ble
reist under Drøbaks storhetstid på
1700-tallet. Noen av dem som har
bodd i Solberggården, var kunstnere. Vi kan nevne at maleren
Ludvig Skramstad bodde her – før
han bygde seg hus og atelier syd
for Sprostranda. Også Christian
Krohg bodde i Solberggården en
tid. Han fant noen av sine motiver
like i nærheten, og i 1912 malte han
det fornøyelige bildet «Totalistenes
søndagsutflukt» med hornorkester i
spissen nedover Kroketønna.
Etter annen verdenskrig hadde
Solberggården begynt å forfalle,
men i årene 1978–1982 ble den restaurert på en omfattende og verdig
måte. Bygningen er nå et smykke i
havna.


Båthavna og Solberggården
Med dette motivet tar Anton
Thoresen for seg den nordre delen av
Båthavna i området for den nåværende Molo B. Drøbaksundet ligger
foran oss med Hurumåsen som
bakgrunn. En stor lekter ligger langs
kaien. Det må være en gammel skute
som har blitt ombygd til åpen lekter.
«Korset» som vi ser i den aktre delen,
er en slags vindmølle som i gamle
dager ble brukt til å drive lensepumpen. Inne på brygga er det montert
en heisekran beregnet til lasting og
lossing.
I nærheten av
krana hadde båtbygger Fredriksen sitt
båtbyggeri. Det ble
viden kjent for fremstilling av kapproingsbåter og seilbåter.
Husene som vi
ser på bildet, ligger i nedre del av
Kroketønna. Det
store huset innenfor
krana bærer navBåthavna og Solberggården.
net Solberggården
PENSJONIST-NYTT 2/2011
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Da krigen kom

BRILLER
KONTAKTLINSER
SYNSPRØVER
Sentrumsbygget, Drøbak
Telefon 64 93 15 89

Noen minner fra
Tretten, Gausdal og Tento i Drøbak

Telefon 64 90 59 20

A.s Drøbak Mek.
Verksted
autorisert
rørleggerbedrift
Telefon 64 93 04 43

Tekst: Jorunn Aamodt, født Magelie

Niels Carlsensgt. 4, 1440 Drøbak
Telefon 64 93 55 58
Vi tar imot reparasjoner
av smykker og bytter gull

aamodt Fysikalske
Institutt
Storgaten 12-16
1440 Drøbak
Telefon 64 93 10 60

Wienerbrødskjæringa 6
1440 Drøbak
Telefon 64 93 20 11

Storgaten 15, 1440 Drøbak. Tlf. 64 93 46 55

Norsk Kunsthåndverk
Personlige gaver
i de fleste prisklasser.
Velkommen til en liten
glad kunstopplevelse!
Storgt. 15, Drøbak
Telefon 64 93 46 55
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April 1940. Dramaet i Oslofjorden med senkningen av Blücher fra Oscarsborg
festning har festet seg i bevisstheten hos alle som bodde i Drøbak og Frogn
disse dagene. Alle har sine spesielle historier å fortelle.
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Evakuering til Tretten og Gausdal
For min egen del ble det en noe
forhastet evakuering med deler av
familien til slekta på Tretten og
i Gausdal. Etter noen dager brøt
tyskerne gjennom fra Lillehammer,
og kanontordenen gjennom
Skarsmoen mot sentrum på Tretten
kan jeg enda høre når jeg fremkaller den i tankene. Det ble et
grusomt slag på Stav, senteret på
Tretten, med mange falne – også
britiske soldater som vi hadde sett
ankomme med tog fra Romsdalen.
Da tyskerne nærmet seg, trakk vi
oss opp på Glomstad-setra på fjellet
øst for Tretten. Under turen opp
kom et lysende prosjektil gjennom
skogen, faretruende nært. Etter
slaget på Tretten den 23. april kom
utslitte, tynnkledte britiske soldater opp til setra. De var forfrosne
og tydelig merket av det de hadde
vært med på. Etter å ha fått mat
PENSJONIST-NYTT 2/2011

og overnatting, dro de videre til en
uviss skjebne. Det var mye snakk
om at britene og nordmennene i fellesskap skulle stanse Hitlers krigsmaskin ved Kvamsporten litt lenger
nord i Gudbrandsdalen, men slik
gikk det ikke.
Selv om Tretten nå var tatt
av tyskerne, sto det fortsatt norske styrker i Østre Gausdal under
ledelse av oberst Dahl og majorene Matheson og Broch. Disse lå
i ganske sterke stillinger mellom
Svingvoll og Segalstad bru. På ettermiddagen den 26. april klarte de
norske soldatene å drive tyskerne
tilbake fra Segalstad mot Aulestad,
Bjørnsons kjente hjemsted.
Fortroppen i denne vellykkede operasjonen var kompaniet til løytnant
Heyerdahl-Larsen. Lite ante jeg at
en av de aller yngste norske soldatene i denne avdelingen var min
fremtidige svoger Terje Aamodt.
Han var den eldste broren til Kjell,
som jeg giftet meg med i 1949.
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Men dagen etter var situasjonen
forandret fullstendig. Tyskerne
satte i gang en knipetangsmanøver
med angrep fra Lillehammer og
Tretten samtidig. Særlig tyskerne
som angrep fra Tretten, viste en
ufattelig råskap. De tok sivile gisler
som med bind for øynene måtte gå
foran de fremrykkende tyskerne
over Musdalen.
I Østre Gausdal tente tyskerne
på mer enn tretti hus og bondegårder, blant annet Frøyse som var
eid av min onkel og tante, Ole og
Magnhild Dahl Frøyse. De over
140 kuene brant inne, og gårdsgutten Magnus Musdalslien ble
kaldblodig skutt ned av herrefolkets soldater. Fra øverst på NordTretten kunne vi se den uhyggelige
røyken over fjellet fra Gausdal. På
Frøyse sto bare stabburet igjen etter
tyskernes herjinger.
På kvelden var den norske

motstanden brutt, etter svært
harde kamper. Tyskerne mistet
mange menn. Disse ble lagt i en
fellesgrav på Østre Gausdal kirkegård. Blant de norske som falt ved
Segalstad og Aulestad, var major
Thomas Broch og løytnant Anders
Svarstad, sønnen til forfatteren
Sigrid Undset.
Etter noen uker var det på tide å
vende nesa hjemover, til fots gjennom sønderskutt skog, ved haiking
og togtransport.
Et år på Tento
På middelskolen skulle vi som gikk
ut av 3. klasse hatt avgangseksamen denne våren. I stedet fikk vi
utlevert standpunktkarakterer. Hva
nå? Hva skulle en 17-åring finne på
i et okkupert land? Jeg ble gående
på gården noen måneder og hjalp
til ute og inne.
Ved litt bekjentskap med

Frøyse gård i Østre
Gausdal etter tyskernes
herjinger. Bare stabburet
står igjen.
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familien Dirro fikk jeg tilbud om å
hjelpe til på laboratoriet på Tento,
hvor ingeniør Helge Dirro var sjef.
Med nyanskaffet ermeforkle (som
snart ble temmelig gjennomhullet
av diverse kjemikalier), ble jeg satt
til å rydde, vaske etc. En god del
knuste reagensrør ble selvfølgelig
resultatet.
Etter hvert ble mine faste oppgaver å veie granbarkekstrakt til
garving i en fabrikk på Strømmen.
Så kom vinteren med snø, og jeg
fikk en ny oppgave med å lage
skismøringsprøver etter Dirros
oppskrift. Jeg husker blant annet
ingredienser som tjære og sinkhvitt. Dirro dro så til fjells for å
prøve smøringene. Hvor godt de
ble mottatt av skiløpere, får andre
uttale seg om.
Jeg ble også litt kjent med
jentene som arbeidet på fabrikken, hvor det blant annet ble laget

rotasjonsfarver til aviser – kanskje
også illegale sådanne. I hvert fall
fikk jeg med en og annen avis
hjem. Et hyggelig avbrekk var det
når Dirro gikk i havna og kjøpte
reker som han spanderte. I løpet av
året kom ingeniør Ragnar Heger
for å gjøre forsøk med bakelitt på
laboratoriet. Jeg fikk et par små
skåler laget av bakelitt. Det var
også hyggelig når «Tento’en» –
Reidar Johansen – kom innom
oss på laboratoriet. Han ble etter
krigen en ledende Ap-politiker i
Drøbak. Min gode klassevenninne
Edith Wennersgaard arbeidet på
kontoret til Dirro en tid.
Mitt år på Tento gikk mot
slutten. Det økonomiske resultatet ble en ny sykkel, «Syklistens
ideal». Som mange i Drøbak vet,
måtte Helge Dirro flykte til Sverige
etter en tid på grunn av illegalt
arbeide. Han kom med i de norske

Båthavna fotografert
under krigsårene. Tento
til høyre. Legg merke til
at Hurum-ferja fortsatt
gikk fra Båthavna.
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politistyrkene og kunne vende
hjem til Drøbak da freden kom.
Veien videre
Noen kjemiker ble jeg ikke, men
det var på tide med mer utdannelse. Etter å ha tatt lærerskole-prøven
på Elverum, ble det heldigvis ingen
lærer av meg. Vi var varslet i radio
fra London at vi ville få et skjema
å besvare. Det gikk blant annet ut
på om vi var enige i NS’ program
– noe de fleste besvarte negativt,
og ingen klasse ble igangsatt på
Elverum det året.
Så ble det Grimelands studentfabrikk i stedet, og siden arbeid,
elevtid og Statens bibliotekskole

på Deichmanske bibliotek. For
meg er det litt rart å tenke på
året på Tento under krigen.
Ikke visste jeg da at 38 år senere
skulle Frogn bibliotek flytte inn i
Christen Carlsens flotte bygning
fra 1700-tallet rett i nærheten. I
1978 begynte jeg sammen med
Astrid Ostorp og Ann-Karin Elnæs
– med mye hjelp av Normann W.
Hansen – å innrede biblioteket
og sette bøker på plass. Vi hadde
da i 18 år holdt til sammen med
Seiersten Ungdomsskoles bibliotek.
Som mange husker, brant Drøbak
Folkeboksamling ned 1. april 1976.
Nå ble endelig et felles bibliotek
innviet i 1979.


«Det gjelder å få andre til å betale for seg»
Ville det ikke være fint hvis vi betaler faste regninger for deg til rett tid, samtidig som du har kontroll over utbetalingene?
Med AvtaleGiro er det nettopp det som skjer.
I god tid før forfall sender vi deg forhåndsmelding om hvem du
skal betale til, når du skal betale og hva det gjelder.
Du kan bruke Kontofonen hvis du vil utsette betalingen
av en bestemt regning. Oversikt over alle betalte regninger
står på kontoutskriften din hver måned. Den gjelder som kvittering.
Stikk innom og spør oss om AvtaleGiro.
Vi hjelper deg i gang, så du kan glemme de faste regningene dine.
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Betraktninger
fra en innflytter
Hvorfor flytte til Drøbak? Når man planlegger pensjonist-tilværelsen, er det jo
fantastisk å få et barnebarn i Drøbak som man kan passe helt frivillig. Det ser
ut som om akkurat Drøbak er valgt av flere besteforeldre som tenker slik. Man
kunne kanskje ta en spørrerunde om akkurat det en gang.
Tekst: Gertrud Johnsen

Men hvordan skal man bo?
Jeg hørte på forhånd at det fantes tre
slags hus. (Nå kommer vel en fjerde
type til, nemlig pulttak-grendene,
men dem vil jeg ikke snakke om).
Altså: Først noe for dem som har
mange millioner på konto. De får
seg hus med fjorden rett utenfor. Så
kommer noe for dem som «bare» har
flere millioner. De kan få et hjem
med fjordgløtt. Deretter kommer de
mange som har enda færre millioner.
Ja, de kan jo få seg noe på Skorkeberg,
for eksempel. Der fins det også fine
hus, men dessverre en del skamklipte
trær rundt omkring. Eller så får man
naboer som tvinger en til – for ganske mange penger – å kutte trærne
i «randsonen». Forresten: Bor man
på Skorkeberg, så er postadressen
Drøbak. Men går man nedover til
sentrum, tar det 15 minutter før man
kommer til Drøbak-skiltet (og noen
minutter til før det morsomme Gamle
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Drøbak-skiltet er å se). Meget rart,
syns nå jeg.
Dyretråkk i hagen
Noe pussig som man kan komme
bort i, er dyretråkk i hagen. Et
merkelig fenomen. Men forklaringen fikk jeg på en «harry-tur» til
Strømstad, hvor jeg møtte en utflyttet «Drøbak-gubbe». Han fortalte at
hele Skorkeberg hadde vært skogkledd da han var barn. Da så. Men
det innebærer jo at man må slutte å
glede seg til tulipaner om våren. De
er nemlig først og fremst til glede for
rådyrene!
Hagelaget
Men hva ellers bør man lære seg om
hagebruk her? Like etter at jeg kom
hit, skulle hagelaget (re)etablere seg i
Drøbak. Jeg fulgte innbydelsen, men
møtte bare to interesserte, bortsett
fra initiativtagerne, foredragsholderen og Rudi Kreul som var spesielt
invitert. Vi fikk et flott foredrag med
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masse bildemateriale – og en hel del
stokkrosefrø fra Kreul. Det siste er
et veldig fint minne om en sjelden
blomsterelsker. Men hagelaget kom
ikke i gang – hvorfor vet vel ingen,
men man kan jo bli medlem i Vestby
eller Ås. Og så kan man gå til to flotte hagesentra her og få all den hjelpen man trenger. Begge har vennlige
og kunnskapsrike plantefolk.
Bibliotek og kulturopplevelser
Noe annet – absolutt nødvendig – er
stedets bibliotek. Den morsomste
måten å bli kjent på der, er å følge
et barnebarn til «åpen barnehage».
Særlig tirsdagene er flotte, for da
holder de til i 2. etasje på barnebiblioteket. Der møter man en vennlig leder, foreldre, besteforeldre og
mange små barn som leker og har
samlingsstund med sang og annet
spennende. Så blir man også snart
kjent med voksenbiblioteket, og en
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Vakre
stokkroser er
noe å glede seg
over.

ganske stor boksamling. Finner man
ikke det man leter etter, er det lett å
få lånt inn fra andre steder. Og kommer man en dag for sent til bussen,
går man inn og leser litt i aviser og
blader (for eksempel «Vi over 60»!)
mens man venter på neste buss.
Underholdning og kulturopplevelser i Drøbak er det selvfølgelig
også. Vi har kost oss med sommerkonserter, revy hos «Hos Hanna»,
kinobesøk, opera på Oscarsborg etc.

flere alternativer. Noe omstendelig
blir forbindelsen til og fra flyplassen
på Torp. Da er det kjekt med Rygge
som en liten og oversiktlig flyplass.
Og så har vi Gardermoen selvfølgelig. Buss fra Korsegården ned til
Rygge – eller opp til Gardermoen –
krever først drosje eller snille familiemedlemmers hjelp. Enklest synes jeg
det er med buss til byen og flybuss
derfra. Honnørbilletten har en akseptabel pris, men kan dessverre ikke
kjøpes via Internett. Det kan man
bare ved fullprisbetaling.
Nok å foreta seg
Dersom man ønsker å bli kjent
med folk og omgivelser, går man

Biblioteket
har mye å
tilby både
barn og
voksne.
(Foto: Sven
Lindblad).

Flyreiser
Vil man ut å reise med fly, fins det
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på eldretrim eller til Hospitalet /
Eldresenteret. Her kan man blant
annet få med seg foredrag arrangert
av U3A. Der er det lett å få kontakt.
Er man så heldig at man (fremdeles)
har bil, så er det nok av lokalkjente
som har lyst på en liten utflukt.
De viser gjerne veien til Son – eller
Moss og Jeløya med F15. Jeg vil
også nevne Soli Brug ved Sarpsborg.
Andre muligheter er Hurumlandet
og Eplegården der. Og så har vi
Folkvang i Frogn om høsten.
Det er nok å foreta seg, men det
jeg virkelig savner, er et skikkelig
svømmeanlegg – for helsens skyld.
Hvor lenge blir det planlagt, mon
tro?
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Signaturen
takker av
Signaturen Rolfot har vært en fast bidragsyter til Pensjonist-nytt helt siden
midten av 1990-årene. Det er ikke få som gjennom årene har spurt: Hvem er
denne Rolfot som skriver så godt, så spennende, levende og morsomt? Kjenner
du ham – eller er det kanskje en hun? Bak signaturen står journalisten Rolf
Ottesen. Han har nå gitt oss beskjed om at han merker alderen godt, og at han
ønsker å gi seg. Vi i bladets redaksjon ønsker med dette å takke ham for det
omfattende frivillige arbeidet han har lagt ned gjennom alle disse årene.
Tekst: Bernhard Magnussen
og Sven Lindblad

Rolf er født i 1923, og da han var
to måneder gammel slo familien
seg ned på Råkeløkka. Senere flyttet de til Badehusgaten, bodde så i
Løktabakken og endte til slutt opp i
sveitservillaen på Lehmannsbrygga.
I 1936 flyttet familien til Oslo,
men de gode barndomsminnene
fra Drøbak har i høy grad preget de
utallige artiklene han har skrevet i
Pensjonist-nytt.
Rolf var meget aktiv under krigen
som etterretningsagent i alliert
tjeneste. Sammen med journalisten
Kjell Sørhus var han hovedbidragsyter til den kjente boken «Milorg
D13 i kamp» som kom ut første gang
i 1961. Denne etterspurte klassikeren
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har blitt utgitt på nytt flere ganger –
sist gang i 2007.
Etteretningsarbeidet førte Rolf
videre til journalistikken. Han ble
utdannet i USA og var i sin tid
journalist i kjente tidsskrifter som
Atlanta Journal, Time og Life. Etter
krigen var han journalist i Verdens
Gang i mange år. Han gjorde karriere
innen avisen og ble redaksjonssekretær. Etterkrigstidens avis med samme
navn som en eldre avis – Verdens
Gang – senere VG, ble startet opp
sommeren 1945 av deltakere i motstandsbevegelsen. Etter frigjøringen
gjaldt det å se framover, og Verdens
Gang hadde som ett av sine viktigste
prosjekter å bidra til å samle nasjonens
krefter i gjenreisningsarbeidet etter
krigen. Samtidig var VG i sin tid en
kulturavis av vesentlig betydning.
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Rolf Ottesen har også arbeidet
med annet enn journalistikk, og han
var direktør innen VVS-bransjen i
10 år.
I mange år har Rolf vært bosatt
i Oslo sammen med sin kjære kone
Ingebjørg. Under signaturen Ingo
har også hun bidratt til vårt blad –
gjerne i samarbeid med sin mann.
Selv om de to har fast bopel i Oslo,
ser de alltid fram til å komme ut til
Drøbak. Her tilbringer de sommeren
i den lille leiligheten i Vestbyveien –
så sant det lar seg gjøre.
Da Rolf skrev i Pensjonist-nytt
første gang, antydet han at det kanskje kunne komme enda en artikkel.
Men snart skulle det vise seg at dette
var en mann som hadde mye mer
å skrive om. Gjennom sine utallige

artikler i Pensjonist-nytt har Rolf
bidratt vesentlig til å skrive ned det
vi med en samlebetegnelse kan kalle
«fortellingen om Drøbak og Frogn».
Dette arbeidet har han gjort på en
utmerket måte, og vi har hatt stor
nytte av hans skrivekunst og allsidige
kunnskaper.
Rolf har vært oppriktig glad i vårt
lille blad, og han har vært til stor
hjelp i mange år. Vi kan bare avslutte
med igjen å takke for den omfattende frivillige innsatsen og ønske
ham og Ingebjørg en fin tid videre.
Vi håper at de to kan nyte sommeren
sammen i Drøbak ennå i mange år.
Hadde klokka på Brygga vært der
enda, så skulle vi i redaksjonen slått
tre ganger tre malmfulle slag til ære
for Rolf Ottesen.


Rolf og Ingebjørg på verandaen med utsikt over sitt kjære Drøbak.
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Til minne om

Arne Nesje
Da mars-nummeret av Pensjonist-nytt hadde
gått i trykken, fikk vi i redaksjonen den triste
meldingen om at Arne Nesje gikk bort 1.
mars. Med ham har redaksjonen mistet en
av sine mest trofaste og entusiastiske medarbeidere. Arne var med i Pensjonist-nytts
redaksjon i 20 år.

Arne Nesje var født 5. desember
1917. Han kom opprinnelig fra
Vestlandet, men han slo seg ned
i vår bygd i 1957. Her fikk han
bolig på Seiersten for seg og sin
familie.
Skoleinspektør og skolesjef i
Frogn
Arne var skoleinspektør i Frogn
og ble senere skolesjef. Han var en
av de viktige aktørene da Seiersten
ungdomsskole, Frognhallen og Heer
skole ble bygget. Heer-skolen ble
utformet som en såkalt «åpen skole».
Arne var dessuten pådriver da en
forsøksordning med privat førskole
ble igangsatt allerede på slutten av
1960-årene. Flere av byggeprosjektene og tiltakene innenfor skolesektoren i Frogn utmerket seg ved at
de hadde framtidsrettede og til dels
nyskapende løsninger.
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Arne Nesje (1917–2011)

«Her i Fraunars gamle rike»
Drøbak og Frogn med sin vakre
og varierte natur kom til å få stor
betydning for Arne Nesje, og det
var viktig for ham at denne fine
naturen ble vernet om. Det har vært
skrevet om ham at han var så «drøbaksk» som det er mulig å bli for en
vestlending. Han var en glimrende
skribent med stor formuleringsevne.
Hvem andre enn han var det som
grep inn og endret litt på selveste
Frogn-sangen, slik at henvisningen
til Frogn ble en del av det første
verset. Den ukjente forfatteren av
sangen hadde ikke inkludert stednavnet i den opprinnelige teksten,
og dette måtte det gjøres noe med.
På spørsmålet i sangen om hvor vi
skal finne oss en pike «så ren som
markens liljer små», hadde Arne et
klart svar: «Jo, her i Fraunars gamle
rike / jeg skal min dyrebare få».
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«Vår utsendte medarbeider»
Arne Nesje kom med i Pensjonistnytts redaksjon sammen med vennen
Bernhard Magnussen i 1991. Han
var en dyktig medarbeider som
kunne skrive om mange forskjellige
emner, men først og fremst vil vi
trekke fram hans mange interessante
og velformulerte reisebeskrivelser fra
nære og fjerne strøk. Da han ble pensjonist, bestemte han seg for å reise ut
for å se verden, og slik ble det. Den
tidligere skolesjefen ble en globetrotter. Han dro ofte alene,
men også sammen med nære
venner. I flere av reisebeskrivelsene i vårt blad presenterte redaktør Bernhard
Magnussen ham litt spøkefullt som «vår utsendte
medarbeider».
De siste månedene var
Arne syk, men han beholdt
likevel sin store interesse og
entusiasme for Pensjonistnytt. – Nå må vi se framover
og sikre bladet en videre
drift, sa han i sin tale på
møtet i Eldresenteret i desember 2010, da Bernhard
Magnussen gikk av som
redaktør. Sin egen vanskelige situasjon ville Arne helst
ikke snakke om. Han så
først og fremst muligheter,
ikke problemer. Det siste møtet i
redaksjonen som han var med på, ble
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holdt 2. februar 2011. Da deltok han
aktivt og hadde ideer om nye emner
som vi burde ta opp i bladet i tiden
framover.
Arne Nesje hadde evnen til å by
på seg selv på en unik måte, og slik
vil vi alltid huske ham. Vi takker for
hans store og generøse bidrag på en
rekke felter gjennom mange år. Nå
har redaksjonens globetrotter lagt
ut på den aller siste reisen, og savnet
etter ham er stort.
Pensjonist-nytts redaksjon

Arne på reise i fjerne himmelstrøk.
(Tegning: Kikk Scheen, 1990).
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La meg synge
deg stille sanger
Det er ikke så ofte man ønsker at en
bok skulle ha hatt dobbelt så mange
sider, men det var faktisk mitt ønske
da siste side var lest i denne boken –
«La meg synge deg stille sanger» av
Linda Olsson.
Forfatteren er født i l948 og
vokste opp i Stockholm, hvor hun
tok utdannelse som jurist. Etter
studiet jobbet hun noen år i bank,
men følte etter hvert at det var som
forfatter hun ville vie sitt liv. Hun
sa derfor opp jobben i banken og
dro ut i verden. Etter mange år på
reisefot, endte hun opp i Auckland i
New Zealand, hvor hun nå bor med
ektefelle og tre sønner.
«La meg synge deg stille sanger»
– som er hennes debutroman – kom
ut i 2005 og har blitt oversatt til
mer enn 20 språk. Det er nå også
planer om å filmatisere romanen.
Handlingen i boken foregår
for det meste ved et lite tettsted i
Rigmor Bjelland
anbefaler boken «La
meg synge deg stille
sanger»
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Dalarne i Sverige og handler om
to kvinner som begge bærer på en
uforløst sorg. Veronika er en ung
kvinne som har mistet sin elskede
i en tragisk ulykke, mens Astrid
bærer på en stor sorg og et sterkt
sinne etter overgrep i barndommen.
De to kvinnene møtes når
Veronika kommer til det lille
tettstedet, hvor hun har leid seg et
hus. Der planlegger hun å skrive en
roman, men det er også helt åpenbart at hun flykter fra noe. Hennes
ankomst registreres i stillhet fra nabohuset. Der bor Astrid, en gammel
kvinne på over 80 år som på folkemunne kalles «Heksen». Hun lever
stort sett bak husets beskyttende
vegger, og ingen vet at hun bærer på
mørke familiehemmeligheter og en
personlig tragedie.
I løpet av våren nærmer de to
kvinnene seg hverandre, og et uvanlig vennskap vokser frem – et vennskap som kommer til å forandre de
to kvinnenes liv. Vi følger dem i
prosessen for å forsone seg med det
de har opplevd.
Forfatteren begynner hvert kapittel med strofer fra kjente poeter,
noe som setter leseren i en ganske
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Takk, takk,
takk…

spesiell stemning. Hun bruker
også et fortettet og detaljrikt
språk som uvilkårlig gjør at
leseren ikke bare blir en tilskuer, men også blir dratt inn i
fellesskapet.
Boken gjør et sterkt inntrykk og har med rette blitt den
mestselgende debutroman i New
Zealands historie. Som det står
på omslaget: «Det er sjelden en
roman er så vakker at den slår
deg ut. ’’La meg synge deg stille
sanger’’ har en slik virkning».

Stafettpinnen går videre til
Ellen Lønne
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Bidragene fra våre kjære lesere
strømmer inn, og vi takker
hjerteligst ved å presentere
dette ekstra store nummer
av Pensjonist-nytt. Som dere
ser er bladet spekket med
illustrasjoner, hvorav mange
i farger. Med økonomien i
orden er det lettere å gjøre
bladet lekkert og leseverdig.
Hjertelig hilsen fra
Redaksjonskomiteen
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Frogn Eldresenter
Niels Carlsens gate 20, Postboks 328, 1441 Drøbak, Tlf. 64 90 61 85
Hårpleie: Onsdag og fredag kl 09.00 – 14.00, tlf. 64 90 61 88
Fotpleie: Alle hverdager kl 09.00 – 15.00, tlf. 64 90 61 89
Arbeidsstue: Tirsdag og onsdag kl 10.00 – 14.00
Kafeteria: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl 10.00 – 13.30
Middag: Hver onsdag og fredag kl 12.30 – 10.00
Bridge: Hver tirsdag, begynner kl 10.00
Transporttjeneste: Onsdag: Påmelding i Eldresenteret
Turer: Annonseres spesielt
Kursvirksomhet, teater og konserter: Annonseres spesielt
Veiledning i bruk og stell av høreapparater. 1. mandag i måneden
Hobbysenteret i Kirkegaten: kl 09.00 – 12.00 mandag til torsdag
Tiltakene tilbys alle pensjonister og uføretrygdede i Frogn
Ring 64 90 61 85 eller kom innom Eldresenteret
Kontortid: Man-fre 09.00-14.30. Torsdag stengt

