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Vi trenger grønne lunger

God dag, år 2000 !

D

ette er det første Pensjonist-nytt i det nye tusenåret. Det gamle året, hundreåret og tusenåret er historie.
Mange av våre lesere vil merke det. En hel «generasjon» – den såkalte krigsgenerasjonen – har i store trekk hatt en egen tidsregning: «Før og etter krigen».
Tiden tærer hardt på denne generasjonen, og inn kommer de pensjonister som
slettes ikke opplevde krigen, eller husker den. Vi eldre pensjonister kommer nok til å
merke mer og mer at når vi bruker «vår» tidsregning, blir vi nok sett på som
Metusalemer.
Men vi kan komme til å oppleve å se at vår gamle kultur blir trampet på av nye
generasjoner. Det myldrer inn med nye mennesker som ikke vet hvilken jord de bygger og bor på, ikke vet hvordan Drøbak ble Drøbak og Frogn ble Frogn, ikke vet
hvordan en særpreget kyst- og fjordkultur og en bykultur og bygdekultur flettet seg
sammen like i nærheten av et storbysamfunn som Oslo.
Derfor har vi eldre en stor og viktig oppgave med å gi de nye generasjoner innblikk
i den kultur «vår» by og bygd representerte, og som iherdige mennesker i «vår» generasjon har greid å bevare i stor utstrekning.
Vi i Pensjonist-nytt jobber iherdig for å binde sammen vår gamle kultur med de
nye trender. Det har vært tradisjon i vårt blad som nå har kommet ut i 20 år.
Vi har god grunn til å minnes «gamle dager» i Drøbak og Frogn med stolthet. Går
vi 100 år tilbake, ble grunnlaget for «Badebyen Drøbak» lagt. Det var i 1900 driftige
menns innsats førte til at Drøbak Bad kunne innvies. Nå er parken STEDET for vårt
årtusen.
Nye generasjoner skal huske at det var ved Drøbak og Frogns strender grunnlaget
ble lagt for at Konge og Regjering kom seg unna overfallsmennene, og kunne bidra
til at vi fikk land og frihet tilbake og kunne begynne å bygge opp det samfunnet som
vi i dag høster fruktene av.
Det er nok historisk bakgrunn for oss gamle, og for nyere generasjoner, å jobbe for
by og bygd i nåtid og fremtid.
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Da Drøbak ble by

D

røbak ble innvilget status som by i
1842,men først måtte byens grenser trekkes opp innen stadfestelse
kunne finne sted. Det skjedde i 1843.
Det nyvalgte formannskap fikk litt av en
oppgave å løse, for medlemmene kunne
ikke bli enige om hvor grensene skulle gå.
På vestsiden lå fjorden, så der syntes det
å være greit, mot nabobygden Frogn i øst
gikk det også bra, men i nord og i syd ble
det verre. Skulle grensen settes ved
Kierulf-grinda, rett nord for Sundbrygga,
der Seilmaker-gården ligger,
eller langs Gloslibekken i
Vindfangerbukta.
Noen i formannskapet
hevdet: «Hva skal vi med
området som ligger nordenfor Kierulfgrinda. Der
er det jo bare noen fjellknauser som ikke er egnet
til bebyggelse, og så bor det
kun noen fattigfolk der
borte, som vil komme byen
til byrde. Bare en av dem er
stemmeberettiget. Drøbak
by har da ikke råd til å fø på
dem.»
Andre så heldigvis litt
lenger. Det var jo der skutene tok inn last, hvor de lå
i opplag og hvor de ble kjølhalt og reparert.
Grensespørsmålet i syd skapte like mye
røre, men der dreide det seg dog bare om
et par tre hus. Det endte med at man
trakk en grenselinje fra skogkanten sør for
Bråtan ned til Sprostranda.
Skillelinjen ble fastlagt uten smålige
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hensyn. To av husene fikk grensen lagt
mellom våningshuset og ute-doen. Lå våningshuset på nordsiden av grensen, hørte
man til Drøbak, skattet dit og tilhørte
skolekretsen i Drøbak. Lå våningshuset på
sydsiden, hørte man til nabokommunen
Frogn, men man gjorde sitt fornødne i
Drøbak. Barna i de to husene måtte skille
lag hva skolegang angikk. De på sydsiden
måtte traske den lange veien forbi Odalen
og opp de bratte bakkene til skolen på
Øre.
Øyriket som
formannskapet glemte
Diskusjonen om grensen i
nord og i syd gikk så varmt
for seg at man helt glemte
øyene i Christianiafjorden.
Drøbaksfolkene, brødrene
Christen og Niels Carlsen,
eide på det tidspunkt Hå
øya, Kaholmene, Berg
holmen og Ask
holmene,
som således hørte til under
Drøbaks skatteområde. Nå
ble øyene glemt, og nabokommunen Frogn overtok
det hele. Det betydde kanskje ikke så mye i året
1843, men bare noen få år
etter ble disse øyene attraktive. Da startet utbyggingen av forsvarsanleggene på Oscarsborg og Håøya.
Lenger nord i fjorden ligger Aspond,
Lågøya og Søndre Langåra. De sognet
dengang som idag til Frogn. I forrige
nummer av Pensjonist-nytt bragte vi en
nærmere omtale av Søndre Langåra. I dette nummer har Olly Taieth skrevet en interessant artikkel om Lågøya.
BM
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sundegata – en sosial by i byen

L

ike før krigen var det i Drøbak og
grensesonen til Frogn 6 melkebutikker og 7 kolonialforretninger, det var
bl.a. fiskebutikker, slaktere, skomakere og
skreddere. Tett i tett lå mange slags forretninger langs den eneste hovedgaten
byen vår hadde – Storgaten – som gikk fra
helt sør til helt nord, i dag delt opp i mange navn. Det er bare urinnvånerne av pensjonistene som i dag husker alle butikkene
fra førkrigstiden, så Pensjonist-nytt fant
ut at det kunne være gunstig å innvie yngre pensjonister om «ståa» den gangen, siden det har skjedd så mange forandringer.
Hvor mange husker godtebutikken til
Finn, baker Leif, fisker Iversen, urmaker
Johansen, slakter Abrahamsen og slakter
Rommerud, kjøpmann Haagensen, fiskehandler Randin, tekstilbutikken til
Amanda Svensson, og dusiner andre vi
kunne nevne som er forsvunnet fra gatebildet.
– Det blir så mange at vi må ta bit for
bit av den gamle Storgaten og sidegatene i
noen numre fremover, sier redaktør
Bernhard Magnussen. Og siden navnet
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Randin er nevnt, hvorfor ikke begynne
«nordpå» der Karl Randin (86) vokste
opp, og meget vel husker hvordan det så
ut i Sundegata:
Fra liv og røre til dødt
Det er trist at så mange forretninger og
håndverkere er blitt borte, sier Karl
Randin. Miljøet er blitt fattigere. Her i
Sundegata var det skikkelig liv og røre, nå
er det dødt. Det var fire forretninger bare
på den lille stubben fra Ringeplan til port
stolpesteinen ved Seilmakergården.
Steinen som ennå står lutende i veikanten, er restene av en stor jernport i Hus
vikveien. Den tjente som markering til
militært område og holdt kveg unna bebyggelsen.
Det var trangt i Sundegata, men du verden for en aktivitet det var der. På
Ringeplan hvor Hagenbakken går opp,
var det en liten butikk som Emma Hansen
hadde. Den var så liten og full av varer at
når to var inne, så var det fullt for å overdrive litt, smiler Randin. Men hun hadde
sine faste kunder, og bestemor som jeg
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bodde hos i Ugjestrudgården, sendte meg
ofte dit for å handle. Emma hadde mest
smør, mel, sukker og salt og en del enkle
kolonialvarer. Men søsteren holdt også til
der, og hun bakte smultringer.
Tvers overfor den store mørke lagerbygningen til Ring, lå det et større bygg som
het Sundegården. Der hadde Treider bakeri og utsalg. Lenger borte hadde Gina
Olsen brød og melkebutikk som senere
ble overtatt av Trygve Gulliksen som drev
kolonial der. Jeg var visergutt hos ham og
bragte varer opp og ned ad bakke og ut til
Gylte. Det kunne være hardt for en skrott.
En drømmebutikk
Men den store butikken var J. Gude
Andersen – Finere Colonial og Fedevarer.
Den lå der hvor vi går ned til Sundbrygga.
Der var det ikke bare butikk, men en stor
uthusbygning som var noe mellom låve og
lagerbygg med stall og garasje. Ja, garasje,
for Gude Andersen hadde Drøbaks første
lastebil. Den hadde kjedetrekk, fot
sjal
ting, kompaktgummi på hjulene, stor
«bært» med gummiballong til å klemme
på.
Lastebil var en sensasjon i de dager, og
jeg var utrolig stolt når jeg fikk sitte på. Vi
syntes det gikk fort enda bilen var nok
ikke raskere enn en god hest. Senere fikk
Gude Andersen en fotsjaltet Ford personbil som jeg fikk leie med sjåfør, bare 15 år
gammel. Jeg brukte den bl.a. til å kjøre
konfirmanter til kirken for to kroner pr.
person. Jeg hadde nok forretningstalent
allerede da, og det kom godt med da jeg
siden drev handel og bl.a. kjøpte Dukke
fabrikken som holdt til i Varmbadet.
Til Gude Andersen kom kunder fra nær
og fjern, for han hadde brygge. En meget
stor kundegruppe var militære fra
«Borgen» og kasernene på land på Husvik.
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Folk fra buktene og pollene kom med båt,
det gjorde også turister. Så det var et rikt
liv der og veldig moro for oss ungene. De
militære skulle gjerne ha seg en bokkøl eller bayer som de fortærte i stallen. Men så
skulle det gjerne være en til, og da pilte vi
etter en ny flaske. Vi fikk med en krone,
bokkølet kostet 90 øre, og så fikk vi den
siste tiøren for jobben.
Fredagene og lørdagene var det stor forsamling i uthuset hos Gude Andersen. Da
kom folk fra «Borgen» og de fra Gylte.
Det ble pratet og drukket litt i svalgangen
inn til stallen, særlig når det gjaldt de militære. Nedenfor var det lager av kull og
koks hvor de fra Gylte ofte holdt til. De
fra Borgen handlet gjerne «på bok»; hos
de andre kjøpmennene handlet mange
kontant, folk var nøysomme og forretningene forsiktige.
Lekegrind og kanonskudd
Det var alltid folk i gaten. Butikkene var
som sosiale sentre, møteplasser der praten
gikk. Og barna lekte i gaten med ball,
klinkekuler, vippe, paradis og dukker,
gjemsel og mye annet. Vi var glade enda
det i grunnen var en mørk liten gate bak
de store lagerbygningene til Ringgården.
Men klokken 7 (19) smalt det et kanonskudd fra Oscarsborg og da var det slutt.
Jeg husker ennå ropet fra bestemor oppe
fra bakken: «Klokka er 7!». Da visste vi at
det var inn selv om sola stod høyt på himmelen.
Ting vi ikke fikk i butikkene i Sunde
gata, dro vi inn til Drøbak sentrum for å
få. Jeg var ikke store karen da bestefar tok
meg inn til Skanckes kolonialforretning
der hvor avistegnernes hus nå er. Han
handlet og leverte en 100-lapp. Jeg hadde
aldri sett en slik penge før, det var et stort
Fortsettelse side 14
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Boligmangelen førte til
boligbyggelag i Drøbak

E

tter frigjøringen i 1945 var det mange som sto uten mulighet for å få seg
en bolig. Tusener av hjem var blitt
bombet og ødelagt under krigen, og så
godt som ingen nye hus var blitt bygd i
løpet av de fem krigsårene. 1 1945 var
dessuten aldersfordelingen i befolkningen
slik at det var spesielt mange i gifteferdig
alder. Denne situasjonen opptok selvsagt
politikere på riksplan, og ikke minst i lokalsamfunnene som følte etterspørselen
etter boliger særlig sterkt.
I 1946 ble Husbanken opprettet. Den
skulle bidra til å oppfylle målet om «sosialt forsvarlig bolig til sosialt forsvarlig
pris». Men det skjedde mer i 1946 som
skulle få betydning for boligreisningen og
den sosiale boligpolitikken. For i 1946 ble
også Norske Boligbyggelags Landsfo
r
bund (NBBL) stiftet med stortingsmann
Hartvig Svendsen fra Ski som forbundets
første formann.
I Drøbak var det også stor mangel på
boliger og man var opptatt av hvordan
man kunne få til en produksjon av boliger
som også folk med vanlige lønnsinntekter
kunne se seg i stand til å overta.
Drøbak Arbeiderparti hadde drøftet
disse spørsmålene i 1948, og det endte
med at det ble nedsatt en komité som
skulle vurdere nærmere hva som kunne
gjøres. Den komiteen som partiet oppnevnte, besto av Johan Simonsen, formann, Rudolf Jacobsen og Reidar Johansen,
og den kom frem til at man burde etablere
et boligbyggelag som kunne ivareta de boligsøkendes interesser, organisere og sette
ut i livet en sosial boligreisning. Komiteen
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mente at boligsaken best kunne løses
gjennom et boligsamvirke og foreslo at
man lokalt etablerte et boligbyggelag.
Laget startet med 22 medlemmer
Den 2. februar i 1949 ble det holdt et
møte på Britannia Hotell der Johan
Simonsen redegjorde for det arbeidet som
var utført av komiteen for å få dannet et
lokalt boligbyggelag. På møtet ble mønstervedtektene for boligbyggelag referert,
slik de var utformet av det nyetablerte fellesforbundet for norske boligbyggelag
(NBBL).
Det ble vedtatt at styret i Drøbak
Boligbyggelag (DBBL) skulle bestå av fem
medlemmer. Som styremedlemmer ble
valgt: Oddvar Lorange Hestvedt som formann, Paul Hagen, nestformann, Gunnar
Brynhildsen og Reidar Johansen. Valg av
det femte medlem ble vedtatt utsatt. Hvis
kommunen gikk inn som andelseier i laget, skulle kommunen i følge vedtektene
ha et medlem av styret, oppnevnt av kommunen.
Sterk åpningsfart
Ingen skal kunne si at det nyvalgte styret i
1949 ikke tok sine oppgaver på alvor. Det
nærmest kastet seg over sakene, og bare en
uke etter stiftelsen kom styret sammen til
sitt første møte i Åttekanten. På dette møtet ble det fattet vedtak om at Reidar
Johansen skulle være midlertidig sekretær,
det ble videre vedtatt å registrere laget snarest og å sende en henstilling til Drøbak
kommune om å tegne andeler i bolig
byggelaget og velge et medlem med varaPENSJONIST-NYTT 1/2000

medlem til lagets styre og kontrollutvalg.
Det ble også besluttet å søke kommunen
om en bevilgning på kr. 500 til starten av
boligbyggelaget. Styret vedtok videre å
søke kommunen om at de fem disponible
tomtene på Ringedammen ble overdratt
til boligbyggelaget, og det ble også besluttet at det nystiftede laget skulle søke medlemskap i NBBL.

dret til tre horisontalt delte og to vertikalt
delte boliger.

Kommunen blir andelseier
Av protokollen fra et styremøte 21. juli
1949 går det frem at kommunen har valgt
ordfører Ragnar Hansen som medlem av
lagets styre, med Helge Askautrud som
varamedlem. Lars Eide var valgt som
medlem av kontrollutvalget, med Rolf
Thorbjørnsen som varamedlem.
På møtet ble det referert melding om at
Drøbak kommune hadde besluttet å tegne andeler i DBBL for kr.
5.000.
To boligblokker i Storgaten som var oppført av
tømmermester Gerhard
Johan Simonsen, f. 1907, var
Mørk, gikk inn under
utdannet elektriker og var i flere år
montør ved E-verket. Han var sterkt boligbyggelaget.

Medlemsmøter og stor
aktivitet
Allerede 9. mars 1949
ble det holdt medlemsmøte i det nystiftede boligbyggelaget, og på dette møtet redegjorde byingeniør Røyter for de
planene som forelå for
ut
bygging av Husvik
feltet. Arkitekt Arild
Lind
boe viste modeller
og orienterte om hustyper han mente det kun- engasjert i avholdssaken, og det førte
ne være aktuelt å satse på til at han ble ansatt som instruktør i Travel høst
Høsten 1949 ble en trafor Drøbak Boligbygge Statens Edruskapsdirektorat.
lag.
Simonsen var en av initiativtakerne vel tid for å få lagets førDen 28. april 1949 ble til stiftelsen av Drøbak Boligbyggelag ste byggeprosjekt i gang.
Og i oktober 1949 kom
det holdt et nytt med- og var i mange år sekretær i laget.
beskjeden fra Hus
ban
lemsmøte, og denne Han døde i 1977 - 69 år gammel.
ken om at lånene til bogang la arkitekt Thomas
ligene på Ringedammen
Tostrup fra NBBL frem
tegninger av hustyper han mente man var innvilget. De ivrigste blant medlemburde bygge på, dvs. tomtene på Ringe mene som var blitt tildelt tomt, hadde
dammen. I samråd med styret hadde arki- imidlertid startet for lengst med rydding
tekten funnet å ville anbefale to hustyper av tomtene og utgraving for grunnmur.
– en horisontalt delt og en vertikalt delt Men nå kunne det offisielle startskuddet
gå, for nå var finansieringen sikret.
tomannsbolig.
På møtet ble det vedtatt at på de fem
tomtene på Ringedammen skulle to tom- Overskudd på byggeregnskapet
ter bebygges med horisontalt delte to- Sommeren 1950 var de første tomannsbomannsboliger og tre tomter med vertikalt ligene på Ringedammen fullført, og det
delte tomannsboliger. Dette ble senere enFortsettelse side 8
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elgjakt – min største tabbe

F

ortelle om elgjakt, det kan jeg vel.
Min største tabbe. Huser ikke årstallet. Det var de første åra vi jakta elg i
Frogn. Hadde ikke noen bikkjer. Sjefen
for jaktlaget var Trygve Agnor. Tror vi jakta over hele Skaubygda den gangen.
Hadde jakta i flere dager uten å verken
høre eller se snurten av elg. På nordre
Hallangen var de ferdige
med jakta. Det var bra
med dyr der, alle hadde
samlet seg i Hallangskauen. Så får vi tilbud
om å få jakte i skauen til
Ragnar Busch på en betingelse. Vi måtte ikke
skyte ei elgku som hadde
to kalver. Agnor hadde
snakket med skogeieren.
Poster ble satt ut og plassert.
Jeg ble plassert på jordet i Stormyra.
Rusler bortover jordet, tar av meg ryggsekken for å finne den mest gunstige plass.
Lar ryggsekken stå igjen og setter meg til å
Boligmangel…Fortsettelse fra side 7
ble søkt om konvertering av byggelånene.
Banken forsøkte å følge med på fremdriften av hvert bygg, konfererte med byggmestrene og med representanter for
andelseiere og boligbyggelaget for å holde
kontroll med økonomien. Og i ettertid
må man si at alle parter lyktes bra med
dette samarbeidet. Flere av boligene på
Ringedammen ble faktisk oppført med
overskudd på byggeregnskapene. Det første byggeprosjektet i Drøbak Boligbygge
lags regi var blitt gjennomført på en meget tilfredsstillende måte.
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vente. Så setter drevet i gang. Det var nærmest en manngard med ca. 50-75 m mellom hver mann. De ropte og bråka for å
jage viltet føre seg. Kunne høre de kom
nærmere og nærmere. Ingen elg kom.
Pulsen ble roligere. Agnor som var med i
drevet, kommer bort og sier det var merkelig, ikke et dyr. Klart det er dyr der.
Drevet fortsetter. Plutselig kommer ei gammel
elgku ut fra Knappelåsen
og går mot ryggsekken.
Snuser på den. Jeg sitter
helt stille 40 meter unna.
Hjertet banker. Er dette
elgkua med de to kalvene? Eller kan jeg skyte.
Nei vent litt, tenker jeg.
Kalvene kan komme etter. Kua rusler østover, ser seg tilbake mot
drevet. Så stopper den i skaukanten på
motsatt side der den kom fra. Nå er jeg
helt sikker på at den ikke har kalver. Løfter
rifla og sikter. Der skal kula sitte, og jeg
trekker av. Hører kula slår inn i dyret. Ser
den reagerer, blir helt stiv. Plutselig står de
to kalvene rett foran kua. Kua forsøker å
gå, men klarer det ikke. Kalvene står der.
Kua siger sammen og blir liggende. Nå er
det gjort. Kalvene blir urolige, går frem og
tilbake. Tar med meg ryggsekk og rifla og
går mot viltet. Nå stikker kalvene til
skogs. Håper de vil overleve vinteren. De
har store sjanser. Flere år senere mistet to
kalver mora si. Ho blei kjørt i hjel av en
motorsykkel. Kalvene overlevde. Det var
ved St.Hans tider og kalvene var veldig
små. Men det er en annen historie.
KG
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lykken var å få en bolig
Lilly og Willy Færgestad var blant de
første medlemmene i det nystiftede
Drøbak Boligbyggelag i 1949 som fikk
tilbud om bolig, og de bor fortsatt i
boligen som sto ferdig på forsommeren
1950.
De hadde spart sammen noen kroner for å
reise til Danmark da de ble oppsøkt av
Paul Hagen og Gunnar Brynhildsen og
spurt om de kunne tenke seg å være med
på å bygge sin egen bolig.
– Det tok ikke lang tid før vi svarte ja,
sier Willy. Oppsparingen til Danmarks
turen gikk med til tomta, som den gang
kostet 3.500 koner med kommunal vannog kloakkledning ført frem til tomtegrensen. Vi fikk tegninger av to-mannsboliger,
og sammen med Ruth og Gunnar Bryn
hildsen valgte vi en vertikalt delt bolig.
Piggtråd og krattskog
– Det var dagen etter pinsehelgen i 1949
vi overtok tomta og startet oppryddingen.
Og det var litt av en jobb. Her lå det piggtråd fra første verdenskrig og tomta var en
krattskog. Det første vi gjorde var å kjøpe
pigghakker og spader, og så gikk vi løs på
å rydde tomta. Når det var gjort, var det å
ta fatt på å grave ut for grunnmur og kjeller. Vi fikk lånt trillebør med jernhjul og
bygde oss ei «løype» av planker for å få
trillet vekk all jorda. Den gang var det
ikke gravemaskiner som tok seg av slike
tunge jobber. Den arbeidsoppgaven måtte
vi ta oss av selv, sier Willy.
Stubbloftsleire og sagflis
– Gunnar Brynhildsen og jeg var med på å
støpe fundamentet til boligen, men det
PENSJONIST-NYTT 1/99

– Vi har ikke angret en dag på at vi i 1949 sa
ja til boligbyggelagets tilbud om å være med på
å bygge vårt eget hjem på Ringedammen, sier
Lilly og Willy Færgestad, som her er fotografert
foran boligen.

var Paul Hagen og hans snekkere som tok
seg av forskallingen av grunnmuren.
Gunnar og jeg kultet kjellergolv og vi var
med på det vi kunne, forteller Willy.
Vi skar stubbloftsbord, og vi la ut stubb
loftsleiren som den gang kunne blandes
med 30 - 40 prosent sagflis. Flis kan jeg
huske vi hentet fra Hurum i 42 sekker.
Det var ingen vei til Ringedammen den
gang, så vi måtte benytte Hagenbakken så
langt den gikk. Snekkerne til Hagen satte
opp huset, mens vi tok oss av utvendig
drenering og innvendig sparkling, maling,
tapetsering og mye annet.
Innflytting og bryllup
– Den 9. juni i 1950 var leiligheten innflytningsklar, og den 10. juni ble Tutta og
Gunnar gift. Det var et flott bryllup som
jeg aldri vil glemme, sier Lilly Færgestad.
Hun forteller at hun gned seg i øynene og
gråt av glede flere ganger mens bygge
arbeidet pågikk.
– Du skjønner at på den tida var det
rene luksusen å ha eget bad og wc og flere
Fortsettelse side 16
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Galleri Havstad

kristian schau
offentlig godkjent optiker
briller – kontaktlinser

Drøbak Optiske

Sentrumsbygget, Postboks 178, 1441 Drøbak
Telefon 64 93 15 89

Norsk Kunsthåndverk
Personlige gaver
i de fleste prisklasser.
Velkommen til
en liten glad kunstopplevelse!
Storgt. 15, Drøbak, Tlf 64 93 46 55

A.s Drøbak Mek.
Verksted
autorisert
rørleggerbedrift

Niels Carlsensgt. 4, 1440 Drøbak
Telefon: 64 93 55 58

Telefon 64 93 04 43

Vi tar imot reparasjoner av
smykker og bytter gull
aamodt fysikalske
institutt

Vimpelfabrikken as
Storgaten 12 – 1440 Drøbak
Telefon 64 93 10 60

Wienerbrødskjæringa 6
1440 Drøbak
Telefon 64 93 20 11

storblokken på tamburbakken

T

amburbakken-proi Norske Boligbyggelags
sjektet ble satt i gang
Landsforbund.
av byggmester Ger
Storblokken på Tambur
hard Mørk, men ble overtatt
bakken eies av et borettslag
av NBBL og Drøbak BBL.
og er finansiert ved hjelp av
Prosjektet ble gjennomført
Husbanklån.
med Brødrene Ellefsen,
Bygget inneholder 12 toFrogn, som hovedentre
roms, 8 tre-roms og 8 fireprenør, og de 28 leilighetene
roms leiligheter. Innskud
ble på vanlig måte tildelt bodene varierer fra 8.000 til
ligbyggelagets medlemmer.
12.500 kroner og husleiene
Da innflytningen på Tam
fra kr. 105 til kr. 175, pluss
burbakken pågikk som
brenselstillegg for sentralmeren og høsten 1959,
varme og tillegg for bruk av
hadde lokalavisen en større
vaskerianlegg.
omtale av det den kalte
Hovedentreprenør
har
«storblokken i Drøbak».
vært murmestrene Brødrene
Vi tar med et utdrag fra
Ellefsen, Frogn. Bygget er
artikkelen i «Akershus Som de fleste andre borettslagene kalkulert til ca. 1,2 mill.
Amtstidende» for 23. okto- har også Tamburbakken
kroner. Om dette holder er
gjennomgått store moderni
ber 1959:
ikke godt å si ennå, bl.a. er
«Det er delte meninger serings- og utbedringsarbeider, og i byggeperioden kommet
om arkitektene Jordan & «storblokken» fremstår i dag som inn bestemmelsen om 45 tiJordan har forskjønnet om- en attraktiv boligblokk.
mers uke, som man har lov
givelsene ved utforming de
å ta i betraktning selv ved
ga den svære, meget dominerende boligblok- bindende anbud.
ken på Tamburbakken i Drøbak.
Tomten var svært begrenset og grunnarMen de har i alle fall fått utnyttet en beidene vanskelige som følge av omgivelsene
trang og vanskelig, men sentral tomt til et og fjellets beskaffenhet.
stort antall leiligheter som lykkelige innehaByggearbeidet er administrert av NBBL
vere har tilflyttet i løpet av i sommer etter med bistand av Drøbak Boligbyggelag, hvis
hvert som leilighetene er blitt ferdige fra en- sekretær, disponent Øistein Furru, har hatt
treprenørenes side og godkjent av inspektøren meget arbeide med den administrative del.»

aktieselskapet

O. B. Hansen
Lindtruppbakken – 1440 Drøbak – Telefon 64 93 00 27

10

PENSJONIST-NYTT 1/2000

Forsiden – Eika på Sogsti: På forsiden bringer vi et fotoet av Eika på Sogsti. Selv
om den ikke er så gammel (ca .150 år) som mange tror, står den der som et symbol
på fred og ro. Eika består av 11 stammer som danner en ytre sirkel på 10 meter.
Stammene må være grodd opp rundt en rot fra en tidligere stor-eik. I midten er det
som en hule med plass for to til tre personer. Ta en titt inn! Eika er i dag fredet.
PENSJONIST-NYTT 1/2000
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Drøbak Gullsmie
Tore H. Eriksen

RIMI Drøbak, Sentrumsbygget
Hverdager kl. 9 – 20
Lørdager kl. 9 – 18

Wienerbrødskjæringa
1440 Drøbak

Mer for pengene

velkommen til

g-sport drøbak
drøbak city
Tlf. 64 93 09 84

skipperstuen drøbak
stedet med miljø
telefon 64 93 07 03
Alt under ett tak!

jernia – askautrud
Telefon: 64 93 00 34
Torggaten 4 – 1440 Drøbak

hageland
Drøbak Hagesenter AS
Storgaten 22, 1440 Drøbak
Telefon: 64 93 03 59

fotografen

Osloveien 5, 1440 Drøbak. Tlf. 64 93 21 14

Velkommen til
Midt på Torget
i Drøbak
Torget 7 - Drøbak
Tlf 64 93 15 18

dr. kjell a. dalby

På Kumlegaarden spiser du godt

Spesialist i øre – nese – hals

	Telefon 64 93 23 06
Storgaten 1
1440 Drøbak
12

Niels Carlsensgt. 11 – 1440 Drøbak
Telefon 64 93 15 04
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kinoen i Drøbak
Etter oppussing i fjor fremstår Drøbak
Kino som et attraktivt lokale for film
og revyer, for foredrag og andre
kulturelle oppgaver. I friske farger og
med nye, behagelige stoler og med et
kjempelerret kan vi her hygge oss et
par timer med god underholdning.
Noen har spurt Pensjonist-nytt
når Drøbak fikk sin første kinematograf, Fremdeles er det
noen som husker det, men da
må vi ty til dem som er over
90!
En av de første gangene det
ble vist levende bilder i Drøbak
var i 1910, to år før byen fikk
elektrisk belysning.
Festivitetslokalet ved Wictoria
Hotel (senere Britannia hotel) var
stedet, og det var det omreisende
«Det Norske Verdenstheater»
som stod for fremvisningen. Pro
grammet fortalte at det ville bli
vist sensasjonelle begivenheter:
Militærparade i Berlin, Zeppelins
luftskib, Brydekampe i Schweitz
og Politishefens overmand.
Billett
prisen var 25 øre for
voksne og 10 øre for barn. Dette
var i stumfilmens dager.
Senere i 1910 ble det vist filmer i regi av
Drøbak Kinematograf, men vi vet ikke
hvem som var den drivende kraft i fore
tagendet, Forestillingene skjedde i Festivi
teten. Han som sveivet filmen var Jens
Hauger. Til daglig var han ekspeditør i S. &
H. Haagensens Skibshandel i Kirkegaten.
Her var han også hestekar og bragte varer
rundt i Drøbak og nærmeste omegn.
PENSJONIST-NYTT 1/2000

«Hauer’n var kjendis og en populær mann
i byen vår. Når han kjørte kveldens siste
forestilling hendte det nok at han sveivet
litt for fort. Han skulle jo tidlig opp neste
morgen, så det gjaldt å få det unna. Men
da buet og trampet publikum i gulvet, så
han måtte slakke av litt på farten.
Kjøpmann Erik S. Haagen
sen var
Hauer’ns sjef og det var han
som et par år senere for egen
regning overtok driften av kinoen i Festiviteten. Medvirk
ende årsak var kanskje at det da
var hans onkel, skipshandler
Søren Haagen
sen, som eide
Hotel Britannia og den tilstøtende bygning med Festivi
teten.
Erik S. Haagensen kjøpte ny
kinofremviser. Dette var i
stumfilmens dager, så han engasjerte musikere til å akkompagnere de levende bilder.
Pianisten satt oppe på scenen
bak et sort teppe som hadde et
kikkhull mot lerretet. Det
gjaldt å følge handlingen og
raskt skifte tempo og melodier
– fra det romantiske til det galopperende. Senere ble det tre
som underholdt, bl.a. med fiolin og andre instrumenter. En sjelden
gang ble enda et stemningsskapende element tatt i bruk. Da man viste «Naar
Syrenene Blomstrer» ble parfyme diskret
sprøytet ut i lokalet!
Erik S. Haagensen drev sin private kino
i 15 år. Han viste storfilmer med datidens
topp-stjerner: Charles Chaplin, Buster
Keaton, Mary Pickford, Rudolph Valen
13

tino, Tom Mix og Harold Lloyd, for å
nevne noen av dem.
Drøbak kommune overtar driften
I 1927 besluttet Drøbak formannskap at
kinoen skulle drives kommunalt. Erik S.
Haagensen fikk en bastant beskjed at han
ikke lenger ville få bevilling. Etter 15 års
upåklagelig drift måtte han takke av.
Drøbak kommune fortsatte driften i lokalet på Festiviteten helt frem til 1933.
Fra 1930 av var lyden kommet, og fil
mene ble teknisk bedre etterhvert. Men
Festiviteten med den kjempestore koks
ovnen som eneste oppvarmingselement
var blitt avlegs.
Kommunen besluttet derfor å reise et
eget kinobygg for større bekvemmelighet
og med større kapasitet, og fant en egnet
tomt mellom Middelskolen og Frelses
armeen. Her hadde kommunen en trebygning som ble brukt til administra
sjonslokaler og møterom.
Nå ble dette bygget revet, og i den store
murbygningen som stod ferdig i 1933, ble
det plass til både kino, bystyresal og kommunale kontorer. Opprinnelig var kinoen
bygget for 293 sitteplasser. Ved restaureringen i fjor valgte man å redusere antall
sitteplasser til 150 til fordel for bedre
komfort. I år vil kinoen ha holdt til i bygget i 67 år.

Drøbak filmklubb er et selvstendig foretagende som i forestillinger utenom de
kommunaldrevne – viser kvalitetsfilmer
for sine gamle og nye medlemmer.
B.M.
Sundegata – fortsettelse fra side 5
papir, jeg trodde det var innpaknings
papir. Jeg sa til bestefar: «Du kan da ikke
betale med papir!» . Da forklarte bestefar,
Samuel Randin, som drev kjølhalingsverksted i Bugta, at det var hundre kroner
og penger gode nok. Så gikk bestefar over
gaten og sa at han skulle inn i bygningen
der for å få seg et «stutaue». Det var en
dram som kostet 50 øre. Jeg fikk en brus
til 10 øre.
Du verden hvor rikt liv vi hadde i gamle
Drøbak. Det er godt dere tar vare på det i
Pensjonist-nytt til nye pensjonister og generasjonene etter oss, sier Randin, som
vokste opp med Sagajordet og Vind
fangerbukta som spennende opplevelsesområde. Han var med på kjølhaling av
seilskuter og klatret i riggen på dem og
stupte fra baugspydet. Han var med på å
stifte Vindfangerbukta Båtforening og var
formann i fem år og er æresmedlem, formann i Seniorklubben og kort sagt:
«Ruffen personlig».
Rolfot og Ingo

laurits karlsen & sønn AS
Olje • parafin • service

pensjonister får rabatt!
Ring 64 93 17 55 og snakk med din
lokalleverandør.
14
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ruvende kunstner og astronom

V

i har skrevet mye om billedhuggeren Brynjulf Bergslien her i
Pensjonist-nytt siden han bodde
her i lengere tider. Vi har også skrevet om
brorsønnen Nils, som er Norges fremste
nissemaler, for han var også mye i Drøbak.
Men den tredje av «Dei tre Bergslikunstnarane» som de omtales som, Knud,
(1827 - 1908) har vi knapt nevnt, selv om
han nok er den mest berømte av de tre.
Han var også ofte i Drøbak og hjalp
Brynjulf med hans arbeider bl.a. i Drøbak
Kirke. Knud, også fra Voss, drev sin berømte malerskole i Kristiania med elever
som Chr. Skredsvig, Hans Heyerdahl,
Eilif Petersen, Gerhard Munthe, Edvard
Munch, Harriet Backer, Halvdan Egedius

og Thorvald Erichsen
m.fl. Han var forgudet av sine elever, selv
om de jo ikke alltid
fulgte hans anvisninger. Blant Knuds
egne berømte malerier kan nevnes hans
«Birkebeinerne på ski
over fjellet med
kongsbarnet»,
«Kong
Sverre
og
Birkebeinerne», Slaget i Hafrs
fjord» og
«Jonsokkveld». Hans portretter av berømte nordmenn i hans tid som for eksempel
P. Chr. Asbjørnsen, P. A. Munch, Eilert
Sundt m.fl. og dessuten mange Eidsvoldfolk, er skatter.

VAKKERT BARNEPORTRETT FRA DRØBAK

M

en vi burde i Pensjonist-nytt
kanskje først av alt nevne hans utrolig vakre portrett av Helga,
Brynjulfs datter, som
bodde i Drøbak sammen med sin mor,
mens Brynjulf arbeidet i atelieret sitt i
Rådhusgaten i Kristi
ania. Om dette barneportrettet skriver
Bergslien-kjenner
Magnus Dagestad:
«Likevel er gjerne det
varmaste og varaste portrettet til Knud Bergslien
det vene målarstykket av
Helga, dotter til broren Brynjulf. Og
det er ikkje det som
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gjev bildet so stort verd at det teknisk
er so godt at en moderne foto
graf ikkje kunde greida en
meir grannvar attgjeving.
Nei, det eig noko som
ei fotografisk plata ikkje kan gjeve att, den
avspegling av barneynde og uskuld
som berre ei kunstnarånd og ei kunstnarhand kan gjeva
att.
Og når kunst
naren
med vag hand hev drege
den vakre ljosstrima yve
kinn og kjake, so er det som
han stryk med lette fingrar yve
rein, mjuk barnehud.»
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STJERNEHIMMEL OVER DRØBAK

K

nud kom ofte ut til Brynjulfs hus
(nå Husvikveien 29) i helgene. Han
drev også i Drøbak nå og da sine astronomiske studier, slik deres felles brorsønn Nils også gjorde på Husvik. Knud
drev av og til sine himmelstudier så mye
at det gikk ut over hans kunstarbeider.
Nils arvet en av hans stjernekikkerter, som
han brukte i Drøbak.
Knud Bergslien var en roligere kunstner
enn sin brorsønn Nils og sin festglade, livlige bror Brynjulf som raste rundt i
Drøbak med sin røsslige skikkelse og røde
nese og brukte sitt lett hørbare vossamål så det sang i
veggene. Knud hadde også
fornemme venner. Han
hadde sitt atelier i
Stortinget og hadde nære
forbindelser på Slottet med
hyppige invitasjoner dit.
Men så er også et av hans
mest berømte malerier
«Carl Johans kroning».
Knud fikk også i oppdrag å male kroningshøytideligheten til Oscar II.
Bildet henger nå på slottet i Oslo. Han

Lykken…Fortsettelse fra side 9
soverom. Vi var ikke vant til det. De fleste
bodde i en stor familie på ett eller to rom
og kjøkken med utedo, så dette var eventyrlig, sier hun.
– Boligbyggelaget hadde ingen admini
strasjon som kunne hjelpe til i 1949/50,
men banken hadde en kontrollkomité
som inspiserte byggevirksomheten og som
vi med jevne mellomrom ble innkalt til å
16

hadde mange prominente omgangsvenner
utenom kongelige, politikere og malerkunstnere. Således Fridtjof Nansen, professor Sars, Helge Væringsåsen og Henrik
Ibsen. Han tok ofte med disse sine omgangsvenner på utflukter, men vi har ikke
funnet noe om de prominente vennene
hans var med til Drøbak.
Selv om «Dei tre Bergsli-kunstnarane»
for det meste levde på Voss, i Kristiania og
i utlandet, så har Drøbak hatt en interessant del av deres liv.
Rolfot

Hvis du ikke kan le,
kan du ikke leve!
Hvilket ansikt har du på?
Mennesker med sure ansikter
Se en gang på ditt eget ansikt i speilet.
forsurer livet!
Ikke på håret ditt eller make-upen.
Se lenger og dypere.
Smil av hjertet
Du bor bak ansiktet ditt.
sånn uten videre, for ingenting.
Har du på en maske som passer
På gaten, ved luken,
for anledningen, hard og kald,
på kontoret, i bilen,
for dem som rangerer under deg,
på arbeidet.
smigrende og smiskeblid oppover,
Bare fordi du synes det er fint.
med et standardsmil når det gjelder salg,
eller fordi du blir betalt for det,
munter i baren, likegyldig i arbeidet,
utfordrende i trafikken og innelukket hjemme?
Du bor bak ansiktet ditt.
Ansiktet ditt må være det åpne og ærlige
speilet for ditt indre.
Hvis ansiktet ditt ikke kan bære et smil,
går noe galt i ditt indre,
og da er ditt hjerte alvorlig sykt.
Et kaldt ansikt kommer av et kaldt hjerte.

Birkebeinere på ski over Filefjell fører Håkon
Håkonsen som barn til Trondheim.

møte. Husbanken hadde gitt oss lån, men
den hadde gitt den lokale banken fullmakt til å administrere lånet. Da vi var
ferdig med bygget, hadde vi tusen kroner
igjen av lånet etter at vi også hadde finansiert et nettinggjerde rundt tomta, erindrer Willy.

din bank i nærmiljøet
Avd. Frogn
Torggt. – 1440 Drøbak
Tlf.: 64 93 79 50 • Fax.: 64 93 79 60

Artiklene om Drøbak Boligbyggelag
er skrevet av journalist Tor V. Hansen
PENSJONIST-NYTT 1/2000
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Glimt fra skolen på Dal – 1926
– sånn jeg husker det

M

ammaen min fulgte med første
gangen. Det var like før sommerferien. Tre gutter og to jenter
skulle begynne i første. Noen hadde ryggsekk og andre hadde ransel. Ransel var
noe nytt. Foreldrene håndhilste på hverandre, snakka litt sammen. De store elevene lot som om de lekte, men skuler bort
på nykomlingane.
Frøken Bjørnsen
hilser på foreldrene. Snakker litt
med dem. Får se
vaksinasjonsattestene til elevene. Så
hilser hun på elevene. Jeg syntes
hun hadde så rare
hender. Handa var
krumbøyd, fikk
lik
som ikke or
dent
lig tak, bare
ytterst i fingertuppene, når jeg hilste. Hun hadde
leddgikt fikk jeg
høre da jeg kom
hjem.
Vi kommer inn i
klasserommet og
skal prøve en pult
som
passer.
Guttene har jentene på sin høyre side, og
lærerinnen kateter og tavle på veggen bak
seg. Foran første pult i midtrekka sto orgelet, det var lite. Det var pedaler som skaffet
luft til lydene. På pultene satt det to stykker. Det var lagd høl i pulten til et blekkhus

18

til hver elev. Det var også en hylle under
pultplata til bøker og ryggsekk.
Kateteret som lærerinna satt bak, var
bygd opp litt fra gulvet. På kateteret var
det skråplate til å legge boka på. Ytterst på
hjørnet var det montert en blyantkvesser.
Til venstre når du kommer inn i skolestua, i hjørnet, sto en vaskeservant med
fat, mugge og såpekopp. Alt var i
hvit emalje med
en smal blå kant
øverst. Stativet var
av jern med tre
bein festet til tre
ringer, øverst til
fatet, midten til
såpe
skål og nederst til vannmugga. På øverste ring
var en nagle til å
henge håndkle på.
På veggen hang
en vannbeholder,
grågrønn.
Sett
ovenfra så den ut
som en halvmåne
med flat rygg mot
veggen.
Lokk
oppå til påfylling
av vann. Nesten
nederst ved bånn
var det en tappekran. Ved siden hang det
et beger i en lenke. Alle drakk av samme
beger når vi var tørste.
Hver morra i første time sang vi en
sang, lærerinna spilte på orgelet, kalt
Kalven. Alle fem sang så godt de kunne.
PENSJONIST-NYTT 1/2000

Har fått utlevert blyant og skrivebok, det
kosta 12 øre. Det var mye penger. Inntil
nå hadde de brukt stentavler og kritt og
den skulle vi ikke bruke mer. Dagslønna
den gang var en krone. ABCen husker jeg
ikke prisen på.
Det første vi lærte å skrive var en rett
strek i ei rute. Litt på skrå, linje etter linje.
Neste var ett-tall med oppstrek og litt tykkere nedstrek. Ikke alle 7-åringene hadde
lært bokstavene hjemme. Jeg mener de
første bokstavene vi lærte var i og e. Så
skulle vi lære at bokstavene skulle henge
sammen til ord.
For å lære å regne brukte vi å telle pinner. Frøken hadde kuleramme. Ti pinner,
alle helst like lange måtte vi lage sjøl av
noen bjerkekvister. Barken ble skrapt av
pinnene som var ca. 5 mm tykke. Alle
møtte opp med en bunt pinner med hyssing rundt midten. Opplæringen var enkel. Legger alle pinnene på pulten, legger
en til side, tar den vekk. Her mangler jo
en. Det var lett å svare på. Etter hvert ble
det vanskeligere, med flere pinner. Legge
sammen å trekke fra blir vanskeligere når
vi ikke fikk bruke pinner mer. Da telte vi
på fingrene under pulten, så ikke frøken
så det, trodde vi.
Matpause hadde vi i det lange friminuttet som varte en halv time. Satt på pulten
og spiste matpakken. Maten var pakket
inn, noen med avispapir, andre med gråpapir eller smørpapir fra margarinpakka.
Frøken sa vi bør ikke pakke inn maten i
papir med trykksverte på. Det samme
matpapiret ble brukt flere ganger. Pålegget
var ost; geit- eller nøkkelost.
I småskolen hos lærerinna var det første,
andre og tredje klasse. Første klasse var
alene, annen og tredje gikk på samme dag.
Hos læreren i storskolen gikk fjerde og
femte på samme dag, og sjette og syvende
PENSJONIST-NYTT 1/2000

sammen. Vi gikk annenhver dag på skolen.
Småskolen sluttet en time før stor
skolen. Det var for at ikke småskole
elevene skulle bli plaga av de store.
Læreren var også organist i kjerka. Var
det begravelse slutta alle likt. Da var jeg
livredd i første klasse. Det var to store gutter jeg måtte gå alene med det siste stykke
hjem. En gang fløy de på meg og fikk meg
ned i en bekk. Jeg ropte på hjelp. Olga
Dahl som var på vei til Garderenga, hørte
og så hva som hente. Ho fløy tvers over
Glennejordet ca. 100 meter. Ho var stor
og sterk. Tar guttane en etter en, drar til
dem, får dem overende på bakken. «Hvis
de rørte meg en gang til, så skulle nok hun
ta dem», sa hun.
Neste dag i friminuttet roper frøken
Bjørnsen på guttane. Ho satt alltid på
trammen med en kopp kaffe i friminuttet
og så på elevene. Guttane går litt slukøra
bort til trammen. Alle elevene ser på. Ho
ser på dem og sier: «Dere er vel stolte nå
som greide å banke opp den vesle…». Det
var alt hun sa. Etter det slutta småskolen
littegrann før. Vi fikk da litt forsprang på
veien hjem. Grunnen til julingen var nok
ranselen, de hadde ryggsekk.
Den dagen vi ikke var på skolen, måtte
vi arbeide hjemme. Om sommeren ute på
jordet eller i fjøset. Jentene vasket opp og
ordnet med ting i huset. Måtte strikke eller stoppe strømper. Om vinteren var guttane med i skauen. De siste årene på skolen var jeg med å hogge og kjørte tømmer
og ved.
Vi hadde mye hjemmelekser syntes vi.
Kom aldri i gang før langt ut på eftan.
Måtte lære mye utenatt. Det vanskeligste
var salmevers. Leste og leste, skjønte ingen
ting. Bedre var det med dikt og det som
gikk på rim.
K.G.
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Et minne fra langåra november 1955

Gode tilbud og hurtig handel
i butikkene du kjenner
Manufaktur – Konfeksjon

HEER – TELEFON 64 93 03 88

Telefon 64 93 01 07
1440 Drøbak

SKOMAKER

O. Pedersen Eftf.
SKOMAKERVERKSTED/SKOBUTIKK

Sogsti Plantesenter
Sogstiveien – 1440 Drøbak

Støtt våre
annonsører
– de støtter oss!

Lindtruppbk. 11
1440 Drøbak
	Tlf. 64 93 14 46

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

Torggt. 6, 1440 Drøbak
Tlf 64 93 47 50, Fax 64 93 50 70
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åka kom drivende innover fjorden,
tjukk som graut, sikten var deretter.
På brygga ved Nordre Spro stod
Martin Iversen, litt betenkt. Skulle han
kaste loss og dra med sin 26 fots vabåt tilbake til Søndre Langåra hvor han bodde
sammen med sin kone Eva og 4 barn?
Han hadde fast oppsyn med tåke-klokka
på øya. På dagtid hadde han en jobb i
land, men først skulle tre av barna hans
fraktes til og fra skolen på fastlandet.
Akkurat denne dagen hadde de fri.
SKJEBNE?
Iversen tok sjansen, startet opp, og
snart var han ute på fjorden, men der lå
tåka tjukk, og det var mørkt som på svarte natta. Et riktig ufyselig vær. Midtfjords
hørte han plutselig dunk fra en båt som
nærmet seg. Han fikk tåkeluren frem i en
fart, og like etter hørte han at båten ga tre
korte støt i fløyta, som betyr «Jeg bakker». Men det var for sent, for øyeblikket
etter ble vabåten truffet midt på og knust
til pinneved. Iversen stupte til sjøs, gled
langs skutesiden og fryktet nok skipets
propell. Det var «Binna» fra Fred. Olsens
rederi. Iversen fikk heldigvis tak i en tom
bensinkanne som hadde ligget i vabåten.

På Langåra stod hans 12 år gamle sønn
Jan. Han hadde hørt smellet og forstod
situasjonen. Han og en tilfeldig gjest jumpet opp i en pram og fossrodde ut i tåka
dit hvor Iversen lå i vannet og ropte om
hjelp. Med strev fikk de den våte og kalde
mannen opp i prammen. Samtidig hadde
«Binna» fått satt båt på vannet, men da
hadde allerede Iversen sjøl satt seg til årene for å få i seg litt varme etter den kalde
dukkerten.
Senere ble det sjøforklaring. Binna's
styrmann hadde ikke sett noe på radaren.
Fra rederiet fikk Iversen en erstatning på
8000 kroner.
Men selve marerittet satt godt fast i sinnet lenge – for ham som ulykken rammet,
men også for dem som stod på land og
skjønte faren. Det var et utrolig skjebnehell at ungene den dagen var hjemme fra
Myklerud skole!
Familien Iversen bodde på Søndre
Langåra i over 20 år. Han passet klokka
for Fyrvesenet. Når tåka kom sigende
skulle klokka med sine malmfulle slag
varsle de sjøfarende. Da var det å henge i
klokkestrengen hver 1 1/2 time. Det var
et slit!
Reidun

RADIO, TV, VIDEO, PARABOLANTENNER
SEIERSTEN SENTRUM 2, 1440 DRØBAK. TLF. 64 93 08 68
ÅPENT 09.00 - 17.00 TORSDAG 09.00 - 19.00 LØRDAG 10.00 -14.00
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Folketallet i 1801 i ladepladsen Drøbach
i Aas prestegjeld, Agershus Amt
Så langt jeg har kunnet bringe på det rene er dette den eldste tilgjengelige
folketelling vi har for Drøbak. Den omfatter 166 familier, inklusive leieboere. Ialt
bodde der 1093 personer i «byen» vår.

R

undt 1800 var Drøbak inne i en av
de beste perioder. Det gjaldt både
trelasteksport og seilskutetrafikk.
Da var Niels Carlsen på høyden som
kjøpmann, skipsreder, eksportør og importør. Han og hans familie hadde i 1776
forært Drøbak en vakker tømmerkirke,
han og hans svigerinne Anne Paludan
hadde stilt midIer til rådighet for oppføring av et hospital for trengende og for
fattige enker (1793) og likeså den store
bygningen tvers overfor Hospitalet for
stedets første almueskole (i egen bygning).
Niels Carlsen var da en av landets størst
skipsredere med ialt 10 egne seilskuter og
med et betydelig antall parter i andre skuter.
I 1807 erklærte Storbritannia Dan
mark/Norge krig, og under napoleons
krigen ble en stor del av hans skip kapret.
Han kom i økonomiske vanskeligheter,
men greidde å reise seg igjen. Kirken,
Hospitalet, Almueskolen og hans prektige
residens, (idag Solgry) står den dag idag
som verdige minner fra hans og Drøbaks
storhetstid.
En gjennomgang av folketellingslistene
fra 1801 tegner et bilde av ladestedets
struktur. Hver enkelt borgers beskjeftigelse er angitt, så vi kan danne oss et bilde av
yrkeslivet dengang. Under hver familie i
registeret står mannen først, og det er som
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regel bare han som har yrkestittel. Ekte
fellen står oppført som hustru, og i de aller fleste tilfellene dengang var hun hjemmeværende. De leieboende menn er ført
opp med stillings navn. Ellers finner vi
mange pussige tilføyelser:
• Arbeidsmann, men meget fattig
• Leieboer som nyder almisse i Byen
• Snedker, men i stor fattigdom
• Enke efter 2.ægteskab, fattiglem
• Veverske og fattiglem
• Skomager, men i fattige omstændigheder
• Fisker og tillige fattig
• Graver til Drøbachs kirke og yderlig
fattig
Nedenfor er gjengitt en oversikt og de viktigste yrkesbetegnelser som er oppgitt, og
hvor mange det var i angjeldene yrke:
• 1 canseliraad og sorenskriver
(Erich Horn)
• 1 residerende cappelan
(Morten Wendelboe Münster)
• 1 kongelig byggmester og architect
• 1 etatsråd
• 1 apoteker (C.F.Horn)
• 2 forlikskommisærer
• 1 klokker
• 1 tollskriver
• 2 prokuratorer
• 1 kaptein,
• 2 artillerister
PENSJONIST-NYTT 1/2000
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•
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1 feltskjær (kirurg)
8 soldater,
1 billedhugger (Hans Jaspersen)
1 organist
1 tollkasserer
1 tollinspektør
1 lensmann
2 underbetjenter
1 tollbetjent
1 musikant
3 kontorbetjenter
3 skolelærere
1 postbud
14 kjøpmenn
3 handelsdrenger
2 losoldermenn
6 loser
1 sundmann
1 sundmannskone
7 vertshusholdere
1 skyss-skaffer,
1 glassmester
1 maler
2 skipsredere
15 skippere
7 styrmenn
7 tømmermenn
1 båtsmann
48 matroser
2 seilmakere
3 fraktemenn (jakteskippere)
2 stuere
11 fiskere
4 sagskjærere
24 bjelkehuggere
4 skreddere
9 skomakere
2 garvere
4 snekkere
2 murmestre
1 skorsteinsfeier
1 hårskjærer
1 graver
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1 kammemaker
2 slaktekoner
5 veversker
5 spinnekoner, samt
1 pensjonist etter krigen med
Tripolis

Som man ser av denne oversikten er det
sjøens folk og bjelkehuggerne som er de
dominerende: omtrent 41 % av de forannevnte.
I 1801 var det 1093 innbyggere – 572
menn og 521 kvinner. I 1865 var det
1658 innbyggere, i 1875 2161 innbyggere
og i 1900 2351 innbyggere.
B.M.
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tapetene forteller historie

D

en første eieren av det huset som i
dag er Niels Carlsensgate 43, var
Anders Nicolaysen, som i 1818
overdrog det til Lars Henriksen for 50
spd. Den gangen var huset noe mindre
enn i dag; verandatilbygget og «peise
stuen», spiskammer, anretning og deler av
hallen ble påbygd senere. Den ene kjelleren hadde, da som nå, nedgang fra kjøkkenet, mens den andre hadde utendørs
steintrapp, i dag skjult under veranda
tilbygget.
Ved restaureringen i 1983 så en at
brannmuren hadde mange mer eller mindre tildekkede pipehull, som fortalte om
utskiftninger av grue, ovn, komfyr og andres oppvarmings- og kokemuligheter.
Ved siden av de to stuene må det ha vært
en forstue, og inngangen har øyensynlig
vært nær kjellertrappen. Øverst var det en
kvist, noe som gjør at huset virker lavt på
fotografier fra slutten av 1800 tallet.
Det vites ikke hvilket sosialt sjikt de to
ovennevnte herremenn tilhørte, men de
må ha hatt en viss levemåte. Veggene i de
to stuene var nemlig rappet. Rappe
materialet var, etter hva vi kan se, gips,
nauthår og halmhakkelse. Tømmer
veg
gene ble (dessverre) grundig behandlet
med øks før det vannholdige materialet
ble lagt på. Til sist ble massen jevnet ut før
en meget blank maling ble smurt på.
Veggene skulle sikkert imitere silketapet.
Henriksen greide i 1825 å selge huset
videre til «Pigen» Kristine Heer for det
dobbelte av hva han selv ga. Det er blitt
fortalt at Kristine hadde vertshus for vei
farende og sjømenn. Stedet lå svært sentralt til. Mat og drikke som hun serverte,
ble nok hentet opp fra kjellerens tønner
24

og binger. Tro hvordan hun hamlet opp
med drukne og krakilske matroser? Ble
kvisten brukt til overnatting?
De rappete veggene må ha gitt en egen,
mørk stemning sammen med levende lys.
En stue var malt mørk blå, den andre
kullsvart.
I 27 år holdt vår hverdagsheltinne ut med
sin strevsomme jobb, før hun i 1852 solgte
huset til «Skibsbyggmester Pedersen» for
160 spd. I papirene fra Riksarkivet er det
nevnt at «grunnleien» er på 4 spd. Sy
stemet med «grunnleie» er grundig behandlet på side 298 i bind 2 av Frogn
Bygdebok. Rikfolk investerte i tomter,
som var eller skulle bli bebygget. Hus
eierne betalte så årlig det som var bestemt.
Jordstykket strakte seg litt ut over husets
areal, som i dette tilfelle: grunnleie for
42x18 alen, mens huset målte 21x11 alen
(13x7 m).
Det må nok ha vært praktisk med mørke, rappete vegger, som ølskvettene prellet
av på, men så kom forandringen, for nå
holdt besteborgerne sitt inntog. Det var
velstand i Drøbak på den tiden, og vår
skipsbyggmester fikk nok sin del av kaken. Nå kjøpte han nemlig inn et flott nyrenessanse tapet, fabrikert av selveste F.H.
Frölich, en innvandret danske som grunnla Norges første tapetfabrikk i 1847.
Tapetet er gjengitt i Fortidsminnes
merkeforeningens hefte 2/84 som ett av
hans første produkter.
Fargene var tandre, men holdbare: lys
blått, lys grått og rødt. (Se fig.1. som viser
dette tapetet innrammet av et senere, som
ble montert nærmere århundreskiftet.)
Om det nå ble aldri så lyst og lekkert
Fortsettelse side 27
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Fig. 2 – Svart, ensfarget tapet med bord i gull,
brunt, beige og gult.

Fig. 3 – Lena Larsens
vakre, men skjøre
tapet fra 1870årene. Merk
blåfargen!

Fig. 1 – Frølichs tapet fra ca 1850 og
«dragestiltapet» fra 1898.

Fig.4 – Tapet
fra 1887.
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Tapetet…Fortsettelse fra side 24
følg med i

Kom innom til en hyggelig prat om
vårt fordelsprogram

«Aktiviteten»

KARAT

Forretningen i Niels Carlsensgt.
hvor pensjonister og trygdede
selger sine vakre
håndarbeider.

Vi har mulighetene, du har valget.

telefon 64 93 76 00

Niels Carlsensgate – 1440 Drøbak

grønthuset

drøbak frukt- og grønttorg

HVERDAGER KL 09 – 20
LØRDAGER KL 09 – 18

Ni
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pavelsgården – storgt. 7
tlf. 64 93 02 88

Vinner kampen
mot høye priser!

e

ls

Torggaten 3 – 1440 Drøbak
Telefon 64 93 00 84
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Vi har det meste……
for de fleste!
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hos Pedersen, så ville han følge moten
som kom i 1855-60, nemlig ensfarget
tapet med tynne, kunstferdige border

(fig. 2).
Han må nok ha hatt den gamle rappete
vegg i kjær erindring, siden hovedtapetet
var helt svart. Bordene derimot, var vakre,
med gyldne striper. Disse bordene ble
trykket i hele ark og etterpå klippet i
strimler.
Den første juli 1876 overdrog Pedersen
huset til enkefru Lena Larsen som vel
hadde noe på kistebunnen. Hun betalte i
alle fall 900 spd., og flottet seg med nye
tapeter to ganger. Begge tapeter var ny
renessanse fra enten Frölich eller
Helmsdorff, en tidligere medarbeider som
begynte for seg selv i begynnelsen av
60-årene. Det ene er i turkis og gull, det
annet (fig. 3) i indigo, hvitt og gull.
Tidens motefarge var indigo, som har
holdt seg like godt til dags dato. Grunnet
tapet
fabrikantenes innblanding av lim,
smitter den dessverre av.
Enkefru Larsen fikk nyte sine vakre tapeter helt til 1887, da hun solgte huset til
Henry Parr for kr. 4.500.-. Den nye eieren
(som sikkert leide ut) fikk satt opp et mer
nøkternt tapet over det superfeminine
(fig. 4). Det samme er funnet i sidehuset,
delvis klistret på aviser fra 1887.
Dette mørke tapetet er i to grånyanser
med enkelte røde prikker, og ligner på et
Frölichtapet fra 1885 som i dag finnes på
Norsk Folkemuseum.
Nå nærmet man seg århundreskiftet
med nasjonale følelser, konsulatsak og
unionsoppløsning. Alt norsk var på mote,
dragestilen og åklærne florerte, godt blandet opp med «Art nouveau» 1895-1915.
Gerhard Munthes tepper var inspirasjonsPENSJONIST-NYTT 1/2000

kilden (fig. 1). Og det var akkurat i 1895
sorenskriver Karl A. Enger kjøpte huset av
Henry Parr. Nå kostet det 7.000 kroner.
Han kjøper også grunnen som hittil har
vært i Parrfamiliens eie, og tilføyer en del
jord for blant annet å oppføre et lite rødt
hus som skulle være stall, vognremisse,
(vognstall), vedbod og bolig.
Enger hadde imidlertid flere prosjekter
på gang. I 1898 tilføyer han en peisestue
med høye takbjelker og tømmermanns
panel. Stuen kan vi tenke oss innredet
med tepper, isbjørnskinn og kubbestoler
som en ser det i Christian Michelsens
«Gamlehaugen» i dag.
Rundt århundreskiftet økte mange
huseiere boligflaten sin ved tilføyelser og
gikk samtidig over til en slags sveitserstil
på toppen. Enger bygde verandastue med
tidens fargerike vinduer og hevet taket slik
at en hel etasje ble tilføyet. Huset fikk dermed sitt nåværende utseende.
Da Staten kjøpte alt av Enger i 1917 for
å ordne til en politimesterbolig, gikk det
hardt ut over både glassvinduene og peisestuen. Den gang eksisterte ikke begrepet
Miljøverndepartement...
Karin Landmark
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låg-øya

L

ågøya ligger mellom Aspond og
Søndre Langåra. Øya ble kjøpt av
Norsk Brændselolje (nå Statoil) i
1920-årene. Meningen var å bygge et
tankanlegg der, men en grunne på øst
siden vanskeliggjorde det. Det var en
stund tanken å selge øya, bl.a. var
Frelsesarmeen nevnt som kjøper, men det
ble forkastet og personalet på hovedkontoret i Oslo fikk tilbud om å bruke øya
som feriested.
Når jeg skal si noe om denne idylliske
øya må det bli veldig personlig, for jeg har
feriert der i ca. 30 somrer, fra 1930 til
1960.
De første årene fantes det et 2-etasjes
hus «villaen» og en hytte «bungalowen» å
velge mellom. Vi valgte 1. etasje i «villaen», også kalt «spøkelseshuset» av folk på
fastlandet. Det gjorde inntrykk. Det var i
1930, og det året var vi den eneste familien som ferierte på Lågøya. Vi disponerte
en robåt,og det ble mange roturer over til
Fagerstrand og mange fine fisketurer. Vi
var avhengig av å få dagligvarer og vann
fra Fagerstrand. Hvis det var dårlig vær,
for eksempel mye sjø og vi manglet noe,
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Bukten, som vi kalte lagunen, helt nord på
øya, med Søndre Langåra i bakgrunnen til
høyre.

heiste vi et fargerikt «Mil»-flagg på stranda, og ikke lenge etter kom en motorbåt
over fra anlegget på Fagerstrand med en
hyggelig kar ombord som spurte hva vi
trengte. Vi sendte med lapp og varene og
vannet kom dagen etter. Vi handlet «på
bok» på butikken.
Det ble boret etter vann (65 m. ned)
midt på øya, og en pumpe ga oss deilig
vann. I 1936 ble det bygget dampskipsbrygge, og vi fikk en avtale med Nesodd
båten, med faste avganger fra Oslo og «på
signal» fra Lågøya. Den gangen gikk
Nesoddbåten til Drøbak, og en sjelden
gang ble det tur dit. Båtforbindelsen gjorde øya mer attraktiv. Tennisbane med
Essenasfaltdekke ble anlagt, og dette økte
også interessen for opphold på øya. Men
det var nok badelivet som tok det meste
av tiden – det var jo alltid pent vær den
gangen. En av pappaene påtok seg svømmeundervisningen. Han var streng, for
PENSJONIST-NYTT 1/2000

det gikk ikke an å bo på en øy hvis man
ikke kunne svømme.
Det ble etter hvert flere og flere som ønsket å feriere på Lågøya, og det ble bygget
hytter. De ble tildelt i tur og orden etter
ansiennitet, og vi valgte hytte plassert på
vestsiden. Den var ferdig i 1935, og den
disponerte vi i 25 år. Det ble også bygget
et par små weekend-hytter kalt «ungkarshyttene».
En amatørbotaniker var ofte
på Lågøya. Han fant mange
sjeldne blomster og planter
der, visstnok de samme som er
funnet på noen av de andre
øyene i fjorden. Det ble nedlagt forbud mot blomsterplukking.
Vi var fullt klar over at
Lågøya lå i Frogn kommune.
Jeg husker bl.a. at vi hadde en
plakat på utgangsdøren hvor
det sto: «Selvskudd utlagt.
Lensmannen i Frogn». Vi hadde selvfølgelig ikke noe selvskudd utlagt, men vi håpet at
det skulle skremme dem som
hadde skumle hensikter.
I den senere tid har jeg bare
vært på Lågøya på et par korte
besøk og kunne konstatere at
ikke mye var forandret – vi
gikk på de samme stiene. Det
var bygget noen flere hytter,
primusen var erstattet med
propanapparat, og kjelleren
med lem i kjøkkengolvet var

erstattet med propankjøleskap. Vann må
også i dag hentes i pumpa midt på øya.
Det er båret noen tusen bøtter derfra i
årenes løp. Hyttene blir nå benyttet av ansatte for kortere opphold.
Jeg er innflytter i Frogn fra 1986, men
håper at ca. 30 år som sommergjest i kommunen også teller litt.
Olly Taieth

Vannpumpen er den eneste
vanntilgangen den dag i dag. Ida
Smedstad fra Drøbak prøvet den
ved et besøk for noen få år siden.
PENSJONIST-NYTT 1/2000
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Frivillig kontingent
Pensjonist-nytt utkommer 4 ganger i året – med 32 sider hver gang.
Bladet utgis av pensjonister ved Eldresenteret, som påtar seg redaksjon
og
distribusjon gratis.
Bladet sendes til alle over 66 år i vår
kommune. Som et bidrag til å dekke
trykningsutgiftene vil vi sette stor pris
på et lite beløp – én gang i året – like
gjerne kr. 25,- som kr. 100,-. Vi vedlegger
en betalingsblankett.
Vennlig hilsen redaksjonen

«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.

Reiser arrangert av Frogn eldresenter
vår/sommer 2000
6. april – Svipptur Sandefjord-Strømstad.
Avreise fra Eldresenteret kl. 9.30.
Pris kr. 140,-. Påmelding a64932431
Mai – Dagstur. Tenkt mål er
Åsgårdstrand og Horten
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Medlem:
Astrid Raanaas(V)
Varamedlemmer:
Jorun Jakobsen (A)
Ingar Hellerud (H)
Gretha Gilboe (V)
Representanter for brukerne er Herman
Ruud og Gunvor Omvang.

Juni – Dagstur. Tenkt mål er Storøen
Gård ved Tyrifjorden.
4.-6. august – 3dagers tur Peer Gynt
Spelet med opphold på Feforkampen
Fjellstue. På vei til hotellet blir det stopp
og omvisning i Dale-Gudbrands Gård på
Hundorp og besøk i Peer Gynt
Samlingene på Vinstra. På hjemturen får
dere med en rundtur over Peer Gynts
Seterveg og omvisning på Jørundgård,
som ble brukt til innspillingen av filmen
Kristin Lavransdatter. Turen kommer til å
koste ca. kr.2200,- med alt inkludert.
Tillegg for enkeltrom kr. 180,-. Utfyl
lende program finnes i Eldresenteret.
Påmelding a64932431 senest 1. mai
Teaterkomiteen – 12. mars
har Søndagskonsert i Den Norske Opera
på programmet den 12. mars.
Teaterturene for øvrig blir annonsert etter
hvert.
Nye politisk valgte medlemmer i Styret
ved Frogn eldresenter.
Leder:
Arild Gustavsen (PP)
Nestleder:
Louise Skog (H)

AvtaleGiro
30

Godt nytt fra eldresenteret
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Fra årsfesten for de frivillige hjelperne på
Eldresenteret.

Nye frivillige
Som sikkert de fleste vet, er Eldresenteret
helt avhengig av personer som gjør en frivillig innsats. I dagens drift regnes denne
innsatsen til omtrent 2,3 dagsverk. Fra tid
til annen er det noen som slutter eller blir
syke og det trengs nye krefter inn, akkurat
nå er det slik at vi trenger noen nye til
kjøkkentjenesten vår. Av dem som er i staben allerede, er det noen som arbeider en
gang hver 14. dag, og noen som kommer
ved behov, alt etter som det best passer.
Som sagt, det trengs flere i staben, så har
du tid til overs vil vi gjerne ha deg med.
Ring eller kom innom.
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• Trykk: OB Hansen
as

Hårpleie: Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 09.00 – 14.00
Fotpleie: Mandag, onsdag og fredag kl. 09.00 – 14.00
Advokathjelp: Timeavtale
Retting av tøy: Mandag kl. 10.00 – 13.00
Arbeidsstue: Tirsdag, onsdag og fredag kl. 10.00 – 14.00
Kafeteria: Mand., tirsd., onsd., fred. 09.30 – 13.30, lørd. 09.30 – 13.00
Middag: Hver onsdag og fredag mellom kl. 12.00 – 13.00
Bridge: Hver tirsdag, begynner kl. 10.00
Transporttjeneste: Onsdag: Påmelding i Eldresenteret
Tur en dag i måneden: annonseres spesielt
Kursvirksomhet og teaterturer: annonseres spesielt
Veiledning i bruk og stell av høreapparater. 1. mandag i måneden
Hobbysenteret i Kirkegaten: kl. 08.30 – 12.30
Ovennevnte tiltak tilbys alle pensjonister i Frogn kommune
Ring 64 93 24 31 eller kom innom Eldresenteret. Kontortid: 08.00 – 15.30

Trine Suphammer

Niels Carlsens gate 20, 1440 Drøbak

produksjon:

frogn eldresenter
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1441 Drøbak

