Nr. 1 – Mars 2003 – Årg. 23
Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter

Jørnsebakken
i 30-årene

Vannet ditt !

Akkurat vannet ditt, ja! Og siden vi er pensjonister, tenker vi ikke på legeuttrykket som
eldre leger ennå bruker på de edle dråper de ønsker av oss til analyser.
Nei, vi tenker på det fine, rene vannet vi får når vi skrur på kranen. De fleste av
oss tar det som en selvfølge. Men slik er det ikke for millioner, ja, milliarder, av jordens
mennesker. Derfor har vi fått «verdens ferskvannsår» – et fortvilet forsøk fra FN på å ta
vare på det friske ferskvannet vi ennå har, og forbedre det vi har ødelagt ved forsøpling av
vassdrag over hele verden ved å bruke så mye at grunnvannet synker og forårsaker tørke og
sult, forgiftninger og sykdom.

Oj, for en vinter

i gamle Drøbak

Aha!!! Men dette berører ikke oss pensjonister i Drøbak og Frogn!!!, hører vi. Pensjonistnytt får ha oss frabedt!
Men joda, det berører oss. Skal vi først mimre litt: De fleste eldre pensjonister husker
Raskebekken – Drøbaks Akerselv: Themsen, Seinen og Donau på en gang. Kom ikke der!
Frisk og fin fløt den gjennom badebyen vår, det ble badet der og folk vasket og skyllet
klærne i det klare vannet. Og om vinteren gikk vi på fin, ren is på Holmedammen. Og
hva gjorde det vel at vi kastet litt skitt i vannet, og så litt til, og så enda litt til. På kort
tid svarte bekken til sitt navn (men navnet stammer dog fra en mann som het Rasch). Så
husker vi eldre pensjonister at Raskebekken ble seig av møkk, også av dobøtters innhold og
all slags søppel fra husholdninger. Utrolig nok overlevde fisk, ja endog ørret, ved utløpet i
sjøen ved Hamborg-gården ved Norol-tomtas rot. Og det ble fisket i gjørma!
Maleri fra Torvet, Wilhelm Peters

Selv nye pensjonister husker møkka i ferskvannet som kom fra hyttene, ja, gjør det
delvis ennå. Og vi skal ikke mange årene tilbake for å huske drikkevannet i Drøbak. Det
er vel bare med den ytterste velvilje man kunne kalle det drikkevann.
Odalsbekken ga engang is som var så klar at den ble brukt i det fine selskapslivet
i England. I sommer ble det plantet advarselsskilt ved den, fordi bekken forurenset
badevannet ved Skiphelle.
Så frem på valen, pensjonister! Vi har mye å fortelle om som kan gi advarsel til dagens
befolkning om at de bør være våkne og stelle pent med vannet vårt. Vi har en oppgave i
FNs Ferskvannsår!

REDAKSJONEN
Rolf Dimar
Reidun Iversen
Asgjerd Wærnhus
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64 93 02 39
Sverre H. Christophersen
64 93 32 78
Karl Garder
64 90 91 19
Arne Nesje
Bernhard Magnussen 64 93 04 89

64 93 03 47
64 93 90 35
64 93 07 13
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Ja, tenkte vi det ikke! Vi begynte å mimre.
Tankene bykset tilbake til de snørike
vintrene i Drøbak på slutten av 1920-årene
og begynnelsen av 1930-årene. For der, rett
foran oss i Vår Herres årsskifte 2002/2003
stod det ski og staver, kjelker og sparker
foran butikkene i sentrum og på City. Og
ut kom voksne og unger med toppluer og
selbuvotter, støvler og snørr under nesa,
stappet pakkene i ryggsekker, og måtte
ut med det så det sprengte i strupen og i
kjeften: «Skikkelig vinter, gitt!» Og det
måtte komme fra en gammel gubbe som
holdt godt i armen til kona si: «Ja, det
er nesten som vinteren i Drøbak i gamle
dager!»
Ja, så stod vi da der og ble revet med
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av replikken 70 år tilbake, og vel så det.
Bildene ruller forbi øynene – hundretalls
unger i full fart på kjelke, ski og spark
ned Buggen, Jørnsebakken, Seimbakken,
Linna, Hagenbakken. Og vi ser dem hive
seg på ski ned Sagajordet med flagrende
skjerf, toppluer, lovotter og riktig – røde
neser med snørr under. Ingen biler der, nei,
fritt fram i Drøbaks gater og bakker, men
pass deg for beina på Wollbråtens hester og
de dampende gamper foran treplogen, om
den da kommer.
Jo, Drøbak hadde det som man må
langt oppe på bygdeveier i våre dype daler
for å se nå – skikkelig vinter med hestelort
i bakker!
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Skirenn i gatene
spilte klær liten rolle i frieriet. Tjukke
knickers, hjemmestrikkede gensere og
kløende tykke ullstrømper var bra med
solide beksømstøvler på bena. Jentene måtte
sitte stille med sine skjørt, men de lange
buksene begynte å komme, og de dristigste
jentene dro på seg gutteknickers så byens,
på den tiden, sterke bedehusfolk og en, i
tankene sine, oldisprest fikk hetta.
I bakkene nede i byen var det mange
fine kjelker å se, særlig de hjemmelagde
med en ramme med margarinkasse på

som sitteplass. Gamle treskøyter og
snabelskøyter var meier, og foran var en
styreskøyte festet på et trebrett. Med
klessnor festet på brettet som tømmer
ga det fin styring. Mange hadde «lys»
på kjelkene. Det var blikkbokser med
stearinlys i. De mest avanserte hadde fått
tak i karbid hos Askautrud til eksklusive
lykter. Odd Pedersern hadde til og med fått
bygd en seksseter kjelke, en slags forløper
til bobsleigh med lys! Kom ikke her!!!

Full fart på snabelskøyter
Maleri fra Jørnsebakken, Wilhelm Peters

Og det var ikke bare unger i gatene. Det
var av og til også langrenn for voksne
der, hopprenn ned mot Sagajordet og i
Trolldalen og mengder av små hoppbakker
for ungene, bygd av dem selv, med «sletta»
rett ned i Storgaten og Lindtruppen.
Skikkelige gærne gutter og menn var
det også nok av. Når det ble speilblank
holke i de bratte bakkene, rente de utfor
på treskøyter med blikk under. Farten
ble upåklagelig, blå romper og skrubbsår
i trynet hørte med, litt forstuinger
og noen armer i fatle var også å se.
Hjelmer, knebeskyttere, albupaddere og
rompebeskyttere eksisterte ikke. Men
legene hadde det ikke så travelt, for å klage
gjorde seg ikke godt hos jentene. Og kom
de til tøffe doktor Rangsæter, så risikerte
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de jo kanskje å få en liten porsjon kjeft
sammen med et klapp på stumpen for å ha
vært dum!
Aking var toppen. For voksne var
fiskerkjelke med styrestang prestisje. Da
var guttene som eide en slik og turde å
kjøre fra Haver, rase ned Ørebakkene til
Odalsbekken og ned Nyveien (Vestby
veien) og Jørnsebakken for full fart, sikret
suksess hos jentene, som ble belønnet
med å få sitte på. Og jo fortere det
gikk, jo lettere var det å få holde rundt
jentene.. Kanskje lot de av og til som de
var skrekkelig redde også. Mange av de
eldre pensjonistene i Drøbak og de som
har flyttet ut, husker nok de aketurene,
særlig de i måneskinn. Ja, det endte
nemlig i ekteskap for noen! Heldigvis
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Skøyter ja, de var i flittig bruk i Drøbak,
selv om badebyen vår ikke fostret noen
Oskar Mathisen og Ivar Ballangrud, ei
heller Sonja Henie. Men så brukte de
fleste snabelskøyter, mens skruskøyter var
i halvluksusklassen. Og hjelp og amen, det
dukket opp noen med blikkspann, årets
suverene julepresent. Men da noen jenter
stilte med danseskøyter stod ikke verden
til påske. Og de jentene, ja, de manglet
ikke små kavalerer. Bankløkka ble ryddet
og sprøytet. Holmedammen som nå er
fylt opp, lå rett under Lensmannsgården
der Montessoriskolen nå er, var alltid full
av skøytere, siden ivrige sjeler måkte isen
etter beste evne. «Plassen» på Seiersten ble
sprøytet. Og før snøen kom, var det alltid
yrende liv på vannene i marka.
Men det aller mest spennende, var det
ulovlige: entre noen av isflakene og ta en
liten seiltur langs strendene. Det fineste
stedet var stranden ved Hamborghuset,
for der ble mange solide flak liggende så
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de kunne skyves ut ved høyvann. Det aller
fineste de gale guttene kunne gjøre for å få
heltestatus, var å seile uten å plumpe, ta seg
videre ved å skyve seg frem langs land eller
stake med stav så man kom frem til sikker
havn ved Kommunebrygga. Men farligere
enn frykten fra å dette i vannet, var det å
passere Tollboden. For der satt det tollere,
og oppdaget de guttene, så kunne det ende
i striper på baken eller hjem til foreldre
med toller eller los i fast grep. Da gjaldt det
å få mor myk, ellers stod pappa klar med
riset!
Så kom da brøytebilen for full fart
der vi stod foran butikkene i det moderne
Drøbak, og bilene kom rullene. Vi var
tilbake til Bondevik, Bush, Irak, Bin
Laden, kraftkrise og spis og drikk deg
«ihæl»!
Men du verden hvor hyggelig vi
pensjonister kan ha det når vi kan drømme
oss tilbake til det gamle, hvite Drøbak!
Rolfot
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Hyggeprat

ved kirken

Hvor er det blitt av tiden til å snakke
sammen ?
I korridoren på Eldresenteret henger
det et festlig bilde med 7 av Drøbaks
pensjonister som har slått seg ned på
benkene foran kirken for å få seg en
hyggelig prat. Slik var det her i Drøbak i
gamle dager at de gamle kunne ta seg tid til
å sitte stille – bare sitte og nyte livet, mimre
litt og utveksle siste nytt. Dette bildet er
tatt mange, mange år før Eldresenteret
åpnet sine dører for pensjonistene med
tilbud om kaffe, te og herlige rundstykker.
Men gamlegutta på benken fant fred
og ro rett utenfor kirkegården. De hadde
forskjellig bakgrunn og kom fra ulike
yrker, men hadde fortrolighet, nærhet og
tid – ikke minst !
Fra venstre ser vi gamleordføreren Helge
Askautrud, Bernhard
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Engebretsen fra Brannvakta – også kjent
som trommeslageren i Drøbak musikk-korps,
Orskaug, Even Hoxtvedt, Fritjof Iversen,
Arthur Samuelsen og båtbyggeren fra
Hardanger, Steffen Boland.
Pensjonister treffes jo i dag også
– bevares vel !Men nå er det mer organisert
– med kaffe og vafler, kaker og sukkerbit.
På Eldresenteret er det åpent for servering
flere dager i uken.
På Skvulpen i Båthavna er det
etablert et lignende miljø der gubbene i
Båtforeningen daglig møtes for å utveksle
siste nytt. – maritimt såvel som landverts.
I Ruffen på Husvikholmen er det
treff hver onsdag kl 12.00-13.00 for de
eldre medlemmene av Vindfangerbukta
Båtforening. Noen treffes på Biblioteket
– noen på kafé – og bra er det.
Sverre Haakon
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Christian Magnus Falsen
og frierbrevet
Årene frem mot 1814 er mer enn travelt
dagligliv med mer eller mindre romantiske
kjærlighetshistorier i de lokale miljøer,
skriver Greta
Christiansen, født
Brandt på Froen
gård, i en historisk
utredning om vår
kommune. Og hun
kommer nærmere
inn på sorenskriver
Christian Magnus
Falsen fra Ås og
hans tilknytning til
Drøbak.
Som de fleste av
oss vet var Falsen
(1782-1830) den
toneangivende ved
Riksforsamlingen på Eidsvold i 1814.
I sorenskrivergården på Vollebekk i
Ås, som han ervervet i 1808, skrev han
utkastet til Norges nye grunnlov. Hans
enorme energi la han også for dagen i
oppbyggingen av Vollebekk-gården, som
lå der hvor Norges Landbruks-høgskole
holder til idag.
Med sin første hustru, Anne Birgitthe
Munch, hadde Falsen sønnen Enevold
(født 1810). Samme år som sønnen ble
født, døde moren, bare 23 år gammel.
Falsen var plutselig blitt alene med sønnen,
noe som utvilsomt må ha vært tungt og
vanskelig for ham. Blant Falsens mange
venner i Drøbak var kjøpmann Brede
Plade Stoltenberg og hans frue, Elisabeth
Bøckmann (født 1782). De eide den
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store herskapsgården ved Torvet (idag
Biblioteket). Fru Stoltenberg mistet sin
mann i 1809, og satt nå som enke i det
store eiendomskomplekset. Samme
året la hun eiendommen ut på
offentlig auksjon.
Sorenskriver
Christian Magnus
Falsen var
auksjonsforvalter.
Skipskaptein
Henry Parr
avga det høyeste
bud og overtok
eiendommen ved
påske flyttetid i
1810. Kjøpesummen
var 9.510 riksdaler. Umiddelbart etter,
18.januar 1811, sender Falsen sitt frierbrev
til enkefru Stoltenberg. Det lyder:
«Idet jeg vover aa tilskrive Dem kjæreste
Madame Stoltenberg disse linjer, har jeg
den sikre overbevisning at De, under enhver
omstændighed, blot anser samme som
udbrudet af mit hjertes inderste følelser.
Hvad jeg ved min kones død ifjor har
tabt, er Dem saa bekjendt, at jeg ikke behøver
at give Dem nogen fortælling om min stilling
siden dette tidspunkt. Som embedsmand, som
fader, især som den der har faaet smag paa
huslig lykke, kan jeg ikke leve uden at være
forened med en kone, og ikke være lykkelig
uden at være forened med en kone jeg elsker.
Uden at fornærme nogen anden, saa er
der, blandt de fruentimmer jeg kjender, ingen
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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
Telefon 64 93 04 43
jeg kunde ønske at forene min skjæbne med,
ingen som jeg tror kunde erstatte mig mit
tab, uden Dem. Den høiest mulige agtelse,
som jeg alltid har båret, og alltid vil bære for
Dem, maa være Dem borgen for at alle mine
følelser stedse skulle være Dem opoffrede, og
dersom det staar i det ene menneskets magt at
gjøre det annet lykkelig, saa skal De blive det.
Af min vens, capitaine Parr`s ytringer
har jeg grund til at haabe, at jeg ikke er
Dem aldeles likegyldig. Jeg vover derfor som
redeliug mand, at tilbyde Dem min haand
og mit hjerte, og tør derhos forsikre Dem,
at ligesom jeg, hvis jeg er lykkelig nok til
at erholde Deres samtykke, i Dem haaber
at finde en øm veninde for mig selv, og en

kjærlig moder for min søn, saaledes skal De
ogsaa i mig stedse finde en tro og hengiven
ven, og Deres børn en omhyggelig fader.
Jeg forbliver under alle omstændigheder
Deres aldeles hengivne og opoffrende ven.»
C. M. Faldsen
Året etter frierbrevet giftet de seg. Sammen
fikk de fire barn, Anne Birgitthe f. 1812,
Conrad f.1813, Henrik Anton f. 1813 (
tvillinger), og Georg Benjamin f. 1814.
Høsten 1814 ble Falsen utnevnt til
stiftsamtmann i Bergenhus Amt, og ekte
paret forlot Follo samme år. Vollebekkeiendommen solgte han til grosserer
Thomas Bukier.
B.M.

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

Vi tar imot reparasjoner av smykker og bytter gull
AAMODT FYSIKALSKE
INSTITUTT
Wienerbrødskjæringa 6
1440 Drøbak
Telefon 64 93 20 11

Storgaten 12-16
1440 Drøbak
Telefon 64 93 10 60

AKTIESELSKAPET

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

nytt-år! og navnet på avsenderen. Skrev
man mer, ble portoen noen ører dyrere, og
det hadde man ikke råd til.
Like før jul et år snakket vi med ham
og ymtet innpå at det var vel mye å gjøre
nå, like innunder jul? Karl svarte da (han
stammet når han ble ivrig og la på en ed
eller to):
«Jeg skal si deg noe jeg. Trur du ikke
f... at døm sender de helvetes julekorta til
hverandre, i samme huset! Først får jeg kort
fra døm i 1.etasje til døm i 2.etasje. Jeg må ta
med korta ned på posthuset å stemple døm og
så ta korta med opp igjen neste dag og levere
døm til døm i 2.etasje. Dagen etterpå er det
å ta med korta fra døm i 2.etasje ned på
posthuset, få dem stemplet og så levere korta
til døm i 1.etasje.»

skal frem

Karl Landpost var et begrep i Drøbak og
Frogn for et par mannsaldre siden. Alle
visste hva Landpost sto for og hvem som
sto for Karl!
Drøbak var sete for posten og
dekket både Drøbak og Frogn. Karl
Adolf Andersen var mannen som sto for
ombringelsen i Frogn. Han var født i 1905
under det rene norske flagg og utførte sitt
kall ute i bygda i hele sitt voksne liv.
Karl var av «Sandandersen-slekta» og
som sådan et arbeidsjern uten like, men
istedetfor å skuffe sand, tok han jobb i
land. Fra tidlig i sin ungdom gikk han – og
han alene – postruten fra Solberg-bygda
og Haver i syd til Tusse nørdst i bygda. Og
når vi sier gikk, så var det nettopp det! Det
var en betydelig mengde post som skulle
ut. Brev og pakker til hele Frognsbygda.
Heldigvis var det ikke reklameutsendelser
dengang!
Sommerstid brukte han sykkel – vinters
tid sparkstøtting eller ski. På slapseføre
gikk han. Det ble mange tunge turer, og
det ble ofte sent på kveld innen han var
hjemme.
Noen år etter
2.verdenskrig fikk han
kjøpetillatelse på egen bil.
Da ble det lettere, men
så var postmengden til
gjengjeld økt betraktelig.
For å få litt avveksling
på den milelange ruten,
starten han i nord
mandag, onsdag og
fredag og i sør tirsdag,
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torsdag og lørdag. På S. Haver og på
Nord-Solberg var det satt opp stativ med
postkasser for de omliggende gårder. Det
sparte ham for mange skritt. Var føret
håpløst tungt vinterstid, kunne det nok
hende at han fikk låne hest og slede på
Haver Syd.
Det er sagt at han var særlig glad i fersk
suppe, så det fikk han servert på N. Solberg
til jul. Ettersom han leverte posten inn
kjøkkendøra på N. Solberg og S.Haver, ble
det et eget forhold til disse familiene. Det
resulterte i at han hadde med seg presanger
til ungene til jul. Det var
som regel glassfugler til
juletrepynten. Noen lever
visst ennå!
Det var ikke så
alminnelig med jule
gaver dengang – mellom
familier og kjente.
Pengene var små. De
som hadde råd, sendte
julekort, hvor det gjerne
sto: Gledelig jul og godt
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Nei, Karl var ikke glad i julekort på den
måten. Derimot satte han stor pris på å bli
bedt inn på en kopp kaffe og en hvil, når

føret var dårlig , eller det var mye post.
Han var meget ærekjær og satte alt inn
på at alle skulle få sin post til jul, selv om
han selv måtte ofre mye av julekvelden før
all post var levert og han kunne dra hjem.
Det hendte mer enn en gang at han kom
hjem først kl 20, 21 eller 22 på julaften.
Han utførte sin jobb etter slagordet:
POSTEN SKAL FREM !
Karl fikk rikelig med frisk luft og fysisk
trening på den lange postruta. Når
Idrettsforeningen arrangerte spark-støttingkonkurranse «Haver rundt», var det sjelden
noen greide å slå Karl. Han var også en
kløpper på skøyter. Han og Magnus
Andersen (far til Arvid) tok om vinteren
ofte en søndagstur til Øvre Dammen,
måkte bane og gikk runde etter runde i ren
«Ballangrud-stil». Og de hadde ordentlige
lang-rennsskøyter med støvler, så kom ikke
der!
Bernhard

«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 påkontoutskriften din hver måned. Den gjelder som
kvittering.
Stikk innom og spør oss om AvtaleGiro. Vi hjelper deg i gang, sådu kan glemme de
faste regningene dine.

AvtaleGiro
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10 år
med Drøbak filmklubb

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!

Drøbak kinematograf ga
sine forestillinger i 2. etasje
i Festiviteten på Wictoria Hotel
(Britannia) .

Lørdag 25. januar kunne Drøbak
Filmklubb med stolthet se tilbake på de 10
år hvor den har bidratt til å heve interessen
for de verdifulle filmer.
Berit Johansen, som har ledet klubben
i alle disse ti år, stilte seg foran en bra fylt
kinosal og fortalte med godt
humør om klubbens virke
gjennom årene og presenterte
og roste sine medhjelpere. Og
publikum hygget seg, for først
var de blitt bevertet med jubi
leumsbløtekake og kaffe, og
så kom den praktfulle britiske
filmen «Gledens hus».
Sverre Haakon og JanKåre hadde montert en liten
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utstilling i foyeren med filmkamera og
fremviser fra dengang Erik S. Haagensen
(bildet) i egen regi drev kinematograf
på «Festiviteten» i årene 1910-1927.
Vognkusken hos E.S. Haagensens
Kolonial- og Skipshandel, Jens Hauger,
håndsveivet filmene. På
kveldens siste forestilling
hendte det at han sveivet
litt fortere, for at det ikke
skulle bli alt for sent innen
han kunne ta kvelden. Da
hendte det at publikum
buet – så Jens måtte gå over
til normal fart igjen!

PENSJONIST-NYTT 1/2003

Tlf. 64 93 00 34, Torggt. 4, 1440 Drøbak

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

FOTOGRAFEN

Osloveien 5, 1440 Drøbak. Tlf. 64 93 36 00

Torget 1, 1440 Drøbak
Tlf. 64 93 0140 – Fax 64 93 49 00
E-post:
ege.droebak@libris.no

DR. KJELL A. DALBY

PåKumlegaarden spiser du godt

Spesialist i øre – nese – hals

Telefon 64 93 23 06
Storgaten 1
1440 Drøbak
PENSJONIST-NYTT
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Niels Carlsensgt. 11 – 1440 Drøbak
Telefon 64 93 15 04

17
13

Stordugnaden

D røbak Sangen

i Batteriveien

Batteriveien Borettslag ble stiftet 7.
november 1956. Prosjektet som omfattet 10 boliger fordelt på fem tomanns-boliger, ble gjennomført med
byggmester Katl And. Abrahamsen som
hovedentreprenør. Boligene var ferdig
i 1958. Byggekostnadene løp opp i kr.
431.000,-, og innskuddene ble fastsatt til
kr. 10.000,- og husleien til kr. 167,- pr.
måned.

Dugnad skapte samhold
– I april 1958 var de første leilighetene i
Batteriveien klare for innflytting, og de
øvrige på forsommeren. Entreprenøren
hadde ikke planert rundt husene, så de
som flyttet inn måtte balansere seg frem
på planker. Det første vi måtte gjøre var å
rydde tomtene og planere rundt husene,
erindrer Øistein Berg Andersen.
På grunn av til dels sterkt skrånende
terreng var det nødvendig å sette opp
flere forstøtningsmurer. Det ble skaffet
fyllmasse, flyttet på stein og fylt opp slik
at det etter hvert ble en gårdsplass foran
inngangsdøren.

mot veien. Dette var et opprinnelig arbeid
Drøbak kommune skulle ha utført. Etter
flere møter og befaringer kom man frem
til at kommunen skulle bekoste materialer
og hjelp til transport, mot at borettslagets
medlemmer utførte arbeidet.

Den store utfordringen

Alle tiders dugnadsinnsats !

Etter hvert ble familiene som hadde
flyttet inn sveiset sammen til et virkelig
lag. Enkelte hadde også fått riktig sleng
på murerskjea, og det kom godt med
da vi skulle ta fatt på den virkelig store
utfordringen. Mot Konvallveien hadde
vi en usikret veifylling som det om våren
rant vann igjennom. Det var et sterkt
ønske om å få satt opp en forstøtningsmur

Vi arbeidet til langt utover kveldene. Da
forskalingen var ferdig, ble det bestilt
ferdigbetong. Vi jobbet så enkelte «så
mannen med ljåen». Mens vi tømte en
betongbil, stod allerede en ny og ventet.
Men muren ble ferdig og står i dag som
et monument over godt samarbeid mellom
alle som var andelseiere i borettslaget 19581961, sier Berg Andersen.
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Hvor Oslofjord smalner ved Håøens fot,
Og Kaholmen vollene viser,
Der smiler en småby dig midt imot,
Det er Drøbak, den byen vi priser.
Og kjent og elsket er den byens navn,
Dens gytje og saltbad var så mangen til gavn

I Seierstens skogen en forårskveld,
Når måltrosten helst lar sig høre,
Og blåveisen dekker hvert bakkehell,
Og rødstrupen fryder ditt øre,
Og bekken nynner så sakte sitt kvad,
Da blir i hugen du så lett og glad.

Fra Vindfangerbukt og til Elleskjær
Er hus lagt på berg og i viker,
Og fiskerne strever i alskens vær,
Mens måkene flakser og skriker.
Og utsyn har du helt til Jelø-land
Og ved kveld blinker fyret ved Filtvedts strand.

Ja, Drøbak er stedet oss huer best,
Du fredlyste plett her ved fjorden !
Og søker vi lenge i øst og vest,
Blir du dog det beste på jorden.
Og derfor bare ønsker vi som så:
Gid du aldri ditt småbypreg miste må !

Og står du på mol'on ved aftenglød,
Når skyer på vesthimlen brenner,
Og strålende speiles i fjordens skjød,
Og fineste farvespill tender,
Da senker freden sig i sinn og sans,
Og ikke du bytter med sydens glans.

Melodi: Mens Nordhavet bruser…

Mange villige hender
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Forstøtningsmuren mot Konvallveien
er 76 meter lang og over to meter høy.
Forstøtningsmuren mot Symrestien er 34
meter lang. Murene ble støpt i tre etapper.
Dugnadsånden som var skapt, holdt seg
i mange år fremover. Vi malte husene på
dugnad, ryddet og hjalp hverandre på alle

Er det noen som vet hvem
som har skrevet denne
sangen ?

måter. Dette var for 45 år siden. Den gang
var det lite med penger blant folk flest,
men mange villige hender. Murene står der
fortsatt, og om sommeren spirer og gror det
på terrasser og i blomsterklasser.
Tor Hansen

LAURITS KARLSEN & SØNN AS
OLJE • PARAFIN • SERVICE

Pensjonister får rabatt!
Ring 64 93 17 55
og snakk med din lokalleverandør
PENSJONIST-NYTT 1/2003
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Bygninger i Drøbak

«Ruudgården» før storbrannen i 1891. Det lille bildet
viser gården etter gjenoppbyggingen etter brannen i 1901
– nå med 3 etasjer og mur.
Fra Verneforeningen Gamle Drøbaks
samling/Historielagets samling.

Bankhjørnet

Lenge hadde vi bare en bank i Drøbak.
Til gjengjeld het den Follo Sparebank. I
1921 flyttet den fra Kirkegaten 10 (ved
Bankløkka) til 1. etasje i den store vinkel
gården som den like før hadde kjøpt, og
som hadde to fasader – begge mot datidens
Storgaten. Inngående trafikk til Drøbak
stanget så og si i inngangsdøren. En bedre
plassering kunne vel banken neppe få.
Det store bygningskomplekset – hvis
samlede lengde utgjør 60 meter, har
en lang historie bak seg. Før banken
kjøpte bygningen het den på folkemunne
Ruudegården, oppkalt etter kjøpmann
Hans P.A. Ruud som eide den fra 1887.
Men gården er eldre enn det – den må være
fra rundt 1800-tallet.
Som vi ser av det store bildet, var
bygningen oppført i tre med to etasjer
– forretningslokaler i 1. etasje og leiligheter
i 2. etasje. Ialt kan vi der telle 24 vinduer.
Mot Torggaten, som den heter i dag,
hadde Askautrud, Eges Bokhandel og
urmaker Johansen sine forretninger. Så
kom banken med inngangsdør på hjørnet
med vinduene vendt mot Torggaten og
Niels Carlsensgate. I Niels Carlsensgate
– ved siden av banken – lå det eventyrlige
Barnas Paradis, hvor man i de tider kunne
kjøpe for 5 øre i «blanda drops» !

Storbrann i Drøbak
I 1891 – i kjøpmann Ruuds tid – ble
bygningen herjet av brann. Men takket
være gunstig forsikring kunne kjøpmann
Ruud føre opp ny bygning på den gamle
grunnmuren – også denne gang i tre.
16

Det gikk imidlertid ikke mer enn
vel 10 år før en ny stor brann rammet
bygningen og denne gang brant den helt
ned til grunnen. Kjøpmann Ruud gikk
likevel ufortrødent i gang igjen. Men
denne gang lot han bygget oppføre i mur.
Bygningen fikk nå en 3. etasje, beregnet på
utleieleiligheter. Stort sett har bygningen
senere beholdt den stilen. Vinduene er
imidlertid skiftet ut med mer moderne.
Inngangspartiet til banken er utvidet og
med et par større ombygningsarbeider er
bygningen i dag attraktiv.

Hvem eide bygningen
gjennom årene ?
PENSJONIST-NYTT 1/2003

Vi vet ikke presist når den toetasjers
bygningen ble reist, men vi har notater om
at konsul, kjøpmann og skipsreder Johan
Martin Burchard (1782-1865) kjøpte den
i 1825. Burchard ble ladestedet Drøbaks
første ordfører i 1837 – etter den nye
formannskapsloven, inntil Drøbak fikk
bystatus i 1842/43.
I 1842 solgte Burchard eiendommen
til konsul og reder Jørgen Eitzen, mannen
som blant annet etablerte Hamborgbrygga
(Noroltomten i dag).
I 1871 solgte Eitzen bygningen til
kjøpmann Johan Hammerstad som ga den
navnet Hammerstad-gården. Det er fortsatt
noen av de eldre i Drøbak som husker det
PENSJONIST-NYTT 1/2003

navnet. Hammerstad gikk konkurs i 1887
og bygningen ble overtatt av kjøpmann
Hans P.A. Ruud som senere ga den navnet
Ruudegården, som mange av oss eldre
pensjonister fortsatt kaller den.
Som tidligere nevnt overtok Follo
Sparebank bygningen i 1921 og eier den
fortsatt – nå under navnet Gjensidige NOR
Sparebank ASA.
B.M.
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Drøbak by
Fra en offisiell beretning fra Akershus
Amt i 1896 sakser vi:
Drøbak ligger paa Vennebekstrands,
Drøbakstrands og Husvikens grunde paa
en ganske smal kyststrand langs østsiden
av Kristianiafjorden under bratte bakker
og steile aaser. Byen bestaar af en meget
langstrakt og bugtet gade og enkelte
ganske korte baggader og tværgader. Byen
er i sit midtparti for det meste bebygget
med toetages og i utkanterne med enetages
træhuse. Bebyggelsen er i den sydlige del
af byen noksaa samlet, i den nordlige er
den derimod meget spredt, med enkelte
større gaarde omgivet af store og smukke
haver. Gaderne er uden fortouge og uden
brolægning. Byen er oplyst af oljelygter,
og den har vandverk og brandvæsen.
Vandværket er kommet istand væsentlig
ved bidrag fra brændevinssamlaget og Follo
Sparebank.
Drøbak har egen byfoged, der tillige
er politimester og magistrat. Han er ogsaa
magistrat i Hvitstein, Hølen og Son.
Byen danner et sogn og udgjør sammen
med Frogn et præstegjeld. Drøbak er
hovedsognet. Indbygertallet udgjør 2207.
Byens kirke er en tømmerkirke med
400 siddepladse, indviet i 1776. Den blev
bekostet af byens rigeste mand i hin tid,
kjøbmand Carlsen. I nærheden ligger i
umiddelbar forbindelse med kirkegaarden
en park med store og smukke trær.
I Drøbak findes en biologisk
station bestemt til at studere dyrelivet i
Kristianiafjorden. Byen har middelskole.
LEVEVEI. Af byens mandlige befolkning
18

er 15 sysselsat med fabrikdrift, 15 med
smaaindustri, 103 med haandverksdrift,
5 med isdrift m.v. og 71 med handel og
pængeomsetning. Af disse sidste er 12
selvstændige handelsmænd og 4 agenter.
Af fiskere er der 24 og af sjøfolk 150. Af
sjøfolkene er 29 skippere. Af rentenister,
kapitalister og godseiere er der 6 og af
fattiglemmer m.v. 11.
Av kvinderne er 2 sysselsat med
fabrikdrift, 54 med smaaindustri, 3
med haandverksdrift, 3 med skibsfart,
baadfart o.s.v. og 32 med handel og
pængeomsetning. Af disse er 6 selvstændige
handlende. Af rentenister, kapitalister og
godseiere er der 6 og af fattiglemmer m.v.
25.
DISENTERE. I Drøbak findes der 26
dissentere. Af disse hører 6 til de lutherske
frimenigheder, 3 er methodister, 13 hører
til samfund med methodistisk tilsnit, og 4
tilhører ikke noget trossamfund.
FORMUEN udgjorde i 1892 1.755.100
kr. eller 795 kr. pr. individ og indtægten
543.930 kr. eller 246 kr. pr. individ.
Antallet af fattigunderstøttede utgjorde i
1892 94 personer.
FOLKEMENGDENS BEVÆGELSE.
I følge prof. Aschehougs beregninger
udgjorde indbyggertallet i Aas, Frogn og
Drøbak i 1665 1600 personer og i 1769
2845 personer. Gaar man ud fra samme
forudsætning som ovenfor under Aas og
Frogn, skulde folkemængden i Drøbak
have udgjort:
PENSJONIST-NYTT 1/2003

Islasting i Vindfangerbukta 1890. Gutten som er merket med et kryss er Jørgen Anton Larsen
(1869-1923) som fylte 20 år da bildet ble tatt. Til høyre for ham står «pedell»-Andersen. Han
var vanligvis vaktmester på skolen, med ansvar blant annet for å fyre opp alle kakkelovnene
om morgenen.

I 1665
I 1769
I 1801
I 1815
I 1825
I 1845
I 1865
I 1875
I 1890

475 indb.
845 indb.
1093 indb.
901 indb.
1171 indb.
1350 indb.
1662 indb.
2096 indb.
2207 indb.
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FABRIKDRIFT. I Drøbak er der et
skibsverft med 9 arbeidere. Sandsynligvis
anlagt i 1837.
SKIBSFART. I byen hører der hjemme 4
dampskibe paa 65 tons dræktighed og med
45 mands besætning og 28 seilskibe paa
6077 tons dræktighed og med 189 mands
besætning.
19

Badehusgaten
i gamle dager

Badehusgaten 1905

Jeg har funnet en artikkel som stod i
Akershus Amtstidende 17.07.1940. Det
var en dame på den gang 75 år, som
gir et intervju til avisen. Historien hun
forteller fra Badehusgaten må være fra
1880-90 årene. Jeg synes artikkelen er så
interessant at jeg vil dele den med både nye
Drøbaksfolk og de som kanskje er født og
oppvokst her.
Områdene rundt Båthavna – og
kanskje Badehusgaten – vil de fleste ha et
forhold til.
Artikkelen er gjengitt i den språkform
den opprinnelig ble skrevet i og vil således
gi et riktig tidsperspektiv..
Bjørn Cato Wiig
20

Da Badehusgaten blev til
Navnet har idyllen fått fordi man
hadde Larsens Badehus før A/S Drøbak
Bad så dagens lys. Ja ikke småguttene og
småjentene. For de hadde hele Fiskerstranna,
«Jentebukta, Holmestadberget, Kongen
og Fløndra» til gratis disposisjon, mens de
kondisjonerte badet på Larsens Badehus ved
sydenden av A.G. Johansens tomt…
– En av byens 75 årige damer forteller:
«Da jeg var barn var der ingen gate å kalle
der nede. Husene lå henslengte der det
var plass til dem mellem berja. Men i fra
Fiskerstranna til Hamborgbrygga gikk det
en naturlig og hevdvundet ferdselsåre. Den
snodde seg mellem husene, bergknatter og
PENSJONIST-NYTT 1/2003

store stein, og var ikke kjørbar lenger en til
nuværende fru Gullis eiendom. På vinterføre
kunde man dog komme frem med langslede,
og da blev den nødvendige ved kjørt frem.
Særlig var der trangt ved Skipper Bakkes hus.
Der lå åsskråningen helt inntil veggen. Huset
er senere blitt kjøpt av Drøbak Kommune og
revet.
Her ligger nu Drøbak E-verks
lagerbygninger. Sønnenfor Bakkes hus var
der berg og småskjær og ved seilmaker, senere
kjøpmann Abrahamsens hus, gikk flåfjellet
helt inn til nordvestre hjørnet. Her hadde
Abrahamsen bygget op en «trabulant», – en
plankeklopp for at folk ikke skulle stupe
overende når det var glatt. Han hadde
dessuten bua si på andre sida av stien, – mot
sjøen. Når man kom forbi kloppa hadde man
atter flåfjell og trappesteiner forbi nuværende
Cato Wiigs hus. Man måtte smyge seg forbi
nordøstre hjørnet. Ved nuværende Beckholms
hus måtte man op to trappestener for å
komme forbi det sydøstre hjørnet.
– Det gikk an å gå tvers gjennem
seilmaker Abrahamsens hus (nu Sørensens).
Om sommeren pleide dørene å stå oppe i
begge ender, og en del av dem som daglig
passerte denne strekningen på vei til eller fra
Fiskerstranna pleide å gå tvers gjennem huset
og på veien slå av en prat med Abrahamsen,
som i mange år var dårlig tilbens.
Stedet hadde fått en fast tilbakevendende
«koloni» av Oslo-kunstnere. De var stadig
gjest hos Abrahamsen. Losene hadde også
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sin stadige gange forbi huset. Det var dem
som fikk tvunget igjennem at kommunen
satte opp en parafinløkt på hjørnet ved
trabulanten. De ferdes jo mellem steinene i
all slags vær til alle døgnets tider.
– Efterhvert kom det «krav»om vei. Byens
folk hadde det ikke med å kreve, men omsider
gikk det op for dem at det lot sig gjøre å
forlange en smule andel av byens goder – også
til dem som ikke bodde ved Storgaten. Det
blev skutt bort noen fjellknatter, og lagt opp
en mur, slik at det gikk an å kjøre med hest.
Brennevinssamlaget og kommunen avsatte
penger 2-3 år, huseierne ga fri grunn og et
pengebeløp. Efterhvert blev gaten utvidet
ytterligere. – Nu kan man kjøre bil der – hvis
man har bensinkort !»
Når det gjelder Larsens Badehus som gaten
har fått navn etter, så ble badehuset bygget
over flere strandtomter. Skipper Larsen ble
96 år gammel. Han bodde i Torkildsbyen,
men tilbragte sine siste leveår i Oslo.
Badehuset var opprinnelig ganske stort. Det
inneholdt et medisinsk bad med gytje, og
furunålsbad. Alt var visstnok meget pent
innredet. Det var kjent for å være fasjonabelt
og ga alltid en førsteklasses service. Med
tiden trengte naboene grunnen selv, og
det første som måtte ofres, var bygningen
med det medisinske badet. Etter hvert så
ble badet mindre og mindre, for til slutt å
bli avviklet. Området i dag kjenner vi alle !
BCW
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Brukere og beboere på gårder og plasser
under Froen i det forrige århundre

ROMMERUD
(G.nr. 39, b.nr. 1)
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.

Niels Carlsensgate – 1440 Drøbak
Telefon 04800 Kundeservice

GRØNTHUSET

DRØBAK FRUKT- OG GRØNTTORG
PAVELSGÅRDEN – STORGT. 7
TLF. 64 93 02 88

Vinner kampen
mot høye priser!

Av de 4 gårdene med egne gårdsnummer
som vi skal omtale – og som ligger under
Froen – er Rommerud den som ligger
nærmest hovedgården. (Vi har, som noen
kanskje vil huske, omtalt gården tidligere
i Pensjonist-nytt – hovedartikkelen i nr.
4/97, side 28-29.)
Beliggenheten har utvilsomt bidratt
til at gården mange ganger etter at den
kom under endelig eierskap av Froens
besitter, var blitt drevet under ett med
hovedgården. Men når Gårdshistorien for
Frogn sier «…da Ole Peter Brandt overtok
i 1816, opphørte Rommerud som selvstendig
gårdsbruk. Fra da ble husene brukt til bolig
for husmenn og gårdsarbeidere» er nok dette
en sannhet med modifikasjoner.

Men det var utvilsomt riktig ved forrige
århundres begynnelse. Ifølge folketellingen
pr. mandag 3. desember 1900 var det da 9
personer hjemmehørende på Rommerud.
Hans Johansen (f.1851) blir beskrevet
som «Husmand uden Jord sysselsat m.
Jordbrugsarb.». Sammen med ham bodde
hans kone Hansine Baltsersdatter, en sønn
og to døtre i alderen 13-7 år – alle barna
oppgitt å være født i Vestre Aker. Videre
bodde der 2 enker, hvorav den yngste – 37
år – oppgis å ha som yrke «Husgjerning.
Delvis underst. af Fattigv.», mens den eldre
- 85 år – ser ut til å være hennes svigermor
«uden erhverv». Endelig bodde der 2 gutter
på 15 og 13 år som tydeligvis ikke tilhørte
husfaderens

HVERDAGER KL 09 – 20
LØRDAGER KL 09 – 18

Ledig
annonseplass
Broderi og garn – kunstige blomster m.m.
Vi har det meste……for de fleste!
18
22
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Gården Rommerud sett fra Rommerudmyra ca. 1940
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familie, men som fra navnene å dømme kanskje kan
ha vært brødre. 15-åringen har
som yrke «Dagarb. sysselsat m.
Jordbrugsarb.» Det har ikke lykkes oss
å finne ut noe mer om hvordan det gikk
med disse menneskene.
I den forrige artikkelen om Rommerud
filoserte vi litt rundt navnets sjeldenhet
og det faktum at vi har flere familier ved
samme navn i Follo-området. Våre teorier
ser ut til å være holdbare for familien
fra Drøbak; det var nok den omtalte
slaktersvennens far, Anton Olsen, som på
noe tidspunkt tok navnet Rommerud. Men
med hensyn til Nesodden ser historien ut
til å være slik:
Først på 1920-årene bodde Karl
Nilsen, hans kone Olava og deres barn på
Rommerud. De tok med seg navnet da de
flyttet til Veum på Nesodden. Karl Nilsen
var bror til Arne Grønvolds bestemor,
Josefine Bråten.
Fra 1930 var det Hans og Margrethe
Skjønhaug som bodde på Rommerud og
deres fire eldste barn ble født i denne perioden. De drev Rommerud; Hans arbeidet
en del på Froen og han drev handel for
egen regning. De bølge
blikk-platene som
man fortsatt kan se på Rommerud (laget
av gamle fat), var taket på den garasjen som
Hans bygget til Ford’en sin til høyre ved
innkjørselen på tunet. Familien Skjønhaug
flyttet fra Rommerud til Finstad.
Deretter overtok Ragnvald og Maggi
Furu i 1939 som brukere på Rommerud.
Ifølge Landbrukskontorets oppgaver brukte
de 90 dekar dyrkbart areale og hadde bl.a.
det året 5 mål kålrot, 14 mål poteter, 30
mål havre og 35 mål eng til slått.
Jorun Burum på Økern ble født i denne
tiden.
Jens Lindskog ble den siste

24

gårdbrukeren på Rommerud.
Driftsbygningen brant i 1943, og i alt 33
dyr (riktignok heriblant mange kaniner!)
brant inne. Brannårsaken ble antatt å være
barns lek med fyrstikker. Driftsbygnigen
ble aldri bygget opp igjen, og familien
Lindskog flyttet umiddelbart etterpå fra
bygda,
Jorda har siden blitt drevet sammen
med jorda på hovedgården, med unntak
for ca. et dusin år rundt 1950-tallet, hvor
det meste av innmarka var leiet ut til
hestebeite.
Hovedbygningen, som var i to fulle
etasjer med loft, kjeller og utvendig trapp
til 2. etasje, ble etter brannen leid ut til
boligformål; undertiden til én familie,
undertiden til to. Den siste som bodde
der var Aksel Martinsen, hans kone og 6
barn. Aksel Martinsen selv omkom da også
hovedbygningen brant St.Hans-natten
1948. Med de øvrige familiemed-lemmene
gikk det bra og Arne Grønvolds eldste
søster Ingerid ble gift med sønnen Kjell
Martinsen. Ingen av familien bor nå i
Frogn,

Tuftene av husene på
Rommerud kan fortsatt
sees på toppen til høyre.
Veien opp til gården
(forlengst pløyd opp)
tok av like etter buskaset
helt til høyre i bildet,
som er tatt (1997)
på Rommerudmyra
(Stubberudveien) mot
Skogbygda.

***
I neste artikkel har vi til hensikt å se hva vi
kan finne ut om gården Stubberud i dens
siste tid som selvstendig bruk.
Kilder:
• Bygdebok for Frogn
– Gårdshistorien (Frogn 1967)
• Diverse telefonsamtaler.

På kartet, som viser
gården Rommeruds
beliggenhet. viser en
svakt prikket linje hvor
den gamle hovedveien
gikk mellom Froen og
Bunnefjorden.

Telefoner:
Arne Grønvold – 64 93 32 36
Ole-Johs. Hafsten – 64 93 35 01
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Brukere og beboere på gårder og plasser
under Froen i det forrige århundre

Gode tilbud og hurtig handel
i butikkene du kjenner

Tilføyelse til forrige nummer
Redaksjonen beklager at to rammesaker
ikke kom med i Pensjonist-nytt nr 4/2002
vedr. Froen gård.
RAMMESAK 1 viser en såkalt Jøssingliste
som NS-myndighetene i Frogn lot sirkulere
i januar 1942, nærmest for å opplyse at
disse personene ble det holdt oppsyn med.
Irma Darre-Brandt på Froen gård står som
nr. 2 på listen.
RAMMESAK 2 forteller litt om Irma
Darre-Brandts aktivitetsnivå. Redaksjonen
vil gjerne tilføye at hun var aktiv rallykjører
i Monte-Carlo løpet.
BM
«Alle» vet at Irma Darre-Brandt hadde
den første skurtreskeren i landet.
Etter at maskinen hadde blitt tatt
inn til en utstilling i 1939, kjøpte
Cementfabrikken den til sitt gårdsbruk
i Slemmestad – men de fikk den ikke til
å gå. Det gjorde Irma!
Morsomst er dog hennes korre
spondanse med Statens Kornforretning
og historier om prøvebaking og
prøvesmaking av boller laget av
skurtresket korn …men det gikk bra
til slutt: All skepsis ble overvurnnet og
Kornforretningen aksepterte å ta imot
hennes skurtreskede korn.
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Manufaktur – Konfeksjon

OKKUPASJON - MOTSTAND
Jøssingliste for Frogn pr. 30/l - 42:
Olaf Næss - lensm.
I. Brandt
Isak Bjerknes - gbr.
Kristian Syversen - los
Konr. Segelcke - (Ottarsrud)
Alb. Sollesnes - kjøpm.
? Klaussen - tollass.
Kolbj. Fredriksen - båtbygger
Erl. Sørensen - fisker
Hans Andresen - (Nordeng)
Bjarne Tomter
Rolf Tomter
Margrethe Thirud - jordmor
Th. Schou
Thv. Frogner
Harald Røed - gbr.
? Aleksander - jøde
? Hellesøe
? Sollie - pfm.
Svein Knutsen
Ragnv. Furu
Arne Høiland - disp.
Asbj. Dahle - lensm.betj.
Johan Glenne
Borgh. Stensrud
Arne Oppegaard
Kaare Hansen - (Stranger)
Paul Johansen - slakter
Kilde: Christian Hintze-Holm,
Follo Museum
PS: Vi har med vilje ikke rettet opp navn
eller feil stavemåte av navn
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HEER – TELEFON 64 90 53 00

Telefon 64 93 01 07
1440 Drøbak

Skomakeren
Lindtruppbk. 11
1440 Drøbak
Tlf. 64 93 14 46

Sogsti Plantesenter
Sogstiveien – 1440 Drøbak

Frogn Bibliotek
Torget, 1440 Drøbak
Telefon 64 93 01 91 Faks 64 93 56 29
Åpningstider:
Mandag
og Torsdag 11-19
Åpningstider:
Tirsdag, Onsdag, fredag 11-15
Mandag og
Torsdag 11-19
Lørdag 11-14
Tirsdag, Onsdag,
Fredag 11-15
Sommertid:
Lørdag
11-14
Man 11-19
Ons, Fre
11-15, Lør 11-14

Åpningstider:
Man-fre 09.00-17.00
Torsdag 09.00-20.00

STOR UTSTILLING
Alt påett 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

RADIO, TV, VIDEO, PARABOLANTENNER
SEIERSTEN SENTRUM 2, 1440 DRØBAK. TLF. 64 93 08 68
ÅPENT 10.00 - 17.00 TORSDAG 10.00 - 19.00 LØRDAG 10.00 -14.00
PENSJONIST-NYTT
PENSJONIST-NYTT 4/2002
1/2003
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Arne Nesje

Globetrotteren
Arne er et unikum ! Når vinteren er som
kaldest og han ikke lenger blir fristet til
å dra ut på fjorden for å bunndorge etter
storseien og koketorsken, kribler det i
blodet og han søker til fjerne kyster med
sol og varme.
For tiden befinner han seg på Sri
Lanka, hvor han farter rundt i landet
– høyt og lavt – oppe i fjellene eller nede
ved havet.
På det postkortet han har sendt meg,
ser vi et 20 talls fiskere av begge kjønn som
sammen legger seg i selen for å får «napp»
– det er tålmodige folk som prøver om og
om igjen. Arne tilbyr seg gjerne å ta i et
tak med dem, og når de er heldige og får
en brukbar fangst, vanker det ofte et par
fisker. Arne renser dem og tar dem med til
hotellet hvor han bor og får dem stekt eller
kokt. Da smaker det ekstra godt. Ofte blir
han med fiskerne ut. De manøvrerer sine
små båter fortreffelig. Da er Arne i sitt ess !
Nordmenn er meget populære i Sri
Lanka. Alle kjenner til fredsprosessen i
28

Oslo – og alle ønsker de fred.
Men Arne skal rekke meget på sin
drøye to måneders reise, så plutselig en dag
drar han avsted – til et annet område av
landet.
Han finner alltid frem til hyggelige
steder å bo – gjerne godt unna alfarveien
– det er her det er lettest å komme i
kontakt med lokalbefolkningen.
– Det er fine folk, forteller Arne.
– Alltid vennlige og står gjerne på hodet
for å hjelpe deg tilrette i landet. For
oss nordmenn er det rimelig å leve her
nede, forteller han – 70 kroner for et
enkeltværelse inkludert morgenmat er
alminnelig. Folket her er fattige, men der
er ingen som lider av sult.
IOGT har flere hjelpeprogrammet på
gang i landet og Arne besøker gjerne slike
organisasjoner for å få inside information.
Blant annet fikk han vite at vårt eget
Solgry i Drøbak har gitt støtte til et av
deres hjelpeprosjekter.
Bernhard
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Etter tre uker på strendene er jeg nå i Nuwara Eliya, 1900 m.o.h. , like under landets
høyeste fjelltopp, St. Pedro, som er litt høyere enn Galdhøpiggen. Her er kjølig om
kveldene, men jeg har peis på rommet. Og balkong med utsikt over alle fjell, hvor jeg
ser rett ned på den svære golfbanen og St. Andrew Hotel, en tro kopi av St. Andrew i
Skottland. Byen var en «hill station» under engelskmennene, og om sommeren flyttet de
hit opp med hele sitt levesett og snobbisme. Store deler av byen er som skåret ut fra det
engelsk/skotske landskapet.
Jeg feiret dagen i går med å spise middag på Hill Club. Jeg måtte betale 6 kroner
for midlertidig medlemskap. Her er slips- og jakkeplikt. Utstyret fikk jeg låne i
resepsjonen.
I påkledningsrommet traff jeg på en gjeng kinesere
som kniste som bare kinesere kan,
da vi prøvde
jakker og slips.
Det var blomster
og levende lys på
alle bord, kelnerne
hadde hvite hansker,
hvite jakker og
skjørt. Fem retters
middag, lammestek
i rødvinssaus var
fabelaktig. Ellers
holder jeg meg mest
sammen med vanlige
folk; slik er jeg mye
heldigere enn
gruppeturister som sitter på lawner og sytprater om naboene hjemme i Salisbury.
Dette er landet med te og tamiler. Alle åssidene er dekket med tebusker. Jo høyere
en kommer, jo bedre er den. Her har vi landets beste te. Jeg besøkte landets største
fabrikk, som har 1500 plukkere som hver plukker 10 kg. pr. dag, dvs en dagsproduksjon
på 15000 kg. Av dette blir det 7500 kg. te. Plukkerskene, som alle er tamiler, tjener
kr. 25.- pr. dag. Alle fabrikker er like: 4 etasjer: Én etasje for maskineriet ( tørkerne,
sorteringsmaskinene, kutterne osv.,
Én etasje for te som er plukket mellom kl.8 og 12, én for fangsten mellom kl. 12 og
16, og én for resten av dagen. De har forskjellig vanninnhold. Trodde du at te er bare
lommerusk? Da tar du feil. Her er det hårfine prosedyrer, tesmaking er like alvorlig
som vinsmaking. Tenk på det neste gang du drikker din ettermiddagste!
Vi sees til påske.
Hilsen Arne
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Frivillighetssentralen
er kommet hjem
Like før jul flyttet Frivillighetssentralen i
Frogn inn i nye lokaler i Hospitalet. Daglig
leder, Gro Røsth (bildet), er et eneste stort
smil:
– Dette er som å komme
hjem. Hospitalet er jo
allerede fullt av frivillighet
gjennom Eldresenteret. Selve
bygningen er et eventyr
med sine vakre rom og
tykke tømmervegger fulle av
spennende historier. Er det
rart at jeg trives? sier Røsth
og legger til at det viktigste
av alt er at sentralen nå er
blitt lett tilgjengelig for folk
og kan endelig bli den møteplassen den var
ment å skulle være.
Gro Røsth har ellers fullt opp å gjøre
med å formidle forskjellige former for
hjelp fra frivillig til bruker samt følge
opp prosjekter som ble igangsatt i 2002.
Blant annet har samarbeidet mellom
Grande sykehjem og elever fra Seiersten
ungdomsskole vært en suksess. I vår
skal prosjektet utvides til også å gjelde
Sogsti dagsenter. Da er det elever fra
Dyrløkkeåsen skole som skal være med.
Strikkehjelpen Strikkerne kommer i
barneskolen er blitt mottatt med stor takk.
Nå på nyåret er to driftige damer i gang på
Drøbak skole. Noen andre som har lyst?
Prosjektet Fortellerne kommer fortsetter
også i år. Denne gang er det de eldste barna
i de private barnehagene i Frogn som skal
få besøk.
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En gruppe for aleneforeldre er kommet
godt i gang. 9 foreldre er med, og det er
plass til flere. De har uformelle møter og
snakker om felles gleder og problemer.
Barna som oftest med.
Gruppen, som vi har kalt
FHN (Frivillig Hygge og
Nytte) drar også på turer
sammen. Pappaene mangler,
så her må sentralen prøve å
finne på noe lurt.
Røsth forteller også at
hun planlegger å få til noe
i forbindelse med at 2003
er det europeiske året for
funksjonshemmede. En
meget frivillig og hyggelig Drøbakmann
er min «partner» i dette prosjektet. En
annen spennende sak er også på trappene.
Her er temaet historie. Dette prosjektet er
geografisk plassert i den mer landlige delen
av Frogn.
Frivillighetssentralen hjelper Avis
tegnernes Hus med frivillige vakter, og
her er det behov for flere. Har noen lyst
til å jobbe litt for kulturen når det passer,
så er det bare å henvende seg til sentralen.
Telefon 64 90 61 96
Sentralen har nå en fast kjerne på 19
frivillige. I tillegg er 17 frivillige engasjert i
prosjekter.
– Men det er alltid behov for flere, sier
Røsth. – Har noen lyst til å bli kjent med
hyggelig mennesker og samtidig kjenne den
gode gleden ved å hjelpe andre, er det bare
å stikke innom sentralen.
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Godt nytt fra Eldresenteret
Utflukt – Mandag 27. mars arrangeres
tur til Henie Onstad kunstsenter på
Høvikodden. Vi har bestilt omvisning i
nybygget Sal Haaken. Når vi er ferdige på
Høvikodden, kjører vi til Ikea på Slependen,
hvor de har mange rimelige lunsjtilbud.
Litt handel skal det også bli tid til. Prisen
er kr.150,- for reise og galleribesøk.
Lunsjen betales individuelt. Påmelding til
Eldresenteret senest 21. mars.
Annonsering av turer og teater kommer
alltid i Akershus Amtstidende og Østlandets
blad onsdagene, i fellesannonse med
Frogn kommune informerer som heading. Vi
bestreber oss på at alle arrangement skal
formidles her for å nå frem til alle. I vår- og
sommertiden er det mange tilbud å se etter i
lokalavisen eller på tavlen i Eldresenteret.
Lappekurs – Fredag 4. og lørdag 5. April
kommer Betty Berntsen på
besøk igjen for å holde kurs
i lappeteknikk og quilting.
Påmelding til vår nye
aktivitør Jorunn Brekke
Davidsen (bildet).
Frisørsalongen – Frisør Aase Tønnes har
ferie f.o.m.11.mars – t.o.m.25.mars.
Det innebærer at salongen er stengt, men
timebestilling kan ordnes.
Jubileum – Torsdag 24. April 2003 kan
Frogn eldresenter jubilere over 25 år i
Hospitalets lokaler. Denne dagen blir det
åpent hus med glade gjester, musikk, taler
og kaker. Dere vil også få se utstillinger av
arbeider som er produsert i de forskjellige
gruppene samt at vi skal finne plass til
PENSJONIST-NYTT 1/2003

foredrag og video.
Endelig program for dagen blir ferdig
tidlig i april. Velkommen til å være med og
feire «Møteplassen» for så mange midt i
Drøbak.
Oppfordring – Enda en gang finner jeg
plass til å fortelle dere om den fantastiske
muligheten for et sted å holde på med
hobbyer av grovere slag enn det er plass til i
arbeidsstuen i Eldresenteret.
Snekkerboden holder hus i 3.etasje i
mursteinshuset til gamle Rammefabrikken
i Kirkegaten. Her finnes masse maskiner
og verktøy til dreiing og skjæring, pluss
mye annet. Et tilbud Frogn kommune
betaler husleie og strøm for. Stadig
kommer meldinger om dårlig økonomi i
kommunene. Ut ifra det jeg forstår er her
plass til mange flere. Pass på tilbudet, bruk
det!
Frivillige – Eldresenteret har rykte på
seg til å ha god mat og hyggelige omgi
velser å nyte den i. Den gode maten er
det bare frivillige hjelpere som ordner til,
her finnes ingen kokk eller husmor. Alle
som er engasjert i å arbeide med kafeen
sier de trives kjempebra og de strekker
seg langt for at ingen dag skal være stengt
på grunn av manglende kjøkkenhjelpere.
Innimellom, når mange er ute og reiser på
samme tid, holder det hardt å få turnusen
til å gå opp så vi ønsker oss inderlig noen
flere som kan steppe inn som vikarer.
Ring eller kom innom til en prat om du
har lyst til å være med å hjelpe.
Britt Marit

31

B

Niels Carlsens gate 20, 1440 Drøbak

Hårpleie: Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 09.00 – 14.00
Fotpleie: Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 08.30 – 15.00
Advokathjelp: Etter avtale
Retting av tøy: Onsdag kl. 10.00 – 13.00
Arbeidsstue: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10.00 – 14.00
Kafeteria: Man., tirs., ons., fre. 10.00 – 13.30, lørd. 10.00 – 13.00
Middag: Hver onsdag og fredag kl. 12.30 – 13.00
Bridge: Hver tirsdag, begynner kl. 10.00
Transporttjeneste: Onsdag: Påmelding i Eldresenteret
Tur en dag i måneden: Annonseres spesielt
Kursvirksomhet, teater og konserter: Annonseres spesielt
Veiledning i bruk og stell av høreapparater. 1. mandag i måneden
Hobbysenteret i Kirkegaten: kl. 08.30 – 12.30
Tiltakene tilbys alle pensjonister og uføretrygdede i Frogn.
Ring 64 93 24 31 eller kom innom Eldresenteret.
Kontortid: Man-fre 09.00-14.30. Torsdag stengt.

Grafisk produksjon: Trine Suphammer as • Trykk: A/S OB Hansen

FROGN ELDRESENTER

Returpostadresse:
Frogn Eldresenter
Postboks 328
1441 Drøbak

