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Vårens
vakreste eventyr?

Et av vårens vakreste eventyr

Et fritt og uavhengig Norge

Hadde vi levd i Drøbak for 100 år siden, ville vi opplevd at det bar mot en
unionsoppløsning med Sverige. Vi hadde følt frykten for en konflikt og for et
væpnet oppgjør med svenskene, vi hadde opplevd Karlstad-forhandlingene
og hadde sett at Oscarsborg og festningene mot øst var blitt bemannet, og så
hadde vi vært vitne til at Norge mobiliserte. Drøbak krydde av soldater og ble en
garnisonsby.
Drøbak var i en nedgangstid, og fattigdommen var fremherskende. Utvandringen
var stor. Det var ingen Niels Carlsen i byen lenger til å bygge opp en ny velstand.
Men folket var begeistret midt i elendigheten, de ville verge sitt land, de sang
nasjonale sanger, viftet med flaggene og støttet soldatene. Ved avstemningen om
oppløsning av unionen var det i Drøbak en eneste som stemte nei, og det var en
svenske som måtte flykte fra byen da det ble kjent hvem han var.
I dag, 100 år etter, er Drøbak en oase i landet, idyllen hersker. Vi lever i fred med
svenskene, Oscarsborg ligger der fredelig, nærmest som et herlig turiststed, det er
ingen soldater i gatene, festningsanleggene mot øst og syd er knapt synlige blant
busker, gress og kratt. Det er mye velstand og minimal fattigdom i byen. Oppgangen
er lett synlig. Hvilken kontrast til 1905 ! ! ! .
Vi er glade for denne kontrasten. Vi har det godt i den lille badebyen vår. Men det
skader ikke om vi leser litt historie. 1905 kan fortelle oss at det krever en innsats
av oss og at vi må kjempe for å beholde dens særpreg mot alle angrep. I dag gjelder
det ikke krig, men kulturangrep. Laura Brun mobiliserte i vår tid mot ukulturen som
truet den gamle bygningsmassen. Idag ser vi tendenser til at noen kjører hardt frem
sine egeninteresser i en tid som allerede har fått betegnelsen “grådighetskulturen” .
Pensjonist-nytt skal i tre numre fremover minne oss om det året som samlet folket
mot det store målet: Et fritt og uavhengig Norge – 1905. Den første artikkelen står i
dag.
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Av Baard Næss, tekst og foto

N

å er vinteren og mørketiden
snart over. Livet i skogen våkner
etter en lang og rolig periode.
Orrhanene begynner å samle seg på de
tradisjonelle spillplassene.
Orrhanene har sine faste områder
på spillplassen. Dette kan være et
lite felt på noen få kvadratmeter.
De beste områdene er sentrum av
leiken. Her foregår det daglig kamper
mellom hanene. Disse kampene kan
gå hardt for seg, og jeg har selv sett
haner vært blodige og ribbet for
fjær. Det er her hønene velger ut
partner. Hønene oppsøker spillplassen
daglig en periode for så å velge riktig
partner. Etter parringen forlater hun
spillplassen og det blir hennes oppgave
å fullføre hekkingen. Hennes fjærdrakt
er brunspraglete og er en bedre
kamuflasje enn hanen. Helt klart en
fordel når hun skal ruge ut eggene.
Reiret lages på bakken.

man ikke er klar over det. Orrhanene
slår seg ikke inn på leiken om de ser
folk i nærheten. Om man da setter
opp kamuflasje, brenner bål eller gjør
andre ting, vil de ikke komme. Derfor
er det en fordel å legge seg tidlig inn
i kamuflasjen på kvelden, eller gå inn
etter at det har blitt mørkt. Kveldspillet
begynner en times tid før sola går ned
og holder på til det er mørkt.
Det er også viktig ikke å gå for tidlig
ut av kamuflasjen på morgenen.
Når jeg har fotografert orrhane
på nært hold, har jeg i forkant av
spillperioden satt opp kamuflasje.
Dette for at orrhanene da blir vant til
kamuflasjen. Dette krever en god del
forarbeide. Året før har jeg ligget flere
ganger på den valgte spillplassen for så
å velge sted for oppsett av kamuflasje
året etter. Da vet jeg hvor det er best å
ligge i forhold til lys og avstand til der
ting skjer.

Vis hensyn
Når en skal på orrleik
er det viktig å ta hensyn
til fuglene. Det er derfor
viktig å kamuflere seg
godt da fuglene har veldig
godt syn. Det er også
viktig å holde avstand. 4050 meter unna er passe.
Om en vil se fuglene
tettere inn på seg kan en
bruke kikkert.
Orrhanene har også et
kveldsspill. Ofte opplever
ikke folk dette spillet fordi
PENSJONIST-NYTT 1/2005
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Studietur til Berlin
Av Marit Hansen og Dorothea Åsheim

D

et var 8 forventningsfulle
kursdeltakere pluss noen
medbragte ektemenn som dro fra
Drøbak på studietur til Berlin. Litt
uheldig med avreisedagen, det var
flygelederstreik, men vi var heldige
og kom oss avsted bare 2 1/2 time
forsinket. Flyturen med NORWEGIAN
var helt grei, ankomst til Berlin
Schönefeld, hvor det ble tog og drosje
til Hotel KUBRAT i Berlin Mitte
(tidligere Øst Berlin). (Det anbefales å
ta taxi, raskere og nesten billigere enn
tog!) Hotellet lå i gangavstand til de
fleste severdigheter, som Checkpoint
Charlie, Unter den Linden, Nikolai
Kvartalet og Brandenburger Tor. Det ble
en tidlig kveld for alle, etter å ha spist
på en typisk Berliner restaurant med
god tysk mat og godt øl.
Til neste dag hadde Dorothea
bestilt Grosse Stadtrundfahrt, deilig at
busselskapet hentet fra hotellet. Vi fikk
se veldig mye på 3 1/2 timer; rester
av muren, Brandenburger Tor, de nye
bygningene ved Riksdagen,Tiergarten,
Siegessäule, Potzdamer Platz med
alle de nye bygningene. Avsluttet ved
Checkpoint Charlie, hvor det bare var
noen minutter å gå tilbake til hotellet.
For kvelden hadde vi bestilt billetter
til Friedrichstadt Palast, hvor det
ble vist en fantastisk revyforestilling
med flotte kostymer og kulisser. Og
til de medbragte ektemenns store
glede var det også et fenomenalt
sparkepikeinnslag.
Tredje dag gikk vi til fots til riksdagen. Vi måtte jo opp i kuppelen. Etter

4

litt om og men kunne vi gå inn der
hvor bevegelseshemmede kan ta heisen
opp til kuppelen. (Vi hadde med noen
som brukte stokk.) For å komme helt
opp måtte man gå i en sirkel, oppover
og oppover. Men fra toppen var det
en fantastisk utsikt over store deler
av Berlin. Det var en stor opplevelse.
Kuppelen er et mesterverk.
Så gikk vi videre til fots til Radisson
SAS hotellet. Det var nokså langt dit
og noen falt fra underveis. Men det
var verdt å se det store aquariet i
inngangspartiet. Derfra fikk vi det
gode rådet fra portieren å spise hos
“Mutter Hoppe”, en typisk tysk
restaurant i Nikolai Kvartalet. Maten
var utmerket og prisene meget
behagelige. Restauranten kan anbefales

Marit Hansen (f.v.), Gerd Fond Hølleland,
Dorothea Åsheim, Brit Gjertsen, AnneLise Saarinen, Edel Schultz, Knut Schultz.
Dessverre er ikke Grete og Leif Eide og
Altti Saarinen med på bildet.

Kuppelen over
Reichstag.

pÅ det varmeste. Derfra gikk noen
hjem til hotellet, andre tok seg en
avslappende båttur på elven Spree i
solskinnet. Under båtturen så vi mange
av de store bygningene, men fra en
annen vinkel. Om kvelden dro vi til
Hack’sche Höfe, et restaurert kvartal
med flere gårdstun og butikker. Kjent
for å ha gode restauranter og mye liv
om kvelden. Vi avsluttet dagen på en
italiensk restaurant hvor kelneren var
helt Rosenborg fan. Drosje tilbake til
hotellet.
Fjerde og siste dag gikk turen til
Potsdam. Busselskapet hentet oss
igjen ved hotellet og guiden var meget
kunnskapsrik. Vi fikk høre mye om

hvordan det var under okkupasjonen av
russerne – før Øst- og Vesttyskland ble
forenet i 1990. Vi besøkte også Schloss
Sans Souci, og fikk høre om Friedrich
Den Store. Slottet var ikke stort, men
han bodde der alene, gemalinnen bodde
for seg selv i Berlin. Vi tror ikke at han
brydde seg mye om kvinner. Selve
parkanlegget var en nesten tro kopi
av Versailles parkanlegg. Etter nok en
velsmakende middag hos “Meinecke’s
restaurant” busset vi til Alexander plass
og hotellet. Den bestilte drosjen kom i
god tid og vi kom oss vel til flyplassen.
Uten forsinkelser landet vi sent på
Gardermoen, etter en meget interessant
og opplevelsesrik tur.

Pensjonist-nytt går inn i sin 25. årgang!
Vi feirer ikke begivenheten før i nr 4/2005, men allerede nå kan vi sende
varme tanker til dem som satte det hele i gang – og til dem
som senere har fulgt de intensjoner som ble trukket
opp ved starten. Bladet fortsetter på frivillig
basis og sendes gratis til alle pensjonister
over 66 år i vår kommune.

Dorothea og Edel ved Brandenburger Tor.
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Med vennlig hilsen til våre lesere
med ønske om God Påske
Redaksjonskomiteen
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Drøbak i dramatikken 1905
FØLG MED I

Kom innom til en hyggelig prat om
vårt fordelsprogram

«Aktiviteten»

Apotek i KARAT
Drøbak Sentrum

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

Storgaten 18 – 1440 Drøbak
Vi har mulighetene, du har valget.
Åpningstider:
Hverdager 9.00-17.00
Lørdager
9.00-14.00
Telefon 04800 Kundeservice
Telefon 64 90 77 80 Faks 64 93 39 04

Niels Carlsensgate – 1440 Drøbak

GRØNTHUSET

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

Vinner kampen
mot høye priser!
HVERDAGER KL 09 – 20
LØRDAGER KL 09 – 18

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

618
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Av Rolfot

at en slik behandling skulle svenskene
Fridtjof Nansens navn var på alles
få om de gikk til krig mot Norge. På den
lepper i 1905. Han hadde et like stort
andre siden av fjorden var det mange
navn som Kong Haakon under krigen
hundre soldater på Oscarsborg som
1940 til 45.
mente det samme. Dusiner av kort ble
To borgere av Drøbak satt på fjellet
sendt hjem fra soldatene, som kom fra
nord for Biologen, som alle visste at
alle deler av landet, om at de var beredt
Nansen hadde bidratt til å få oppført.
til å gi svenskene
De diskuterte en
juling om de forsøkte
tegning av Nansen
å la våpnene tale.
der han hogde hodet
Men kortene fra de
av “knehønene” som
hjemme til soldatene
han kalte de som var
på “Borgen” var ofte
imot at unionen ble
hjerteskjærende:
oppløst.
Kom hjem, vi eier
Men hodene
ikke penger, barna
som ble hogd av ble
sulter. Det var ikke
tegnet som noen
bare frykten for krig
av Aftenpostens
Nansen (i “Aftenposten”s hønsesom plaget soldatene.
journalister som
gård): – Det er ikke Knæhøner,
Mange kort er bevart og
var knehøner. De to
minner om en vond tid.
borgerne var enige om men Mænd, vi nu har Brug for!

Soldater, kvinner og utvandrere
Men det var ikke bare elendighet.
Høstens forhandlinger med svenskene
og en truende krig, hadde ført til at
mange meldte seg som frivillige. I
september ble det full mobilisering. Det
krydde av soldater i gatene i Drøbak,
mange med sirlige uniformer. Det
gjorde inntrykk på kvinnene i byen.
De var dessuten i flertall. Utvandringen
var på topp. Mange kvinner var blitt
overtallige, for det var mest menn
som vandret ut. Det var simpelthen
mange kvinner som rett og slett ble
etterlatt. Dessuten kom det mange av
hovedstadens gledespiker til Drøbak.
PENSJONIST-NYTT 1/2005
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Det ble en meget livlig tid i vår lille
badeby. Det var mange soldater
som ikke greide å komme tilbake til
Oscarsborg i tide om kvelden, men
de var så mange at det ble vanskelig
å holde styr på dem. Det gjaldt også
tyveri av småbåter som ble brukt til
å komme seg til køys på “Borgen”.
Mobiliseringen i 1905 satte sitt preg på
Drøbak. Det ble et vrimlende soldatliv,
heter det i “Politiet i Follo gjennom
100 år”. Selv om det var en del umoral
å spore i hine harde dager, så var det
en del virkelig romantikk som endte i
ekteskap.
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En enestående 17. mai
og unionsbrudd 7. juni
10 år tidligere, 7.juni 1895, hadde
Mens forhandlingene med svenskene
Stortinget måttet foreta sitt berømte
så forholdsvis lyse ut på foråret, feiret
tilbaketog stilt overfor trusselen om et
nordmennene 17. mai. Og hvilken 17.
svensk militært overgrep. Norge hadde
mai det ble i Drøbak! Vi pensjonister
i de ti årene senere rustet opp, hæren
må tenke på 17.mai i 1945 for å kunne
og marinen var forsterket, festningene
forstå den begeistring nordmennene
opprustet, Oscarsborg var ferdig. Det
viste i 1905. Stemningen var pisket
var nærmest full enighet
opp, Norge skulle være
i Norge. Vi setter foten
helt ut fritt, solidariteten
ned. Den 7. juni gjorde
var fantastisk, ikke
Stortinget vedtaket som
noe knussel, ikke noe
oppløste Unionen. Om
unntak. Norge helt fritt
morgenen 9. juni ble det
og selvstendig. Gjør som
Nansen, hugg hodet av
Veisvingbatteriet stod klar. rene norske flagget heist
på Borgen, sildesalaten i
knehønene.
flagget var borte, i Drøbak fór flaggene
17. mai hadde ikke vært noe særlig
til topps, kanonene på Festningen
tidligere. Nå opprant dagen med
salutterte. Norge følte seg sterk nok
sol og varmt vær, som skapt for stor
til å bryte unionen, til tross for at
feiring. Og det ble det. Barnetog og
svenskene var militært sterkere.
borgertog og militære gikk sammen
Men den sterke norske holdningen,
fra Bankløkka til Brygga og tilbake,
nesten 1000 mennesker i alt. Det var
den skjerpede beredskapen,
skytterlagenes mobilisering, bl.a. i
noe til tog! Det viste forsvarsviljen,
Drøbak, og festningenes bestykning,
det ble festet hele kvelden og
bl.a. Oscarsborgs, gjorde svenskene
forsvaret viste sin kampvilje ved et
enestående fyrverkeri om kvelden. Men betenkte. De forstod, om ikke annet,
at sjøveien til Kristiania var stengt.
forhandlingene med svenskene gikk
Landsiden ville bli farlig.
tregere om et norsk konsulatvesen.

LAURITS KARLSEN & SØNN AS
OLJE • PARAFIN • SERVICE

Pensjonister får rabatt!
Ring 64 93 17 55
og snakk med din lokalleverandør
8
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Medlemmer av skytterlaget i Drøbak på øvelse.

Full mobilisering hos befolkningen
Nå hadde Norge brutt, ville svenskene
tross alt velge å bruke makt?
Norge kokte av selvstendighetsfølelse. På skolen i Drøbak sang
elevene “Jeg vil værge mit Land” og
andre sanger som hadde med unionen
å gjøre, og lærerne la ikke fingrene
imellom i undervisningen. Ikke minst
fulgte Akershus Amtstidende opp
den nasjonale linjen. Idretten var
med, det ble særlig populært å løpe,
marsjere og hoppe. Men mest markert
merket man den sterkere tilslutning
til skyttervesenet, som det hadde stått
strid om. Nå var alt glemt. Over hele
landet ble skytterlagene begeistret
hyllet, så også i Drøbak. Nå hadde den
nye viljen til å slå ring om fedrelandet
gjenreist bevegelsen. Det ble holdt
gratis kurs i geværbruk for alle unge
menn i Drøbak og omegn, heter det
i Frogn Bygdebokverk bind IV av
Christian Hintze Holm, som også skriver
at skytterlaget hadde vært på utmarsj til
PENSJONIST-NYTT 1/2005
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Ås, med full våpenutrustning og med
militærmusikken i spissen.
Drøbak var preget av nedgangstider
omkring århundreskiftet, istiden hadde
sett sine beste dager, seilskutene forsvant etter hvert som dampskipene
gjorde sitt inntog, trelasten ble borte, og
forretningene slet, de store skattyterne
forsvant, alt mens ungdom i stigende
grad dro med båtene til Amerika. Den
sterke militære utbyggingen var på det
nærmeste over. Drøbak var i virkelig krise.

Soldater i kampstilling ved
festningsverkene.
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Oppgang og yrende soldatliv
Så, i annet halvår av 1905, kom den
store invasjonen av militære mannskaper, og en del kvinner, etterfulgt
av mobiliseringen. Oscarsborg ble
fylt opp, anleggene mot øst likeså
og Drøbaks gater flommet over av
militære, fra de stramme offiserer i
flotte, fargerike uniformer til de menige
som klampet rundt i tunge støvler.
Det ble liv og røre. Selskapslivet ble

overveldende, butikker, restauranter og
cafeer opplevde alle tiders storhetstid.
Hoteller og overnattingssteder var
fulle. Aviser, bøker, tidsskrifter og en
voldsom brev- og kortflom er fulle
av beskrivelser over hvordan vår lille
badeby sydet av liv i en deilig sommer.
Oppgangen var voldsom. Det var liv i
Drøbak igjen, mer liv enn noensinne.

Skygger i horisonten
Men det var skygger i horisonten.
Fattigdommen var stor, besøkene hos
fattigvesenet hyppige. Av næringsliv var
det praktisk talt bare fiskeriene igjen.
Det nærmet seg tiden da avgjørelsene
med Sverige måtte tas. Det bærer
mot Karlstad-forhandlingene. Den
sterke svenske flåten holdt øvelser,
den norske som heller ikke var liten
med moderne panserskip, voktet hver
bevegelse, svenske soldater la seg ved
grensen. Blant befolkningen på begge
sider ble det sagt at det bare manglet
ett eneste ord før det var i gang. Ordet
var “FYR”. Folk var redde. Barn trodde
at soldatene ville skyte på dem med
pistoler. Det hadde versert rykter om at
10
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Av Bernhard Magnussen

Jubileumsåret for oppløsningen av
unionen med Sverige er innledet.
I år skal vi minnes vår forutseende
og dyktige Regjering med Statsminister
Christian Michelsen i spissen.
Den 6. juni 1905 meddelte
Regjeringen i en skrivelse til Kongen
(Oscar II) at Regjeringen nedla
sine embeter og at en avvikling av
unionsforholdet var innledet ved
sanksjonsnektelsen om Konsulatloven.
Den 7. juni falt Stortingets enstemmige avgjørelse. Det mottok
ministeriets avskjed, men bemyndiget
det til som “Den norske Regjering”
inntil videre å utøve den kongelige
myndighet i overensstemmelse med
Grunnloven. Unionen var oppløst fordi
Kongen (Oscar II) hadde opphørt å
fungere som konge.

Fra Stortingets avgjørende møte 7. juni
1905.

Flaggskiftet fant sted på
Akershus festning 9. juni 1905
Den norske regjerings resolusjon av
7. juni 1905 lød slik:

Drøbak måtte evakueres. Ryktene var
i det hele tatt noe som satte sitt preg
på befolkningen. Men samtidig trodde
de ledende mennesker på begge sider
at det egentlig ikke ville bli en væpnet
konflikt. Det stod for mye på spill.
Men frykten holdt seg. Soldatene
fortsatte å besette de mange forsvarsanleggene, som Pensjonist-nytt skal
fortelle om i september-nummeret.
Drøbak ble en garnisjonsby, og
Drøbak hadde gitt sin fulle tilslutning
til bruddet med Sverige. Det skulle
vise seg i sin fulle bredde ved folkeavstemningen i Drøbak den 13.
august. Denne store begivenhet skal
Pensjonist-nytt ta opp i neste nummer.
PENSJONIST-NYTT 1/2005
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Oscarsborg festning er igjen
klar for salutt

Som orlogsflagg skal heretter
benyttes det i lov av 10/12-1898
om Norges flagg § 2 for Statens
offentlige bygninger bestemte flagg.
Det høytidelige flaggskifte på landets
festninger og krigsskip var fastsatt til
9.juni kl. 10.00. I samme øyeblikk som
klokken på Slottstårnet på Akershus
slo 10.00, kommandertes der for
de oppstilte militære avdelinger:
“PRESENTER GEVÆR”. Langsomt gled
Unionsflagget ned, mens salutt med 21
skudd runget- og til topps gikk det rene
trefargede splittflagg. Et tidehverv for
det norske folk var endt.
“Som morgenrødmen for en ny tid vaiet
den friske røde duk i den solblanke
sommerdag”, het det i et referat fra
begivenheten.
Så kom Karlstad-forhandlingene
om Unionens formelle oppløsning.
Her var det mange tvistemål, men til
lykke for begge land var der på begge
sider fremragende statsmenn, med dyp
ansvarsfølelse og høy og edel Kultur,
som forhandlet.
Imidlertid hadde den svenske
Rigsdagen hevdet at Unionen ikke var
oppløst og krevet som betingelse for
Sveriges samtykke til oppløsningen:
at det norske folk på en utvetydigere
måte, enn ved Stortingets beslutning av
7. juni, skulle uttale seg om Unionens
opprettholdelse eller oppløsning, enten
etter nye valg til Stortinget eller ved en
Folkeavstemning. Videre en detaljert
bestemmelse av befestninger på begge
sider av grensen, om svenske lappers
rettigheter m.m.
27.juli bestemte Stortinget
at Folkeavstemning skulle finne
sted 13.august. Resultatet av

ns

Av Tor Hovland

“Sildesalaten”
fjernes.

Folkeavstemningen ble: 368208 for og
kun 184 mot Unionens oppløsning.
20. november 1905 mottok
kong Christian IX den norske
Stortingsdeputasjon i Tronsalen på
Amalienborg, som meddelte at Norges
Storting enstemmig hadde kåret H.Kgl.
Høihet Prins Carl av Danmark til Norges
konge, hvorved Stortingspresident
Berner på Stortingets vegne i dyp
ærbødighet anmodet Hans Majestet å
samtykke i at H. Kgl. Høihet Prins Carl
mottar valg som Norges konge. Kong
Christian svarte: JA!

Drøbak Torv under folkeavstemningen i
1905.

PENSJONIST-NYTT 1/2005

Den kjente admiral Folke HaugerJohannessen skriver i sin bok
“Erindringer” at Oscarsborg festning
utrettet i løpet av minutter bedre
forsvarsinnsats enn hele det øvrige
norske forsvar under krigen i 1940.
Det er mange som hevder at ingen
annen enkelt bragd under den andre
verdenskrig hadde den samme politiske
og militære betydning for Norge.
Senkningen av krysseren Blücher førte
til at Konge, Regjering og Storting fikk
anledning til å forlate hovedstaden og
ta opp forvarskampen. Alle er kjent med
at festningen ble et nasjonalmonument
etter innsatsen 9. april 1940, men svært

få kjenner til den store betydning
festningen har hatt bare ved sin
tilstede- værelse ved flere anledninger
tidligere. Under konsulatsaken i 1895
ble beredskapen styrket ved økt
øvingsvirksomhet. Det samme skjedde
fra tidlig om våren 1905. 13. september
var det nødvendig å kalle inn til full
mobilisering.
Vi i lokalsamfunnet må bry oss om
Oscarsborg. Det er ikke bare de senere
års erfaring som tilsier at vi ikke uten
videre kan stole på at våre myndigheter
vil behandle festningen og dens historie
på en verdig måte. Oberst Eriksen
døde 16. juli 1958 og ble gravlagt ved

Bildet er hentet fra Frigjøringsjubileet 6. mai 1995. KNM Ravn med Kongen ombord
seiler opp foran saluttbatteriet. Ledsagerbåten KNM Kjekk følger på - det er like før
kongesalutten iverksettes. Foto: Carl-Kristian Qvigstad
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Drøbak kirke. På privat initiativ og for
innsamlede midler ble det reist en byste
av ham i badeparken i Drøbak. Kong
Olav avduket bysten 17. november
1975. Det måtte også privat initiativ til
for at oberstens urne 4. oktober 1977
ble flyttet til Æreskirkegården på Vår
Frelsers Gravlund i Oslo. Den endelige
oppreisningen fikk oberst Eriksen først
under Frigjøringsjubileet 6. mai 1995
da kong Harald avduket statuen av
ham i Borggården. Det var Oscarsborg
festnings venner som stod bak
initiativet og Forsvarsdepartementet
som bevilget midler til å reise statuen.
Men så tilbake til tiden før
unionsoppløsningen. Forholdet til
svenskene ble stadig mer anstrengt
og selvstendighetstrangen var
sterkt økende. Den svensk/norske
kronprinsens uttalelse i 1892 om at et
svensk angrep mot hovedstaden ville
arte seg som en militærparade virket
også sterkt provoserende.
Norge bøyde i 1895 av i konsulatsaken, men dette var startskuddet
til at vi ti år senere hadde et forsvar
på høyde med det beste i Europa. Vi
kystartillerister snakker om “de fire
store” og av disse var generalløytnant
Wilhelm Olssøn, oberst Georg Stang og
generalmajor Christian Holtfodt med
på å bygge opp et formidabelt forsvar,
ikke minst her rundt Drøbaksundet.
Det forteller mye om Kystartilleriets
og Oscarsborgs posisjon i vårt forsvar
og at de forannevnte over en 30-års
periode stort sett vekslet mellom å
være kommandant på Oscarsborg,
forsvarsminister og våpengrensjef.
Den fjerde, oberst Birger Eriksen, var
den gang kaptein og sjef for det nye
hovedbatteriet med “Moses”,“Aron” og
14

Bildet på neste side viser statsminister
Michelsens møte med Kong Haakon
ombord på “Heimdal» 25. november 1905
i det båten passerer Drøbaksundet.

“Josva”. Vi hører lite om Eriksen i 1905,
men senere skulle han for sin innsats
9. april 1940 bli langt mer kjent enn de
øvrige.
Stortingsvedtaket 7. juni førte til
at vi sa opp unionen og på samtlige
festninger ble det 9. juni kl 1000
gjennomført paradeoppstilling med
flaggskifte.Til 21 skudds salutt ble
unionsflagget halt ned og til nye 21
skudd ble det rene norske splittflagget
heist. Vi kan nå glede oss til 9. juni kl
1000 og at dette skal markeres på en
skikkelig måte – med kommandant,
saluttkanoner og splittflagg tilstede. Det
hang lenge i en tynn tråd.
Allerede lørdag 25. november 1905
fant den historiske velkomsten av vår
nye kongefamilie sted i Drøbak- sundet.
Det var vårt kongeskip “Heimdal” med
statsminister Michelsen i spissen som
stod for velkomsten.
Været var ufyselig, tåken var så tett
innerst i fjorden at losene lenge så det
uforsvarlig å gå fra Christiania. Det
danske kongeskipet “Danebrog” hadde
derfor allerede ankret opp utenfor
Drøbak da “Heimdal” kom opp sundet.
Kongefamilien ble hentet om bord med
en dampbarkasse og på “Heimdals”
dekk holdt statsministeren sin berømte
velkomsttale – ikke inne i Christiania
som vi i dag kan lese i hovedstadsavisene. Vi må ta vare på historien
rundt Oscarsborg – det er også vår
lokalhistorie. Lykke til med markeringen
av unionsoppløsningen.
PENSJONIST-NYTT 1/2005
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«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
PENSJONIST-NYTT 1/2005
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Kongesjaluppen Stjernen

STJERNEN utenfor Horten juli 2004.

Av Bernhard Magnussen

Dampbarkassen Stjernen ble bygget
av Akers Mek. Værksted i henhold til
bestemmelsene i kontrakt av 10/2-1899
med en leveringstid på 4 måneder.
Byggesummen beløp seg til Kr. 24.000.Barkassen skulle være 55 fot lang
og 10 fot bred, bygget med underlag
for en kanon forut, og forsynt med
en dampmaskin som med 800
omdreininger skal indicere ca. 80
hestekrefter, som vil kunne gi den en
maksimumsfart på 10 knop. Akterut
skulle der innredes en lugar av teak,
elegant utstyrt. I det hele tatt skulle
barkassen utstyres smukt og tidsmessig,
idet den bl.a. skal tjene som sjalupp for
kong Oscar II.
Svenskekongen var på den tid
ofte hemmet av sykdom, så det ble
ikke så mange turer han gjorde med
“Stjernen”.“Stjernen” ble dirigert til
Drøbak-sundet 25.november 1905 for
å føre den nye kongen - Haakon VII fra
det danske marinefartøyet “Danebrog”

over til det norske marinefartøyet
“Heimdal”.
Kong Haakon VII overtok senere
sjaluppen “Stjernen” og brukte den
flittig frem til 2.verdenskrig. Om
vintrene gikk den i opplag ved Marinemuseet i Horten og ble vedlikeholdt av
Marinens Hovedverft.
Før sommeren gikk “Stjernen” til
Christiania og lå som oftest fortøyet i
bøye ved Bygdø. Den ble ofte benyttet

til fjordturer og som startbåt ved de
kongelige regattaer.
Under den tyske okkupasjon 19401945 brukte tyske offiserer sjaluppen til
lystturer i Oslofjorden.
Da freden kom, var den i en
miserabel forfatning, ble kassert av
den norske Marine og solgt til Brede
Gulliksen på Kapp ved Mjøsa.
Han bygget den om til fraktebåt,
fjernet den flotte vedderbaugen. Den
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fikk så tjene som sandlekter noen tid.
Den endte i opplag ved Brumunddal,
hvor den lå i 15 år og ble mer og mer
ødelagt.
Da foreningen “Marinemuseets
matroser” fikk nyss om dens
bedrøvelige skjebne, gikk styret i
foreningen inn for å kjøpe båten og
bringe den tilbake til fordums glans.
Da “Stjernen” ble løftet ut av
Mjøsa, sa Rolv Wesenlund ( gammel
Hortensgutt og en av de ivrige for å
redde sjaluppen) : Den skal aldri mer i
ferskvann!
På frivillig basis ble et omfattende
restaureringsarbeide satt igang. Man
opprettet “Stiftelsen Kongesjaluppen
Stjernen”, prosjekteringsansvarlig og
arbeidsutvalg ble oppnevnt, penger
ble innsamlet og i 1997 kunne man
frakte “Stjernen” til et verft i Stathelle
for restaurering. Etter mye slit og
mange undersøkelser hos fagfolk ute
og hjemme og med et stort bidrag
på kr. 500.000.- fra Borre kommune,
ble “Stjernen” sjøsatt 21.mars 2000.
Skipskontrollen godkjente sjaluppen for
12 personer og med et mannskap på 5.
Og luksuskabinen var blitt ship shape!
7. juni 2000 ble “Stjernen” seilt
tilbake til Horten, hvor den ble
mottatt med Marinemusikken og et
stort oppbud av folk som ønsket den
velkommen tilbake.
Så startet “Stjernen” med korte
turer med passasjerer. Det frivillige og
gratisarbeidene mannskap sto på sent
STJERNEN i Mjøsa juni 1993. Ombygd til
lastebåt. Vedderbaugen og salongen er
borte.

Prospektkortet som startet
innsamlingsaksjonen.

16

ns

17

A

øs

ni

ng
en

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

HEER – TELEFON 64 90 53 00

Skomakeren

STJERNEN i indre havn Horten 1938.

Lindtruppbk. 11
1440 Drøbak
Tlf. 64 93 14 46

og tidlig. Sjaluppen deltok i stevner for
veteranbåter og fikk hedersplass ved
Honnørbryggen i Oslo. Det ble turer
i havnebassenget med journalister og
sponsorer.

Sogsti Plantesenter
Sogstiveien – 1440 Drøbak

Første driftssesong
Den første sommeren med “Stjernen” i
drift, gikk bra. Dampmaskinen som nå
var passert 100 år, gikk som en klokke.
Og det frivillige mannskap hadde stått
på ufortrødent. De mestret båt og
maskin upåklagelig. Redningsaksjonen
var gjennomført eksemplarisk. Det
hadde kostet mange penger og tusenvis
av dugnadstimer, målet var nådd.
Stiftelsen er stolte av kongesjaluppen på Karl Johans Vern i Horten.
“Det finnes ikke maken til båt som
'Stjernen'; derfor er det bra at den ble
reddet”.

2005
Jubileumsåret 2005 vil bli en hektisk
sesong for “Stjernen”. Da skal den
til Oslo for å delta i feiringen av
Unionsoppløsningen i 1905.
18

Telefon 64 93 01 07
1440 Drøbak

Frogn Bibliotek
Avisan
n

on s e i

1905. B
e

Torget, 1440 Drøbak
Telefon 64 93 01 91 Faks 64 93 56 29
me rk p

r i sen !

Markedets priser
i forløpne uke
Meierismør
Gjetost
Oksekjøtt
Svin		
Poteter
Tius		
Århøne
Høns

kr. 1,80 pr. kg
kr. 0,80 pr. kg
kr. 0,65 pr. kg
kr. 0,80 pr. kg
kr. 3,00 for 100 kg
kr. 2,00 pr. stykk
kr. 1,00 pr. stykk
kr. 0,80 pr. stykk

Fra Trondhjems Adresseavis 26/11-1905.
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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 4/2002
PENSJONIST-NYTT 1/2005
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Dyrløkke
Av Bernhard Magnussen

I

dag passerer tusenvis av biler dette
viktige veikrysset. Det er hverken dyr
eller løkker å se, men Golfbanens grønne
og vakre område ligger like ved. I gamle
dager syntes Drøbaksfolk at Dyrløkke lå
langt ute på landet. Idag synes krysset
så nær Drøbak at man til og med kaller
supermarkedet der oppe for DRØBAK
CITY. På det flyfoto vi gjengir, ser vi i
krysset bl.a.den brede veien som går
til Ås. I gamle dager var veien smal og
humpete.Vi går helt tilbake til 1750

Som første boktips i
2005 har jeg festet
meg ved Skyfjellet,
Cloud Mountain.
Forfatter er Aimee E.
Liu. Hennes kosmopolitiske bakgrunn, født
i India, ung-domsår i Connecticuts utkant
av New York City, med far som er født
i Kina, kinesisk bestefar og amerikansk
bestemor, var det naturlig at alle hennes
inntrykk og mangeartede erfaringer måtte
nedfelles i hennes forfatterskap.
Vi blir først kjent med den unge Hope
Newfield, bosatt i Berkeley, California og
året er 1906. Fra universitetet får hun
henvist utenlandsstudenter som ønsker
å perfeksjonere seg i engelsk. Studentene
er kinesiske og japanske. En av dem, en
kineser ved navn Liang Po-yu, kommer
til å spille en vesentlig rolle i hennes liv.
Møtet mellom disse to hovedpersonene
er skildret av en som har forankring og
bakgrunnserfaring fra begge kulturer. Liang
Po-yu er blitt omtalt som republikaner. Han
ønsker å styrte keiserstyret og blir ansett

20

for å fortelle en historie: Niels Carlsen
– Drøbaks store forretningsmann,
reder, eksportør og finansmann
– hadde hundrevis av mennesker i sin
virksomhet. Drøbak hadde dengang
ikke egen kirke. Frogn kirke var den
nærmeste. Niels Carlsen sendte søknad
til Sogneembetet på Ås om å få lov til
for egen regning å bygge kirke i Drøbak,
så hans folk og andre i Drøbak slapp å
reise (gå) helt opp til Frogn kirke for å få
døpt og konfirmert barna, for å gifte seg,

som forræder av de andre studentene.
Endel studenter har søkt sammen i et felles
hat til mandsjuene. De har kuttet av seg
hårpiskene, i seg selv en forbrytelse. De
skal bryte med reglene de er oppdratt etter.
Kina skulle frigjøres fra fortiden, og de
skal hjelpe til. Det var deres plikt og jobb
å være frigjørere. Han har blitt arrestert,
flykter til Shanghai og bli så hjulpet
til San Francisco. Etter ett år i Amerika
er han fortsatt flau over sine dårlige
engelskkunnskaper. De står i skarp kontrast
til hans kunnskaper forøvrig. I Kina har
han studert historie, geografi, engelsk og
russisk.Til alt overmål er han også skolert
innen poesi og historieskriving, foruten
latinstudier.
Han har så mye han vil formidle, men
er utilfreds med at han ’snakke som barn’.
Her er det Hope kommer inn med sine
grundige språkkunn-skaper. Hun blir så
fascinert av hans bakgrunn og alt han har
opplevd, at hun rett som det er glemmer å
kommentere hans språklige bommerter.
I møtet mellom to vidt forskjellige
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delta i begravelser eller for å overvære
gudstjenester. Men hans forslag ble
avvist – år etter år. Presten i Ås syntes
det var langt nok å dra til annekskirken i
Frogn, om han ikke også skulle dra helt
ned til Drøbak på humpete, dårlige og
smale veier, som vinterstid knapt nok ble
brøytet. Niels Carlsen ga seg ikke så lett.
Etter mange års purring fikk han endelig
et positivt svar. I 1776 sto kirken ferdig
til innvielse. Den var en gave til Drøbak
fra ham og hans familie.

Tilbake til Dyrløkkekrysset
Den første virksomhet vi kjenner til i
krysset var SMIA. Den ble satt opp i 1890

kulturer skjer det noe sterkt og nærmest uønsket mellom den idealistiske
og lærde kineser og den ambisiøse og
dyktige amerikanerinne. Deres sjelekval
og avveininger, bevisstheten om det
umulige og håpløse i deres forbindelse
og eventuelle ekteskap var problematisk. Et blandingsekteskap med omgivelsenes totale mangel på aksept og
anerkjennelde både i Vesten og i Kina var
alvorlige betenkeligheter som de måtte
ta innover seg. Men ekteskap blir det,
motforestillingene og fordommene var
sterke fra hennes bekjente.
Så foregår resten av handlingen i Kina.
Han har som sin livsoppgave å være en
viktig brikke i demokratiseringsprosessen
av Kina. Hun får problemer med å tilpasse
seg i et totalt ukjent kontinent, med en
ektemann som blir mer og mer kinesisk
og oppslukt av sin kamp. Vanskelige
barnefødsler og tap av barn, samt
ensomhet gjør livet ganske vanskelig for
henne.
Skildringene av livet i Kina er
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og nedlagt i 1974 og revet. Idag er det
bare navnet SMIEVEIEN som minner
oss om virksomheten .Vi kjenner ikke
navnet på han som startet virksomheten,
men i 1923 overtok bygdesmeden Ole
Kristiansen smia. I de første årene bodde
han og familien i et lite hus som lå like
inntil smia. Etter trutt og dyktig arbeide
i 43 år overdro han i 1966 smia til Kåre
Brekken, som hadde arbeidet under
Kristiansen siden 1945.Tusenvis av
hester er blitt skodd i smia på Dyrløkke,
men såvidt vi har hørt har det aldri
hendt at smedene er blitt sparket av
hestene. Hesten er et klokt dyr, sa alltid
Brekken.

bokas mest interessante del. Dels
skyldes det at forfatterinnens kinesiske
bestefar har etterlatt seg en anseelig
mengde dagbokopptegnelser og at en
amerikansk bestemor og en kinesisk
bestefar derigjennom formidler sin
erfaringsbakgrunn og de problemer et
blandingsekteskap medfører.
Bokens 664 sider forutsetter at endel
tid avsettes. Selv “fikk” jeg denne tiden på
Tenerife, med betent skulder og armen
i fatle, samt sterke smertet. Da blir man
ganske stasjonær og lesingen foregikk dag
som natt.
Tildelt spalteplass gjør det nødvendig å
slutte her – les selv, det er ikke et ’must’ å
ta natten til hjelp.
Gudveig Torp
Stafettpinnen
overrekkes med
glede til
Rannveig Ødegaard
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Trafobygningen ved Dyrløkke
I 1912 bygget Drøbak elektrisitetsverket
i Båthavna. Folk var ivrige etter å ta
i bruk den nye energikilden, og det
gikk ikke mere enn 3-4 år før e-verkets
kapasitet var fullt utnyttet og man måtte
se seg om etter kraft utenfra. I 1915
inngikk kommunen leieavtale med
Kykkelsrud kraftanlegg ved Glomma.
Kraftledning ble ført frem over Ski og
Dyrløkke ned til Vindfangerbukta, hvor
det ble bygget en trafostasjon. Derfra
gikk strømmen til Drøbaks beboere, til
Oscarsborg og til den gamle dampsaga i
Bukta.
For å dekke den økende bruk av
elektrisitet bygget man også en Trafo på
Dyrløkke, like ved Dyrløkkekrysset. Den
ble nedlagt og revet midt på 1900-tallet.

Bilene kommer
I 1935 var Arne Glenne ferdig med sin
utdannelse ved Statens Teknologiske
Institutt. Han fikk mange tilbud om å
begynne på bilverksted i Oslo, men faren
hans foreslo at han heller burde etablere
seg i Frogn – og slik ble det! Han skaffet
seg tomt ved Dyrløkkekrysset og bygget
der en verkstedbygning på 150 m2.
Biltrafikken økte kraftig i årene som
fulgte, og verkstedet måtte utvides.
I 1938 anla han bensinstasjon utenfor
verkstedet, og i 1945/46 bygget han et
moderne bilverksted, som kort tid etter
ble utvidet til 600 m2 gulvflate og med
loft i full høyde, som han leide ut til Jens
A. Schou som nettopp hadde lansert sin
“Gjerdesag” for bygningsindustrien.
Schou holdt til i Glennes bygg i 3-4 år.
Virksomheten var i så sterk vekst at han
måtte utvide. Like bortenfor anskaffet
han seg tomt og bygget et “kjempebygg”.
Da han la ned virksomheten etter mange
22

års drift, solgte han bygget til det som
idag er “Drøbak City”.

Sagbruket til Wennersgaard
Johan Wennersgaard, som hadde sin
eiendom like syd for Dyrløkkekrysset,
anla i 1925 rett nedenfor et sagbruk.
Det lå lettvint til for mottak av tømmer
fra skogeiere rundt i bygda. Her ble
byggematerialer skåret og høvlet. Under
2.verdenskrig produserte han dessuten
knott til bilenes generatoranlegg. Saga
ble nedlagt like etter krigen.

Lysheim
Like sønnenfor saga til Wennersgaard
bygget Frogn herred en stor 2 etasjes
bygning med herredsstyresal og et stort
kontor i 1.etasje. 2. etasje ble leilighet for
E-verksbestyrer Georg Gundersen. Her
hadde han også sitt kontor med telefon
hvor han eller hans kone hele døgnet
kunne motta melding om feil på nettet.
Herredsstyresalen ble 2 ganger i
uken anvendt som kontor for Frogn
Sparebank. I det store rommet ved siden
av sto det skrivebord og pinnestoler i
tre av hjørnene,som dekket behovet for
størsteparten av Frogns administrasjon.
Frogn kommune hadde sin
administrasjon samlet her helt frem til
1942!

brannbiler med topp moderne utstyr og
en meldestasjon ble reist. Senere er dette
anlegget blitt utvidet og omfatter idag:
Alarm sentral brannstasjon og Søndre
Follo brann og redningsvesen.

Et område med mangesidig
virksomhet
Rett nord for Drøbak City ligger det
idag et stort anlegg med bl.a. Frognbygg og like ved Hactor Slåke's
forretningsbygg med lokaler for hans
rørleggervirksomhet, Dags marked og i
3.etasje store trimsaler. Bakenfor ligger
en lang 4.etasjes boligblokk.

Brannstasjonen
I 1950-årene en gang bygget Frogn
kommune på Dyrløkke et eget hus for Everket med brannstasjon i underetasjen.
Der var det garasje for 3 brannbiler
med utstyr samt en meldestasjon.
Huset lå nær det stedet hvor det gamle
“Provianteringshuset” hadde ligget.I
1983 ble dette huset revet og en ny,stor
bygning med plass til spesialbygde
PENSJONIST-NYTT 1/2005

Siste nytt
Rett øst for bensinstasjonen – på Arne
Glennes eiendom- er det planlagt et stort
boligkompleks med det klingende navn
“PORTALEN”. Derfra skal det føres en
lang gangbro over Osloveien i retning av
Gillebo, Kringerudåsen og bebyggelsen
der.
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Når vi ser på dette flyfotoet av Dyrløkkeområdet, kjenner vi oss knapt igjen.
Osloveien går diagonalt gjennom
fotografiet, og den brede veien som
peker østover er Åsveien. Den røde
bygningen til høyre på fotoet er
“Provianteringshuset” som ble bygget
under 1.verdenskrig, og som rundt 1950
ble revet og erstattet med en bygning for
El.verket og Brannstasjonen. Nederst
i Smieveien, like ved Dyrløkkekrysset,
kan vi skimte den gamle smia. Den store
grå bygningen, med alle vinduene (midt
på fotografiet), er verkstedet som Arne
Glenne anla i 1945/46. Bakenfor ser vi et
stort jorde. Til høyre for det ser vi en flate
som er under bearbeidelse. Der bygget
Jens A. Schou sitt store verkstedbygg for
produksjon av “Gjerdesagen”. Senere
overtok Drøbak City (AMFI) bygget.
På sydsiden av Drøbak City ligger et
stort område, som idag tjener som
parkeringsplass og bl.a. Frogn Vaskeri,
Braatens lagerbygning og Norsk
Luftambulanse.
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Livet i skauen i gamle dager
Av Karl Garder

N

år en skal skrive om livet i skauen
i gamle dager, er det så mange
tanker og minner som dukker opp.

Laushunder etter vegen
Før i tida , da vi kjørte med hest fra
Nesodden og Skaubygda til Frogn Mølle
for å male korn til mel, hendte det at vi
kunne møte på en flokk med bikkjer
underveis. Særlig om vinteren når det
var høge snøplogkanter. Det var som
regel ei tispe som hadde løpetid og var
ute på vift.
Frierne var mange og av mang-foldig
opphav. Det kunne være blandingshunder, harehunder, fuglehunder
og elghunder. Da blei det skikkelig
bikkjeslagsmål. Vanligvis ved siden av
veien. Det var ikke bare 2 som slåss.
Hele flokken var i kamp. Vi brukte å
se på ei stund, så kjørte vi videre. Det
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var ikke så mye vi kunne gjøre med så
mange hunder i kamp på en gang. På
hjemveien så vi blodflekker i snøen der
de hadde braket sammen.
En gang oppdaget jeg en skadet
elghund som lå oppe i skråningen.
Han hadde ei stor flenge i skinnet. Vi
kunne se kjøttet over skinnfilla. Han
lå på siden med såret opp. Det var
mange kuldegrader og over en meter
med snø. Dagen etter var bikkja borte.
Elg og rådyr var meget sjeldne gjester i
området. Så sjelden var de at man sa at
det ikke fantes slike dyr i egnen.

Elgjakt før 1930
Men en sjelden gang dukket det opp
storvilt. Da gikk nyheten fra hus til hus.
Karl Berntsen i Tassebråtan var den
store elgjegeren i Skaubygda. Så når
ryktet gikk lød det ofte sånn:“Nå har
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det gått elg forbi Tassebråtan på vei
nordover.”
Den gang var elgjakta i slutten av
september og varte bare i 5 dager.
Berntsen satt på sin faste plass i skauen
der elgen brukte å gå. Han kom tidlig,
gjerne før det blei lyst, og han satt der
til det blei for mørkt til å skyte. Han
skjøt mange dyr på posten sin. Men
det var som sagt ikke hvert år det var
storvilt i skogen.
Reglene for elgjakta den gang var
sånn at dersom du fulgte sporene av elg,
kunne du forfølge den gjennom flere
bygder. Men da måtte du ligge og sove
i sporet om natta. En som het Innijær
fulgte elg fra Oppegård kommune
sydover gjennom Ås, til Frogn og helt
ut til Nesodden kommune. Han skjøt
elgen inne ved Løes. Da hadde han gått
i over et døgn. Der elgen ble felt, skulle
grunneieren ha et lår dersom den ble
skutt av en annen enn ham selv. Skjøt
PENSJONIST-NYTT 1/2005

grunneieren selv elgen, slapp han å
dele. Berntsen hadde en god elghund.
De fleste elghunder den gang var gode
dyr.

Orrhønespell
Noe av det jeg virkelig ser tilbake
på med glede var orrhønespell på
Stormåsan. Det ideelle været var litt
tåkedis og skareføre. Vi måtte ha på oss
mye klær og sitte helt stille. Vi brukte
å være fremme på spellplassen før det
begynte å lysne om morgenen.
Jeg satte meg som regel med ryggen
mot ei furu. Foran meg hadde jeg noen
småtrær. Det var om å gjøre å være mest
mulig i ett med naturen. Så begynte
moroa.
Først hører vi en liten fugl som
kommer med noen oppmuntrende
toner. Dette skjer mens det fremdeles er
mørkt. Og så er spellet plutselig i gang.
Vi hører vingeslag fra flere kanter, og
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skjønner at orrhanene er på krigsstien.
Vi sitter musestille og stirrer på noen
utydelige flekker som beveger seg inne
i mørket. Etter hvert som det lysner ser
vi flere orrhøner og orrhaner rundt oss.
Det er et fantastisk syn. Det må være
minst tretti av dem. En av hanene er nå
riktig kommet i gang. Han brisker seg
og bretter ut halen som ei vifte bak seg
samtidig som han slår ut vingene og
sleper dem etter seg helt ned i bakken.
Så egler han seg innpå en annen hane
og følger denne frem og tilbake flere
ganger. Plutselig snur han seg mot den
andre, slår med vingene og hopper høyt
opp i luften for å skremme vekk rivalen.
Samtidig er det en annen hane som
prøver seg på ei høne. Det går ikke
lang tid før en ny frier nærmer seg.
Den kurtiserende hanen går til angrep
på konkurrenten. Jeg sitter der helt
urørlig. Leer ikke på så mye som en
finger. Blikket må også kontrolleres.
Det er viktig at jeg ikke får øyekontakt
med fuglene, og jeg må heller ikke
bevege hodet. Fuglene er så nær meg
at de tråkker på gummistøvlene mine.
En hane sitter bare en snau meter unna
meg og speller.
I mellomtiden har det dukket opp

Ledige plasser i
sorggruppe
Det er fremdeles noen få ledige plasser i
ny sorggruppe ved Frivillighetssentralen
i Frogn.
Gruppen starter så fort man har nok
påmeldte.
Interesserte kan henvende seg til
Frivillighetssentralen
Tlf 64906196 eller 41531413
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en hare blant fuglene. Fuglene bryr seg
ikke, så haren får være i fred. Men så
skjer det noe. Plutselig reiser haren seg
opp på bakbeina og lytter, og stikker av
i full fart. Nå aner også orrfuglene fare.
De letter og flyr forbi meg. Leiken er
over. Og der kommer grunnen til det
brå oppbruddet vandrende forbi. En rev.
Men orrhanene har ikke helt gitt opp.
Jeg kan høre at de har fortsatt spellet et
annet sted. Men for meg er det slutt. Det
var en opplevelse som jeg fremdeles
husker. Hele måsan kokte. Det var
tsujoo og buble og buble. Lyden sitter i
hodet den dag i dag.

Fuglejakt
Før krigen var det lov å drive jakt på
spillplassen. Det var nok fugl å ta av.
Om høsten, i jakttida, var det lett å erte
på seg ungorrhanen. Han spelte om
morgenen. Dersom du fikk til å herme
tsjuoo litt svakere enn han, kunne
han komme flaksende for å ta deg.
For fuglen kunne det da ende med en
ladning hagl.
Om vinteren kunne det komme
store flokker med orrfugl. De fant mat
i bjørkene rundt omkring. De ble bare
noen dager. Da forsvant de igjen. Men
den lokale fuglebestanden var på plass.
Du kunne ikke gå en tur i skogen
uten å skremme opp hare, tiur, orrfugl
og jerpe. Rugda måtte du nesten tråkke
på for at den skulle lette. Den gang
fantes det ikke rådyr. Det gjør det
nå. Jeg har mange ganger lurt på om
rådyra spiser eggene til villfuglene. Da
vi hadde høner ute, måtte vi lete etter
reirene deres. Dersom kuene fant dem
først, spiste de egga. Jeg har faktisk også
hørt om rådyr som svømte ut til øyene
og spiste måkeegg.
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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

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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Kulturskatter i Sørbygda
Av Bernhard Magnussen og Svein Holsen

I

fjor vår ble det på initiativ fra
enkelte grunneiere igangsatt et
samarbeidsprosjekt mellom grunneiere,
Frogn historielag og Frogn kommune
for å kartlegge kulturminner sør i
Frogn. I dette området som strekker
seg vestenfor Solbergelva fra Saga og
nordover til Åsveien ved Kolstad gård,
er der funnet og registrert en rekke
kulturminner:hulveier (tråkk), boplass
er,hellere,fangstgroper og en gravrøys
ved Røis. Disse funnene sammen med
allerede registrerte gravrøyser og
bygdeborgen på N.Øierud gjør området
svært historisk interessant.
Frogn historielag har stått for feltarbeidet som pågikk sommeren og høsten
2004, med faglig veiled-ning av Norsk
Institutt for Jord og Skogkartlegging i Ås
hvor arkeolog Sjur Harby holdt et kurs
og veiledet ute i marka. Han har også
i etterkant kontrollert funnene. Disse
vil senere bli verifisert av arkeologer i
Fylkeskommunen for å bli registrert i en
database.
Av spesielt interessante funn kan
nevnes et hulveisystem som muligens er

Rydningsrøys på Kolstad.
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av nasjonal betydning.Disse starter fra
Skiphelle og kan følges nordover forbi
en gammel finneboplass,to hellere og
videre i retning mot gammel kulturmark
med allerede registrerte gravplasser og
bygdeborgen.
Det kan også nevnes at det for 3
år siden er gjort interessante undersøkelser av en heller på Røis hvor det i ly
av utoverhengende fjell ble tilberedt mat
og vært en tilholdsplass i førromersk/
romersk jernalder.Trekullprøver har vist
at det var aktivitet her ca. 180 f.Kr. –130
e.Kr. Dette er først blitt kjent nå.
Hittil har Frogn historielag registrert
32 lokaliteter med interessante funn.
Seks registreringer gjelder lokaliteter
som etter Kulturminnelovens § 4 kan
være automatisk fredet; henholdsvis
en gravhaug, to lokaliteter à to og tre
fangstgroper for elg og to forekomster
med hulveier.
Disse funnene viser at området har
vært svært attraktivt for bosetning.
Her var det skog,fangstmuligheter,fisk i
nærliggende fjord, saltutvinningsplasser
og et godt jordsmonn for dyrking av
korn og andre jordbruksprodukter.
Det er interessant å lete og søke etter
livstegn fra vår fortid.Vi må sammen
ha en felles interesse av å hegne om
våre kultuskatter, få dem registrert og
beskyttet.
Det er positivt å registrere den
levende interesse som Frogn historielag,
flere gårdbrukere og historiesøkende
enkeltpersoner viser.Det er verdifullt for
oss alle å få vite hva vår egen jord skjuler
og hva den kan “fortelle” oss.
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Foto av "HELLER" tatt
mot nord (Røis).

NIJOS (Norsk institutt for
jord- og skogkartlegging)
har på kartet over Sørbygda i Frogn avmerket
følgende funn:
8 fangsgroper
22 gravrøyser og gravfelt
7 tun og ruiner
4 hulveier
6 andre kulturminner
1 bygdeborg

Godt nytt fra Eldresenteret

Nyansatt

Frisøren i Eldresenteret

Her kommer bilde av Sigrun
Steintorsdottir som er den nye
aktivitøren og stedfortreder for daglig
leder. Sigrun har etter en og en halv
måned lært å kjenne ganske mange
av dere og takker
for den gode
mottagelsen hun
har fått. Gå innom
arbeidsstuen og
hils på henne
så blir kretsen
hennes større og
større.

Aase Tønnes som er frisør i
Eldresenteret melder at hun har
roligere dager og ledig kapasitet
for nye kunder. Hun er tilstede
tirsdag, onsdag, torsdag og fredag.
Frisørtjenesten er noe subsidiert og
er priset som følger:
Permanent:
kr 540,Klipp:
kr 150,Vask og legg/føn:
kr 170,Klipp “ krans”
kr 100,Klipp skjegg
kr 80,For- og etterbehandling
av permanent
kr 40,-

Adresseslipper

Eldresenterets Venner

Adresseslipper som brukes ved
utsending av PensjonistNytt bestilles
gjennom Folkeregisteret.
Vi ber om navnelapper for
alle over 66 år og bosatt i Frogn
Kommune. De kjøres ut i 4 eksemplarer en gang i året. I år ble de kjørt
ut 27.januar. Det vil si at alle som
flytter ut eller kommer flyttende til
Frogn og meldes Folkeregisteret etter
denne dato, vil ikke være registrert i
vårt navnelapp register. Dette gjelder
også alle som er døde etter denne
dato. Vi prøver imidlertid så godt vi
kan å gjennomføre dette manuelt.
Vennlig hilsen Asgjerd Wærnhus

Fredag 18.februar ble det holdt
årsmøte i Eldresenterets venner. I
møtet ble Kåre Carlsen valgt som
leder etter Bjarne Berntsen. Slik ser da
styret ut for 2005:

Fotpleie
Fotpleieren er tilstede tirsdag og
onsdag. Prisen er kr 240,- fra 01.04.05.
Sanitetsforeningene subsidierer
kunder fra Frogn/Drøbak krets med
kr 10,- og kunder fra Skogbygda krets
med kr 20,30

Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Varamedlem

Kåre Carlsen
Gerd Fond Hølleland
Marit Hansen
Grethe Buajordet
Karl Garder
Sigrid Andersen

Tusen takk Bjarne for fantastisk
innsats i mange år.
For den som ikke er helt kjent
med alt Eldresenteret holder på med,
kan jeg fortelle at Eldresenterets
venner er en frivillig støtteforening til
driften av senteret. De har i dag 150
medlemmer. Foreningen arrangerer
St. Hans feiring, 17. mai kaffeselskap,
hyggekvelder og et sommerlig
kakelotteri for å få litt inntekter.
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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!

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

OASEN
HAGELAND
Drøbak Hagesenter AS
Hageland

Storgaten 22, 1440 Drøbak
Storgaten
Telefon:22,
641440
93 03Drøbak
59
Telefon 64 93 03 59

FOTOGRAFEN

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

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

DR. KJELL A. DALBY

På Kumlegaarden spiser du godt

Spesialist i øre – nese – hals

Telefon 64 93 23 06
Storgaten 1
1440 Drøbak
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Niels Carlsensgt. 11 – 1440 Drøbak
Telefon 64 93 15 04
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B-Blad Returpostadresse:
Frogn Eldresenter
P.boks 328, 1441 Drøbak

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

FROGN ELDRESENTER

Niels Carlsens gate 20, Postboks 328, 1441 Drøbak, Tlf. 64 93 24 31
Hårpleie: Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl 09.00 – 14.00
Fotpleie: Tirsdag og onsdag kl 09.00 – 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

