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Stiene i Drøbak
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Bernhard Magnussen 64 93 04 89

Stier har til alle tider vært forbindelsesledd mellom folk i Norge og over hele verden. 
På stiene tråkket mennesker lenge før hester, biler og tog kom. Funn forteller at 
våre forfedre kunne gå meget langt i terreng, f. eks. gjennom Tibet, over Alpene og 
til det indre av Afrika. Mye er forsket og registrert. Indianerstiene i Amerika er et 
eksempel. Stiene ryddes og holdes vedlike hvert år, således kan amerikanerne følge 
sine landsmenn der de fór fra Florida til Canada århundrer tilbake. Allerede fra 
romertiden vet vi at i Europa lå bygninger viadukter, krigsanlegg, veier og stier delvis 
øde. Store kulturminner gikk tapt. 

I Norge har de lokale forbindelser mange navn, f.eks tråkk, veit og sti. Felles for 
dem er at de er meget usatt for utviklingen i samfunnet. Flytter vi oss til vår lille 
andedam, gjelder det også i Drøbak. I forrige nummer av Pensjonist-nytt fortalte 
vi at Verneforeningen er i gang med et stort arbeid med å forsøke og bevare de 
gamle stier og tråkk i Drøbak og Drøbaks nære omgivelser. En del stier er allerede 
merket og er forsynt med navn. Vi bragte bilder av noen av dem. En rekke andre har 
Verneforeningen ført opp i en oversikt over tre områder, nord, syd og sentrum.

Det er et fantastisk flott og interessant arbeid Verneforeningen her gjør –  et arbeid 
Drøbak kan være stolt av, og som folk flest i overveldende grad støtter. De beundrer 
det arbeid den dynamiske leder Per Willy Færgestad utfører. Men det er dessverre en 
del folk helt uten røtter i distriktet som holder igjen åpningen av noen stier. En massiv 
opinion er imidlertid vanskelig å slå ned. Verneforeningen har en hær stridsdyktige 
folk bak seg og har vist før at den kan seire.

Bruk stiene – ta bena fatt!
Av Rolfot

Flere av  Drøbaks gamle stier ble 
stengt av  privatpersoner uten at det 

ble gjort noe for å stanse dette.  Detaljer 
i byens miljø holdt på å bli borte, og det 
ødela helheten. Det var en av mange 
grunner  til at Verneforeningen tok opp 
arbeidet med å bevare gamle stier og 
tråkk i Drøbak. Det kan også nevnes  at 
stiene gir trafikksikre kommunikasjoner, 
ikke minst når det gjelder barn. De er 
dessuten snarveier som innbyr til å ta 
bena fatt.

Dynamisk leder i Verneforeningen, 
Per Willy Færgestad, lovte å gi oss mer 
av sine enorme kunnskaper om Drøbaks 
mange stier  da vi intervjuet ham i siste 
nummer av Pensjonist-nytt. Det har han 
holdt, og vi fortsetter med  del II. 

Verneforeningen mener at  byens stier 
må knyttes til  stier og turveier utenfor 
det tettbygde område. Slik at man  kan 
starte turene hjemmefra uten å ty til bil.
    
Varierte  stier
Som  nevnt i forrige artikkel, er det i 
Drøbak registrert «hundrevis» av stier, 
ikke minst ved hjelp av  et omfattende 
arbeid av Tom Johansen, sier Færgestad. 
Noen er i daglig bruk, mens andre er 
grodd igjen og nesten glemt. Her finnes  
stier som er  korte og bratte, smale, 
brede og lange og stier med trapper. 
Det vil ikke være av veien om turgåere 
organiserte noen ryddelag for å holde 

oppe de gjengrodde stiene, eller om et  
vel  eller flere tok et tak med  å rydde.

Færgestad er ikke bare teoretiker når 
det gjelder stiene i Drøbak og de nære 
tilgrensende områder. Han kjenner dem 
godt. Som ekte Drøbaksgutt har han selv 
brukt dem på turer, og ikke minst har 
han selv brukt dem i lek med kamerater. 
De er en del av ham selv. Derfor kjenner 
han folk som også har brukt stiene og 
kan tappe dem for opplysninger, og  med 
sine historiske kunnskaper graver han 
frem gamle dokumenter, graver i arkiver 
og  finner målebrev og gamle fotografier.  
Motstandere av stifinneren, som går dem 
etter i sømmene, tenker nok litt bakover 
i litteraturen og minnes «da var det få 
som uten frygt….»
    
Chalmers vei 
Det er morsomt å intervjue Færgestad 
som også kan historien om Chalmers 

Anton Thoresens vei sett nordfra.
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vei, der undertegnede  som  liten gikk i 
høy snø fra bostedet i Løkta og strevet  
seg våt gjennom  skogen til Sogsti skole. 
Og sommerstid hjalp medlemmer 
av Brunfamilien med å holde den 
fantastiske veien som engelskmannen 
Chalmer anla på fritiden fra arbeidet sitt 
på Oscarsborg.

Denne stien er helt unik, forteller 

Færgestad. Det er en utrolig opplevelse 
å gå gjennom denne  «100 meters 
skogen» midt i en by. Det er en flott 
utsikt over byen og fjorden fra veien, 
og dessuten er den  et godt eksempel  
på godt håndverksarbeid med stein 
lagt til stein, lagt opp til et grunnsolid  
arbeid som årene ikke har greid å bryte 
ned. Og det til tross for at den ligger 
i et brattheng. Det er viktig at  denne 
veien blir vernet for Drøbak, den 
nederste delen er allerede  angrepet 
ved reguleringen av Flatåsen. Tidligere 
var denne veien knyttet til en sti som 
gikk sør for Sorenskrivergården i 
Løktabakken og ned til Raskebekken 
ved Tranga. Over bekken gikk en 
liten bru. Lokalbefolkningen kalte den   
«sukkenes bru», for der hadde de mistet 
mange kjeledyr som druknet når de 
skulle ta snarveien over, utenfor brua. 
Undertegnede fant katten sin der  som 
hadde vært i slosskamp, blitt såret og 
hadde tydd til bekken for å  drikke, 
noe som er alminnelig for dyr når de 
har feber. Det var vel også noen som 
kvittet seg  med  dyr der. Forfatteren av 
disse linjer var på  vei fra Løkta og opp 
Tranga med handlelapp fra moren sin 
til kjøpmann Ruud som holdt til øverst i 
Lindtruppen.

Bli  kjent med flere stier
Færgestad gir oss til slutt en god del stier 
som er registrert i tillegg til de vi ramset 
opp i forrige nummer. Vi skal bringe 
flere i neste nummer av Pensjonist-
nytt: Denne gangen begynner vi med 

stier i Drøbak syd. Færgestad gjør oss 
uttrykkelig oppmerksom på at han ikke 
har gått opp alle stiene sørpå på flere år, 
og han er litt usikker på beskaffenheten:
  
Gunnar Isachsens vei: 
jørnsebakken 35/Vestbyveien 41 
– Wilhelmsbakken 4  
Stien går fra Jørnsebakken 35/Vestby-
veien 41 til Wilhelmsbakken 4/bak-
siden av Vestbyveien 45 – en del går av 
midtveis og ned til Strandveien 26. Stien 
er godt opparbeidet med gjerde på begge 
sider.  På oversiden er det en gammel 
mur hele veien.  En eiendom nedenfor 
stien får en sti på hver side og heter 
derfor «naboløs».  Stien/veien er oppkalt 
etter  Gunnar Isachsen som bodde i 
Vestbyveien 45. Isachsen  var født i 
Drøbak og var en berømt polforsker.

jørnsebakken 36 – jørnsebakken 28
Stien er først innkjøringsvei for flere 

eiendommer og går så over i en bred sti 
som ender i en trapp ut i den trafikkerte 
Jørnsebakken.

Vestbyveien 38 – Bråtanveien 8
Stien går mellom to eiendommer med 

Gunnerius (Gunnar) Isachsen
Gunnar Isachsen var en av Norges største polforskere. Han ble født i Drøbak og het 
egentlig Gunnerius, men ble aldri kalt noe annet enn Gunnar. Han levde fra 1868 
til 1939. Han var bestyrer, senere direktør på Norsk Sjøfartsmuseum fra 1923 til sin 
død. Han levde et eventyrlig liv, deltok i Fram-ekspedisjonen under Otto Sverdrup 
(1898 – 1902). Her hadde han ledelsen av det store topografiske arbeidet som ble gjort. 
Han grunnla den moderne norske Spitsbergen-forskingen. I 1906 og 1907 ledet han 
Spitsbergen-ekspedisjoner som var finansiert av fyrsten av Monaco. Han ledet også to 
Spitsbergen-ekspedisjoner i 1909 og 1910. Han foretok ferder til Øst-Grønland i 1923 og 
-24, og foretok arktisk forskning da han var med et hvalkokeri til Rosshavet. Men dette 
var ikke nok. Han var Statens hvalfangstinspektør i Antarktisk i 1929 og 1930, og ledet 
en av «Norvegia»-ekspedisjonene i 1930 – 1931. Han var en ivrig forfatter, og har bl.a. 
skrevet «Norske fangstmænds færder til Grønland». Videre har han skrevet «Grønland og 
Grønlandsisen», «Jorden rundt etter blåhvalen» og «En ishavsskippers saga». 

Anton Thoresens vei sett fra syd.

Petersbakken.

Fra Lehmannsbrygga  til Jørnsebakken.
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følG med I

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

Vinner kampen
mot høye priser!

HVERDAGER KL 09 – 20
LØRDAGER KL 09 – 18

apotek i drøbak sentrum
Storgaten 18 – 1440 Drøbak

Åpningstider:
Hverdager 9.00-17.00
Lørdager 9.00-14.00

Telefon 64 90 77 80 Faks 64 93 39 04

GRØNTHUSET
DRØBAK GRØNT- OG FRUKTTORG

PAVELSGÅRDEN – STORGT. 7
TLF: 64 93 02 88

gjerde på den ene siden.  Den er stengt 
med port med lås og ser nå meget 
privat ut.  Den var tidligere i bruk av 
offentligheten, etter de opplysninger jeg 
har fått.

Vestbyveien 46/48 – sogstikollen 25
stien går fra Vestbyveien 46/48 til 
sogstikollen 25, og en stidel ut ved nr. 
27/27B
Stien starter med en trapp, steinmur mot 
nord og gjerdestolper, ingenting mot 
sør.  Litt oppe står et veksthus og stolper 
for bærbusker langs stien.  Etter 50 m 
står en lyktestolpe midt i stien.  Stien 
har hele veien en bredde på ca. 1,5 til 
2 m.  Etter ca. 75 m begynner stien å 
bli bratt.  En stidel skal her opprinnelig 
gått av mot øst.  Her er det satt opp nytt 
gjerde, men en åpning er latt stå igjen.  
Noen få skolebarn har fått lov å bruke 
denne stidelen.  Hovedstien gikk her 
antagelig i en sving innenfor gjerdet på 
det bratteste.

På nordsiden er det et dårlig gjerde.  
Etter ca. 100 m er det en del kvist og 
kjerr i kanten av stien, og det er det helt 
opp.  Øverste del av stien har på sydsiden 
en steindumping som ikke er i veien for 
stien.  20m før toppen av stien står det to 
trær som hindrer stien.  Denne stien ble 
delvis ryddet av Verneforeningen, etter 
avtale med grunneier Raanaas, høsten 
1991. 

Gamleveien (sogstikollen) – 
sogstiveien 75
Stien går fra Gamleveien, der den 

svinger mot vest, og det øvre jordet til 
Nordre Sogsti gård begynner.  Stien er 
en gammel traktorvei  som går under 
låvebrua.  Den er ca. 50m og går i 
en vinkel.  Den fortsetter så opp til 
Sogstiveien.  

strandveien/sprostranda – johanne 
dybwads vei
Stien går syd for Strandveien 25 og 
følger veien ned til Sprostranda og 
eiendommen Strandheim, og går kloss 
opp til trappen til inngangen til denne 
eiendommen.  Videre går den over 
et åpent område og bort til Johanne 
Dybwads vei. 

johanne dybwads vei – 
Carl størmers vei
Stien er en del av den gamle postveien.  

Fra Storgata til Osloveien forbi Joar Foto.
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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

Denne del av stien er ikke markert.  Den 
går over eiendommen til Wilhelmsens 
idrettslag, mellom hyttene der. 

Carl størmers vei – sjøstuveien
Stien er en del av den gamle postveien 
mellom Hvitsten og Drøbak, og denne 
biten kalles «Brennesle-stien».  Stien har 
vært stengt helt frem til 1994, da det 
ved dom i jordskifteretten ble bestemt 
åpning av stien.

sjøstuveien – Rosekollen
Den første del av stien går på vestsiden 
av Rosekollen og er godt opparbeidet.  
Den kommer så ut på en vei som hyttene 
ved Rosekollen bruker og kan følges opp 
til Løkkedalsveien.

Rosekollen – Torkildstranda
Man kommer deretter til en gammel 
steinmur som har gått langs det tidligere 
jordet til Løkkedal gård. Det er tydelig 
merke i muren hvor man har gått over.  
På den andre siden av muren har nylig 
en kloakkledning blitt nedgravd.  Denne 
traseen kan stien ha fulgt, og det ville 
være naturlig å opparbeide en ny her.  
Men helt i det siste har det kommet opp 
en ny villa nederst på jordet.  Mellom 
Løkkedalsjordet og Torkildstranda er det 
for noen år siden satt opp et gjerde for å 
stoppe ferdselen denne veien.

Torkildstranda
Det går flere stier, i ulike retninger, på 
dette friområdet.

elleveien 10 – Vårstigen 17
Stien går fra Elleveien 10 til Vårstigen 
17.  Til å begynne med går den sammen 
med  inngangsveien til nr.10 og deretter 
tydelig opp til Vårstigen.  Stien er brukt 
av dem som bor i Vårstigen.

elleveien 20 – Vårstigen
Stien går fra enden av Vårstigen  til 
Elleveien 20.  En del av stien går i trapp.  
Det er gjerde på begge sider, utenom 
den øvre delen, hvor det kun er gjerde 
på nedsiden.  På oversiden er det et bratt 
fjell.  Den nederste del av stien begynner 
nå å bli dårlig.  Det er lagt rør midt i 
stien.  Muren på sydsiden holder på å 
rase ut.  På nordsiden har E-verket satt 
opp en transformator.  Muren rundt 
transformatoren er lagt for nær.  Dette 
har ført til at stien har begynt å rase ut. 

Harestien 8 – Torkildstranda
Stien går av fra Harestien på nordsiden 
av nr.8 og på sørsiden av Elleveien 25, 
og den går ned og rundt eiendommen 
Harestien 3, ned langs gjerdet og ned til 
den nederste svingen i Badeveien.

Harestien 9/11 – Torkildstranda
Stien starter mellom Harestien 9 
og 11 og går ned til friområdet på 
Torkildstranda.  Området er nylig 
kvistet, men selve stien er meget 
utydelig.  Der stien starter, ender sti som 
kommer fra Skrubben.

klokkeveien 7 – Torkildstranda
Stien starter i Klokkeveien 7, en liten 

sidevei ned fra Harestien.  Stien går mot 
nord med et gjerde på østsiden og en 
mur på vestsiden.  Der stien kommer ut 
på friområdet, deler den seg i to.  Den 
gamle poststien gikk i nærheten her.

elleskjærveien – elleskjær
Stien er til å begynne med felles 
med innkjøringen til Bringsværds 
eiendom, og deretter i kanten av denne 
eiendommen og ned til stranden.

fyrveien – ellestranda
Stien starter vis a vis Fyrveien 12, går 
i en sving langs kanten av en hytte-
eiendom og ned til stranden.  Stien er 
tydelig.  Den er brukt av folk som skal 
bade. 

fyrveien – elleveien
Stien går mot nord der Fyrveien slutter.  

Etter ca. 20 m tar stien til venstre og 
går gjennom skogen.  Den er meget 
tydelig.  Etter et godt stykke kommer 
stien ut av skogen ved et lite jorde syd for 
våningsbygningen på Søndre Elle gård.  
Herfra går den, noe dårligere markert, 
rett øst, og kommer bratt ned i Elleveien 
rett overfor kloakkrenseanlegget.  

Rådyrveien – ellelia 12
Dette er en gammel, godt opparbeidet, 
men noe ujevn sti.  Den er ca. 30 m 
lang, og forbinder de to stiene. Det 
foregår bygging på eiendommen på 
sydsiden .

Rådyrveien – Rådyrbakken (Elleflaten)
Stien går av veien i en sving.  Den er 
godt markert med trær på begge sider.  
Den nederste delen er innkjøringsvei for 
noen eiendommer.                    



10 PENSJONIST-NYTT 1/2006 PENSJONIST-NYTT 1/2006 11

ny sorggruppe ved 
frivillighetssentralen
Har du mistet en av dine kjære i året 
som gikk? Frivillighetssentralen i 
Frogn inviterer nå til ny sorggruppe.
En sorggruppe går over et år, og 
deltakerne møtes en gang i måneden.
Gruppen ledes av to gruppeledere som 
er kurset for oppgaven. Vi starter når 
gruppen er fulltegnet.
Er dette noe som passer for deg?
Ta kontakt med Frivillighetssentralen 
for mer informasjon på 
telefon 64 90 61 96 eller 41 53 14 13

Sogsti Dagsenter
Av Bernhard Magnussen

Før kommunesammenslåingen av 
Drøbak og Frogn til en kommune 

(1962) hadde man ett gamlehjem i 
hver kommune: Hospitalet i Drøbak 
( Eldresenteret i dag) og Frogn 
Gamlehjem like syd for Sogsti skole.

Da Grande Alders og Sykehjem sto 
ferdig i 1970, med plass til 52 pasienter, 
ble pasientene på de forannevnte institu-
sjoner overført til Grande.

Hospitalet i Drøbak fikk nye 
oppgaver, som et servicesenter for de 
eldre i den nye kommunen, under 
navnet Frogn Eldresenter. Gamle-
hjemmet på Sogsti ble etter hvert om-
gjort til et dagsenter for pensjonister. 
Gamlehjemmet på Sogsti går helt tilbake 
til 1910, samtidig som Sogsti barneskole 

ble bygget. Nå kunne det benyttes som 
et dagsenter.

Hva er sogsti aldershjem i dag?
For ca.8-9 år siden ble bygningen 
tilrettelagt som et dagsenter for 
oppegående pensjonister i vår kommune. 
Her kan opp til 18 eldre og uføre i 
aldersgruppen fra 67 år og oppover 
tilbringe sin hverdag i tiden mellom kl. 
10.00 og 14.30.

Pensjonist-nytt avla nylig et besøk 
på Sogsti dagsenter, hvor Anne-Grethe 
Egdetveit, daglig leder på 5.året, viste 
meg rundt. Jeg fikk et godt innblikk i 
driften. Hyggelig var det å kunne slå 
av en prat med brukerne, som alle var 
begeistret for stedet, og den omhu som 
ble vist hver enkelt.

Brukerne blir daglig hentet i sine 

hjem av drosje fra Follo Taxi , i så god 
tid at de når frem til frokosten som 
serveres kl. 10. Når brukerne er samlet 
rundt det veldekkede frokostbordet, går 
praten livlig. Samholdet er meget bra. 
Det gjør godt å kunne møtes på denne 
måten.

Helsepersonell og aktivitør med 
bred erfaring innen helsevesenet står 
etter frokosten klare til å gi hver enkelt 
personlig omsorg og oppmuntring. Det 
arrangeres fellestrim og turgåing på 
eiendommen. Formingsaktiviteter er 
tilpasset den enkelte bruker. Det blir 
allsang og høytlesing, musikk og variert 
underholdning. Brukerne kan få hjelp 
til personlig pleie, som for eksempel 
dusjing. Det er tilknyttet frisør og 
fotpleier til dagsenteret for de som ønsker 
å benytte seg av dette tilbudet. To til tre 

ganger i uken kommer en fysioterapeut 
på besøk.

Kl.13.15 serveres det middag 
med påfølgende kaffe. Ved passende 
anledninger arrangeres det fester, 
bursdager blir markert, sommerfest og  
julebord hører med.

Kl 14.30 kommer drosjen og hver 
enkelt blir trygt brakt tilbake til sine 
hjem.

Denne form for eldreservice er blitt 
populær. Her kan kvinner og menn med 
eventuelt handicap pga. alder få et tilbud 
som gir dem mulighet til å komme seg 
ut og treffe andre.

Et lyspunkt i hverdagen!!
Dagspris for opphold, frokost og 

middag, tilsyn og pleie, samt kjøring 
frem og tilbake er fastlagt til kr. 75.- pr. 
dag.

Sogsti Dagsenter sett fra syd, før 
verandaen ble revet og fasaden endret.

Noen strikker, noen hekler og andre ser på 
fjernsyn eller lytter til musikk. 
Dette er søndre del av stuen.

Dagligstuen er romslig. Her er det plass 
til alle brukerne. Dette er nordre del av 
stuen. Gjennom det store 3 fags vinduet 
mot vest er det praktfullt utsyn mot 
fjorden og Hurumlandet.
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I de fleste av arkitekturens stilarter 
er symmetri i fasadens utforming 

et gjennomgående tema. Elementene 
i fasaden kan være dører, vinduer, 
trapper, utbygg, arker, søyler, og så 
videre. Detaljeringen varierer ofte etter 
størrelsen på huset. Ofte er også de 
mest eksponerte fasadene strengere 
symmetrisk enn bakfasaden.

Noen ganger har det seg slik at man 
ikke trengte for eksempel vinduets 
funksjon, men det var viktig for fasadens 
balanse. Det kunne da bli påmalt falske 
vinduer som på avstand lett kunne bli 
oppfattet som ekte. Ofte ble det falske 
vinduet listet inn helt likt de ved siden, 
altså med vannbrett over og under, og 
med slett panel i vindusfeltet. Noen har 
påspikrede sprosser, men de fleste har 
malte rammer og sprosser og blanke 
svartmalte «glass». I Drøbak og omegn 
finnes flere eksempler på dette, innenfor 
flere stilperioder. 

•	 Den	røde	låven	ved	det	gamle	
apoteket, med fasade mot Bankløkka. 
Det er to vinduer som er hengslet 
slik at de kan åpnes ved lufting av 
rommene innenfor. 

•	 Jørnsebakken	4,	nordveggen.	Huset	
er bygget i 1925 i Jugendstil. Vinduet 
mot øst er malt på veggen. Det har 
utenpåliggende vannbrett, belistning  
og sprosser og «glassene» har i de siste 
årene blitt oppmalt i sort. 

•	 Sogstiveien	43.	På	Tverkjeglas	
«dukkestue» er det på østveggen 
tre stk torams empirevinduer. Sett 
fra Sogstiveien er det vanskelig å 
oppdage at det kun er glass i ett 
av dem. Her har også vinduene 
vannbrett over og under, mens 
rammer, sprosser og glass er malt på 
veggene. 

•	 Badehusgaten	1,	sør-gavl.	
 I forbindelse med utskifting av panel 

i 2005 ble det oppdaget et oppmalt 

vindu mot øst. Rester av gammel 
panel sto igjen i veggen, som er en del 
av svalgangen. Brunorange sprosser 
og rammer og svart glass var malt på 
veggen og det hadde vært vannbrett 
over og under.

Falske vinduer
Av Per Willy Færgestad

•	 Storgata	10,	Telegrafen.	I	forbindelse	
med oppussing og fasadeendring 
i 1984, kom et oppmalt 16 ruters 
rokokkovindu til syne, helt i 
sydenden av fasaden mot gaten. 
Dette falske vinduet satt i en endesval 
hvor det var ekte vinduer i gavlen 
mot syd. Dette ble antagelig fjernet 
i forbindelse med arbeidene. Dette 
huset er svært gammelt og har 
antagelig hatt smårutete vinduer i 
hele fasaden fra starten av, en gang på 
midten av 1700-tallet.

•	 Råkeløkkveien	6,	fasade	syd	mot	
Osloveien. I rekken av vinduer var 
halvparten av det vestre vinduet 
panelt og svartmalt med grønne 
sprosser. Årsaken var innvendig 
rominndeling og funksjon.

Vi kan ikke se bort fra at det også lå 
økonomiske motiv bak – penger å spare 
på vinduer med dyrt glass. Sammen med 
praktiske løsninger har det altså blitt til 
små rariteter som sjelden lages i dag. 

Låven bak det gamle apoteket. Jørnsebakken 4. Tverkjeglas dukkestue. Badehusgaten 1.

Råkeløkkveien 6.
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DRØBAK i 100 !

Drøbak strøm- og sjøbad 1930

Foto: Per Willy Færgestad

1905 – 2005
verneforeningen
Gamle Drøbak Frogn

kommune

Bildene vi viser denne gang  fra 
Verneforeningens fotoutstilling 

«Drøbak i 100», er fra Badeparken. 
Oversiktsbildet viser både det gamle 
damebadet og herrebadet. Et flott anlegg 
som det i dag bare er rester igjen av.

Fra midten av 1800-tallet ble det 
«mote» med helsebringende sjøbad og 
terapeutiske bad. Med sveitserstilen 
kom lys, luft og helse i fokus, og vi 
vet fra historien at mange (velstående) 
nordmenn reiste til Tyskland for legende 
bad i forbindelse med sykdom.

Til Norge kom sjø og strømbadene 
på slutten av 1800-tallet. Mange bad 
ble bygget rundt oss, bl.a. Hankø 
Bad, Filtvedt Bad, Ingierstrand Bad, 
og Drøbak fikk sitt «Drøbak strøm og 
sjøbad» i 1900 i Badeparken. I 1902 sto 
Drøbaks Varmbad ferdig med tilbud om 
alle slags bad mot reumatiske lidelser og 
dampbad med masasje.

Den første utbyggingen lå mot syd 
som en U rundt bassenget med trappene, 
og ble brukt av begge kjønn: «Herretid» 
om morgen og ettermiddagen og 
«dame-tid» midt på dagen. Periodene ble 
markert med flagg, henholdsvis blått og 
hvitt. 

I 1927 ble badeanlegget utvidet 
nordover og man fikk adskilte damebad 
og herrebad. Herrebadet ble i den nyeste 
delen mot nord. 

Badeanleggene ble bygget av bygg-

mester Kristian Brun og hans menn. I 
«Prospektus over Drøbak Bad» heter det: 
Drøbak strøm og sjøbad er bygget i 1900, 
senere utvidet i 1927, så det nu gir rikelig 
plass for damer og herrer, samt barn. 
Den sterke strøm og den milde fjordvind 
(solgangsvind) i Drøbak fjorden, gir et 
fortrinlig friskt, samtidig varmt vann 
ca. 18-20 grader. Badene er velstelte og 
godt vedlikeholdt, sandbunden renskes og 
påfylles sand hvert år. Begge sjøbadene 
er forsynt med springbretter i 2 etasjer, 
og flåter er utlagt som hvileplasser. 
Redningsmateriel og svømmedygtig 
personale alltid til stede.

Ved  damebadets nordvegg var 
det laget en  meget solid skjerm mot 
Herrebadet, slik at innsyn skulle hindres, 
men  på vannet utenfor badeanleggene lå  
badeflåter som var til stor bekymring for 
moralens vokter som skrev i lokalavisen: 
Hva hjelper det å skille folk i Dame- og 

Badene i Drøbak
Av Per Willy Færgestad

Postkort fra 1927.

Rester av Herrebadet
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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

AKTIESELSKAPET

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

Galleri Havstad
Norsk Kunsthåndverk

Personlige gaver 
i de fleste prisklasser.

Velkommen til 
en liten glad kunstopplevelse!

Storgt. 15, Drøbak, Tlf 64 93 46 55

kRiSTiAN ScHAu

OFFENTLIG GODKJENT OPTIKER
BRILLER – KONTAKTLINSER

drøbak optiske
Sentrumsbygget, Postboks 178, 1441 Drøbak

Telefon 64 93 15 89

Storgaten 12-16
1440 Drøbak

Telefon 64 93 10 60

Herrebad når de badende ganske skam-løst 
kan møtes og se hverandre ute på flåtene?

 Badeanleggene holdt seg nogenlunde 
inntakt til etter krigen, da damebadet 
og deler av kurbadet ble revet. Noen 
rester av herrebadet står fremdeles 
igjen. Tidlig i 1950 årene ble Drøbaks 
varmbad nedlagt for godt, og Ingeborg 
Lacy (Drangsholt) startet opp Drøbak 

Dukkefabrikk i 1956.Dukkefabrikken 
holdt på til 1976. De siste årene med 
Karl Randin som eier. Deretter hadde 
kunstneren Kåre Øien atelier i 2. etg i 
mange år, inntil Verneforeningen startet 
oppussingen av huset omkring 1990. 
I dag fungerer huset som kulturhus i 
samarbeid mellom Frogn Kommune, 
Verneforeningen og Kunstforeningen.

Dette er slagordet og ideen for 
«Pille-trillern» som har etablert 
seg i lokalene hvor skipshandler 
Søren Haagensen i Kirkegaten 
i sin tid holdt til. Nå er for 
lengst tauverk, bek og tjære, 
seilduk og seilgarn, draft og 
kompass og skips-proviant 
borte. Og det samme er 
seilskutene. Vi kan mimre litt 
over Søren Haagensens egen 
skute: Ygdrasil, der hun lå så ruvende for 
anker utenfor Fiskerstranda, lenge før 
det ble Båthavn. Vi kan forestille oss den 
travle virksomheten med innlasting av 
isblokkene som skulle seiles til England 
og alt det skipsutstyr og proviant som 
skulle om bord innen skuta satte seil.

I dag er skipshandelen en saga blott, 
men det er blitt liv igjen i den gamle 
skipshandelen. Nye produkter er 
kommet til. De er små av vekst, men 
desto mer betydningsfulle, pillene 
som Petter Tidemand-Johannessen 

og biokjemiker Gjermund Vogt har 
utviklet. Med basis i sunne fiskeoljer 
har de kommet fram til Polarol Olje og 
Polarol Ekstrakt, samt et produkt som 
de kaller Naturol, basert på ville blåbær 
og nyper. Naturol benyttes bl. a. for å 
unngå forkjølelse. 

Tenk om sjøfolk i gamle dager med 
risiko for å bli rammet av skjørbuk hadde 
hatt så enkle hjelpemidler å ty til! Ta en 
tur innom Petter i Kirkegaten 4 og få 
vite litt mer om hva produktene står for.

BM

Gode ting for kroppen!
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kunne gjøre noe med: kjærligheten. 
Par fant hverandre på begge sider av 
Raskebekken, ungdomsfester trakk 
unge sammen over grenseområdene 
Seiersten, Raskebekken, Bukta, Løkta, 
grensen under Sogsti og Sprostranda.  
Undertegnede kan godt huske at hans 
eldre søstre gikk fra boligen vår på 
Lehmannsbrygga den lange veien til 
Folkvang i Frogn. Dansen gikk over alt 
lystig, selv om karene måtte sloss av og til.  
Særlig var det ungdom fra Drøbak som 
av og til ikke kunne styre seg når «bønda» 
fra Frogn troppet opp på arenaen. Det 
førte til hevnaksjoner som ga sammenstøt 
langs Raskebekken og i Brunskauen 
og nordpå, der det ikke ble spart på 
slossredskaper som køller, tau og slynger, 
spyd og pil og bue, sprettert og stein. Av 
og til bundet det nok i sosiale forskjeller, 
som man ennå opplever med Vålerengas 
rop om «bønda». Gjenger er egentlig ikke 
noe nytt. 
    
Bondehandelen
Det var imidlertid mye positivt i 
forbindelsen over grensen mellom Drøbak 
og Frogn. «Bondehandelen» betydde  
mye.  Molle, som egentlig het Birgitte, 
skrev ned mye om den handelen fra 
hun var liten pike i kolonialbutikken på 
Torvet, til hun overtok selv etter faren 
Birger  Christensen i «Jørg Jenssen». 
Bøndene fra Frogn kom i  skarer til 
Drøbak, og ofte «parkerte» de hestene i 
stallene i bakgården til forretningen. De 
eldste pensjonistene i Drøbak husker nok 
det.  Bøndene kom til badebyen for å 

selge varene sine, gjøre innkjøp og kanskje 
hive innpå litt. Av og til ikke bare litt. 
De trakk opp sedler til sirup og malt, 
lær til såler og seletøy, vindusruter som 
ble skåret til og et mangfoldig utvalg av 
kolonialvarer. Det gjorde godt i en by som 
slet med fattigdommen.

Det var mange forretninger som fikk 
sedler fra bøndene, bl. a. Haagensen som 
lå ved  Bankløkka med superinnehaveren 
Erik Haagensen, som hadde vært med på 
å skaffe Drøbak kino og badeparken amfi 
med musikk og dans. Videre la bøndene 
veien til skipshandler Andersen i Storgata 
ved Filisterkroken. Gude Andersen, 
som lå ved nedgangen til Sundbrygga 
fikk besøk, og kjøpmann Ruud øverst i 
Lindtrupen med skomaker Pedersen på 
den andre siden. Mellom dem var det et 
stort vasstrau og rampe til hest, som tjente 
bøndene og deres hester.

slakt og hestepromp 
Bøndene var også kunder i spesialforret-

Frogn var et bondesamfunn. Nå er det 
verken ku eller okse igjen.

Grensefeider og samarbeid 
mellom Drøbak og Frogn

Av Rolfot

Debatten går om de nye grensene 
mellom Drøbak og Frogn. Tiden 

er inne til å mimre litt om den gamle  
grensen og livet på begge sider av den 
før krigen og like etter. Den gangen da 
Drøbaksfolk levde  sitt liv i den lille, smale 
og lange bystripen ved sjøen, omringet av 
tjukkeste bondelandet i Frogn. Det var et 
liv i  ganske god harmoni. Handelen gikk 
over grensene. Men det var også livlige 
slosskamper mellom ungdommene i de 
to kommuner hvor våpnene innbefattet 
spretterter, steiner, pil og bue og bare 

nevene. Og de voksne var ikke helt gode 
i ordbruket sitt i tredveårene.  Ordfører 
Gundersen i Drøbak skrev i lokalavisen 
at gjør  ordfører Holsen i Frogn alvor av å 
banke oss opp ved neste korsvei, blir også 
vi nødt til å gripe til våpen. Ordføreren i 
Frogn hever hærskriket mot oss stakkars 
drøbaksboere: «Bøndene kommer». Jeg 
finner det derfor riktig å varsle mine 
medborgere, skriver Drøbaks ordfører.  
Gundersen hadde beskyldt ordføreren i 
Frogn for å føre en snever bygdepolitikk 
blendet av  antipati mot Drøbak. Men det 
ble heldigvis ikke noe av hærskriket og 
våpenbruket.

De to kommunene hadde da også 
ganske  alvorligere ting å tenke på, nemlig 
den utrolige fattigdommen som hersket. 
Fattigvesenet strakk ikke til. Mange 
mennesker sultet, sykdommer herjet, og 
særlig tuberkulosen fikk tak i en tid som 
de eldste nålevende pensjonister i Drøbak 
og Frogn har opplevd. Arbeidsløsheten 
var forferdelig. Men den var ikke bare 
elendig. Nødsarbeid ga bl.a. Drøbak 
moloen, vannforsyning og bedre lys, og 
i Frogn kom det også forbedringer blant 
annet i veinettet.

Midt oppe i elendigheten med 
fattigdom og arbeidsløshet var det noe 
grensen mellom de to kommunene ikke 

Det var grepa karer som bygde Molo A 
i Båthavna i 1926. Arbeidet ble gjort 
med enkle redskaper; spett og muskler var 
viktigst. Den digre steinen t.v. ligger på 
en tralle som kunne skyves på skinner. 
Mye av steinen ble nemlig tatt fra fjellet 
bak A.G. Johansens hus.
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ninger som  urmaker Jensen og Eva 
Abrahamsens «Mode og Broderi», og hos 
Kristine i «Åttekanten» – forretninger 
som  nå er borte. Borte er også 6 
melke-forretninger i byen som bøndene 
leverte melk til. Bøndene leverte også 
betydelige mengder slakt til forretningen 
med gulloksen over døren, slakter 
Abrahamsen, og til slakter Johan O. 
Rommeruds forretning  i  Niels Carlsens 
gate i gården der «Herreklipper’n» nå 
holder til.

Bondehandelen gjorde også at det var 
hestemøkk i gatene, og i tunge tak for 
hestene luktet det av hestepromp i byen. 
Det var ofte tunge lass hestene måtte 
dra hjem, kalk, sement, byggartikler og 
maling fra  «Drøbak Glassmagasin & 
Isenkram» og senere hos Askautrud. Ikke 
så rart at hestene trengte vann fra den 
gamle fontenen utenfor skolen på Torvet 
og fra fontenen ved foten av Seimbakken.

Bøndene fra Frogn kom også med 
tunge lass ned til badebyen. Hestene 
skled ofte på rompa ned bakkene der de 
skulle til butikk og til båtene på Leh-
mannsbrygga med varene som skulle 
videre til hovedstaden. Enkelte bønder 
drev også transport til og fra båtene i 
konkurranse med lokale aktører. Det var 
ikke alltid populært! Heller ikke når de 
blandet seg inn i snørydningen i Drøbak.

Bøndene solgte også bær og grønn-
saker på Torvet i Drøbak. Ofte var 
disse bønder fra grenseområdene til 
Drøbak, og ble ofte nesten regnet for 
Drøbaksfolk. Det var folk fra Sogsti, Elle, 
Løkkedal og Skorkeberg i Frogn bl.a. 

drøbaks grense – Drøbak fikk bystatus i 1842, men innen ikrafttredelsen kunne 
skje, måtte der foretas en nøyaktig grenseoppgang mot nabokommunen Frogn. 
Det skjedde i 1843, og den grense som da ble fastlagt og godkjent, gjaldt frem til 
kommunesammenslåingen av Drøbak og Frogn i 1962. Drøbak lå langstrakt mot 
sjøen – 2,5 km i luftlinje, regnet fra Sprostranda i syd til Vindfangerbugta i nord, til 
der hvor Gloslibekken renner ut. Største bredde (ca. 600 m) hadde byen ved Husvik i 
nord og ved Lensmanns-svingen i øst. 

På det smaleste,  mellom Lehmannsbrygga og Sprostranda, var ikke byen mer enn 
100 m bred. Dagens kart over Drøbak viser tydelig hvor dagens tettbebyggelse, rett 
utenfor Drøbaks grense mot øst, har funnet sted.

Ofte løp småjenter og smågutter, som 
undertegnede, med lapp fra mødrene 
sine til disse gårdene for å handle, som 
til Tverkjegla i Frogn etter egg og bær, og 
da ble det lek med ungene der. De små 
kjente ikke grensene mellom Drøbak og 
Frogn.
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En skitur på Hurum

I fra vinduet mitt her på Grande  har jeg 
fin utsikt til fjorden og Hurum-siden. 

Finest er det å se Hurumåsen ligge og 
bade seg i morgensol. Når en sitter lenket 
til en rullestol og ser dette, går tankene 
tilbake til den gang en sjøl gikk på ski 
langsetter åsene på Hurum sammen med 
en del gode venner. Skiturene på Hurum 
var et årlig foretagende. Det var liksom 
det som satte en sluttstrek for vinteren. 
Hvor mange ganger vi holdt denne 
tradisjonen, har jeg ikke tall på, men 
mange var det. Turene var  nesten alltid 

de samme. Fra fergeleiet til Stikkvannet, 
videre til Tofte, og så med buss tilbake til 
Storsand. Vi var en fast gjeng som dro, 
Bernhard Magnussen, Per Pedersen, Gert 
Veiteberg, Arne Nesje og undertegnede. 
Jeg var den yngste, bare for en smågutt 
å regne. Turene våre var nok svært 
populære, for det var mange som ville 
være med, og det var jo bare hyggelig. 

Jeg husker en spesiell tur. Det var en 
fin søndag på vårparten. Det meste av 
snøen hadde gått på Drøbaksiden, men 
på Hurum var det  bra skiføre. Turen var 
planlagt i god tid, og været var lovende, 
morgensol og blå himmel. Denne gangen 
skulle Nils Hammarstøm og Inger, kona 
mi, være med. 

Fergen gikk klokka 9, og vi var klare 
til å gå om bord, alle unntatt Nils. Tiden 
gikk, men ingen Nils dukket opp. Fergen 
måtte passe ruten, og la i fra.  Vi var 
kommet et godt stykke ut på fjorden da 
vi fikk øye på en kar som stod og vinket 
inne på fergeleiet. Det var Nils. Da 
hendte det utrolige. Fergen kjørte tilbake 
og Nils hoppet om bord. Da billettøren 
kom og skulle ha betaling, kom det fra 
Gert i en spøkefull tone: Nå har vi reist så 
mange ganger med denne fergen, så denne 
gangen vil vi ikke betale.  Det er greit, sa 
billettøren. Det er det samme for meg. Vi 
skal over uansett. Dette førte til en god 
latter. Han var rask i replikken billettøren, 
og var med på spøken. Mens vi står der 

og prater med Viktor (billettøren), som er 
en gammel Drøbaksgutt og kjenning fra 
skoledagene, kommer en av passasjerene 
bort til oss. Han var vestlending og vant 
med å ta ferger. Det var første gang i hans 
liv han hadde opplevd at en ferge hadde 
gjort vendereis for å hendte en passasjer, 
fortalte han. Ja, men så er de ikke hvem 
som helst disse gutta. Å ødelegge skituren 
deres vil være for mye av det gode, kom 
det fra billettøren! 

Turen opp til Stikkvannet ble nokså 
varm denne dagen. Vårsola varmet godt 
i nakken da vi gikk opp kleivene. Føret 
var helt ypperlig, skare som bar med et 
tynt snølag. En kunne ikke få det bedre. 
Oppe på flaten, på veien som fører opp til 
Stikkvannet, stopper vi ved en selje. Her 
skal Bernhard plukke gåsunger, som han 

skal ha med seg hjem. Det er noe han 
bestandig gjør på turene våre. 

Etter en drøy marsj var vi på Stikk-
vannet, som bestandig er turenes første 
stopp. Ved disken inne i Stikkvannshytta 
er spørsmålet. Og det skal være det samme 
som sist, 5 kaffe og 5 vafler med syltetøy ? 
Nei, vi er nok noen flere denne gangen.  
Hyttefuten ler og kommer med kaffe og 
vafler med bringebærsyltetøy. 

Gamle kjenninger det er vi, det var 
det ikke tvil om. Å sitte i solveggen på 
Stikkvannshytta, med et krus kaffe og 
la sola brune seg, kan ikke nedtegnes. 
Det må oppleves. Mens vi sitter her i 
solveggen, kommer en eldre dame bort 
til oss og hilser. Hun må kjenne de andre 
godt, for hun gir Per skomaker en klem. 
Inger og jeg ble ikke lite overrasket da 

Av Putte Halvorsen

Ved Stikkvannet har Hurum Turistforening en flott sportshytte med stor peisestue, 
kjøkken og servering. Drøbaksgjengen pleide alltid å ta den første hvilepausen her 
– etter å ha forsert de bratte kneikene opp fra Storsand-brygga.

Fra Stikkvannet går skiløype rett sydover 
mot Tofte ved fjorden. Her går det unna i 
slake utforkjøringer og med skøytetak over 
de lange vannene underveis. Flere ganger 
passerer vi vakre isformasjoner på herlige, 
solfylte mars-dager. Det var sne nok på 
Hurumlandet i gamle dager!
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Frogn Bibliotek
Torget _ 1440 Drøbak

Telefon 64 93 01 91 - Faks 64 93 56 29
Åpningstider:

Mandag og Torsdag 11-19
Tirsdag, Onsdag, fredag 11-15

Lørdag 11-14
sommertid:

Man 11-19 Ons, Fre 11-15, Lør 11-14

sToR uTsTIllInG
Alt på ett sted 

– kan leveres ferdig montert
Kontakt Fagsenteret for peiser og ovner

Torggt. 6, 1440 drøbak
Tlf 64 93 47 50, fax 64 93 50 70

Gode tilbud og hurtig handel
i butikkene du kjenner

HEER – TELEFON 64 90 53 00

Manufaktur – Konfeksjon

Telefon 64 93 01 07
1440 Drøbak

Torget 7 – 1440 Drøbak
Tlf. 64 90 89 83

Follo Oljeservice as
Laurits Karlsen & Sønn – Øyvind Larsen

Osloveien 170 – 1440 Drøbak – Tlf 64 93 17 55

Parafin – Fyringsolje – Autodiesel
Smøremidler – Service

Per forteller at Ebba, som hun heter, var 
barnepiken hans da han var liten. Nå er 
Per godt voksen, så Ebba måtte jo være 
godt oppe i årene. Jasså, er du sønn til 
Vidar og Else, kom det. Ja, de kjente jeg 
godt. Jeg kjente også Henry, onkelen din, 
kommer det da vi hilses. 

Etter en lengere prat fikk jeg høre 
at hun var fra Drøbak, men  nå bosatt i 
Hurum. Hun hadde gått fra Tofte, dit vi 
skulle – enn drøy marsj. Det var en  sprek 
dame, hun Ebba.

Etter en rast ved Stikkvannshytta 
gikk turen til Sætrepollen, hvor vi alltid 
pleide å koke kaffe og raste. Bernhard er 
selvskreven bålsjef, det har han vært hver 
gang. Kaffen hans smaker helt fortreffelig. 
Arne klager spøkefullt at han hver gang 
har fått røyken i øynene. Å flytte seg 
kommer ikke på tale. Etter at nisten 
er spist, er det tid for kaffedoktor – en 
«Hurum Spesial»: Svart Bernhardkaffe i 
turkopp, 2-3 teskjeer brunt sukker, kjøpt 
hos Molle, 1 god dram med whisky 
etter behag, deretter må en røre rundt i 
koppen med en furupinne, smaken kan 
ikke beskrives. Så går praten lystig, med 
gode historier og latter. Kaker og annet 
godt som vi hadde i sekkene, blir bydd 
rundt. Her sitter vi i bakkeskråningen og 
slikker vårsol. Litt bortenfor oss kan vi 
høre vannet som klukker i bekken under 
snøen. Kan en ha det bedre? Hvorfor 
dra til fjells når en har det rett utenfor 
stuedøra, er meg uforståelig. Men vi må 
videre. Det er langt igjen til Tofte. Resten 
av opptenningsveden som jeg hadde med 
i sekken, stikker jeg under en trerot. Den 

får ligge til neste år. 
Turen over vannene går lett. Føret 

er helt glimrende. Ved det siste vannet 
må vi inn i skogen. Her har vårsola tatt 
kraftig, og snøen er kram og våt. Det 
var  ikke lange stykket vi hadde gått  før 
vi hadde kladder under skiene. Vi kunne 
like gjerne ta en rast og en kopp kaffe og 
legge om smøringen, dersom vi skulle ha 
glede av resten av turen. Skiene til Ebba 
var nok de aller verste. Gert utga seg for å 
være smøre-eksperten, og tilbød å smøre 
skiene hennes. Ebba hadde ikke gått 
lange stykke før hun måtte gi opp. Aldri 
hadde vi sett så digre kladder noen gang. 
Smørningen var totalt mislykket, noe som 
førte til almen latter og spøkefull erting av 
smøreeksperten. Hadde ikke Inger tatt seg 
av skiene hennes, vet jeg ikke hvordan det 
hadde gått. Da Gert tilbød sin ekspertise 
en gang til, fikk han streng beskjed, og  
under stor latter å holde seg unna, ellers 
ville vi ikke rekke bussen på Tofte. 

Turen ned til Tofte gikk unna så det 
føyk. Flott skareføre og islagte løyper 
gjorde at vi fikk voldsom fart nedover. 
Heldigvis kom vi helskinnet ned. 

På det siste jordet ned mot Tofte 
hadde våren slått til for fullt. Her sildret 
og rant det i alle pløgsler og bekker. Et 
tegn på at Kong Vinter måtte gi tapt for i 
år. Da vi kom på bussen som skulle ta oss 
med til Storsand, var bussjåførens hilsen: 
Jasså karer, Dere kom i år au ! 

Tilbake på fergen kommer billettøren. 
Denne gangen får han betaling uten noen  
kommentarer. Ja, da er vel turen over for i 
år. Da er det vel et år til neste gang? 
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Lensmennene 
i Ås og Frogn

Like før jul presenterte lensmanns-
etaten i Ås og Frogn en gedigen bok 

om lensmennenes virke: Fra kongens 
menn til bygdas lensmann. Med drøye 
200 sider i stort format på delikat papir, 
gjennomillustrert i svart/ hvitt og i fulle 
farger er det skapt et verk som det står 
glans av.

Pensjonert lensmann i Ås, Gunnar 
Haugen og nåværende lensmann Geir 

Krogh, har sammen skapt et historisk 
praktverk som i tekst og bilder gir oss 
innsyn i etatens spennende virke.

I 100 år har Ås og Frogn hatt 
selvstendige lensmannskontorer, og 
deres historie er blitt inngående skildret 
på  det politihistoriske plan som på det 
lokalhistoriske. Boken strekker seg langt 
utover 100 – årsperioden, idet forfatterne 
har gått helt tilbake til middelalderen for 
å skildre utviklingen.

Forfatterne gir oss spennende 
innblikk i politiarbeidet generelt og 
lokalarbeidet spesielt og kaster lys over 
sider i de kommuner vi bor i. Vi får 
bl.a. vite at lensmann Nordbye tidlig 
på 1880-tallet fikk bygget et stort hus 
i Drøbaksbakken ( i dag Seimbakken) 
for lensmannskontor og egen bolig. Det 
store huset ligger der fremdeles, innerst 
i stikkveien mot nord, omtrent halvveis 
oppe i bakken.

Lensmann Olaus Hjalmar Næss 
slo seg også ned like ved Drøbak, 

Lensmannsvilla i Dragestil: Fjeldvang 
rundt 1925.Lensmannsvillaen ligger 
rett opp for Holmedammen, som så 
vidt kan skimtes nederst på fotografiet. 
Grensen mellom Frogn og Drøbak gikk 
langs Raskebekken og Holmedammen. 
Hovedveien ned til Drøbak gikk i en 
stor sving like til venstre for fotografiets 
ytterkant. Eiendommen tilhører i dag 
Montessoriskolen, men den store svingen 
heter fortsatt «Lensmannssvingen».

bare et steinkast fra bygrensen. Det 
prektige huset ligger der fremdeles, 
nå som Montessoriskolen. Og i alle 
år senere har vi kalt veien utenfor for 
«Lensmannssvingen». Huset som ble 
bygget i 1898, brant ned i 1902, men 
ble gjenoppbygget i 1904. Hans sønn 
Olaf Næss, overtok fra 1926 både 
eiendommen og lensmannsstillingen og 
var vår lensmann frem til 1965, da han 
gikk av for aldersgrensen.

Lensmann Nordbyes bolig fotografert i januar 2005. Bildet til høyre viser vinduet i 
kjellerrommet som kan ha vært brukt som arrest rundt 1830.

Etter lensmann Næss har følgende vært 
lensmenn:
Helmer Rønbeck 1964 – 1965
Martin E. Tandstad 1966 – 1984
Werner Heiskel 1985 – 2003
Thor Anders Aamodt 2003 – ------   

Bokverket er overdådig illustrert og 
gjengir mange interessante og opp-
muntrende historier fra lennsmanns-
virket. Og livet under okkupasjonstiden 
er særlig belyst.

Rene naturprodukter produsert i Drøbak
– velkommen til vår nye butikk:

Polarol – Den Naturlige Pilletrilleren
Kirkegata 4, Drøbak 64 98 83 33

Med vennlig hilsen
Petter Tidemand-Johannessen, fiskeribiolog
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Tomm Kristiansen har fascinert meg i 
mange år.  Både som forfatter, journalist 
og NRK-korrespondent for Afrika.  
De fleste kjenner ham kanskje best 
som NRKs stemme fra det afrikanske 
kontinentet, men han har også skrevet 
flere bøker, bl.a. Mor Afrika, Mandelas 
Land og Mørk Safari.  Tomm har en 
egen evne til å komme i kontakt med 
interessante mennesker, og han har fått 
begavelsen det er å fortelle historiene om 
hva han ser og hører bedre enn de fleste 
andre.  Jeg har selv arbeidet i Afrika og 
bodd der med kone og barn i fem år, 
og mitt hjerte banker fortsatt for dette 
store og spennende kontinentet og for de 
menneskene vi levde sammen med der.  
Vi var også med Tomm som reiseleder 
på en eventyrlig tur til Victoriafallene 
og til en eksotisk padletur i Dr. David 
Livingstones kjølvann. Vi padlet i kano 
mellom krokodiller og flodhester på 
Zambesi-elven, og vi feiret millenium 
nyttårsaften på en liten sandbanke i 
elven under Sydkorset og en gnistrende 
stjernehimmel.  Denne opplevelsesturen 
er også nærmere beskrevet i boken 
«Langs myrraveien».

Røkelse og myrra er velkjente 
begreper fra bibelhistorien.  Men hva er 
det og hvor kom det fra?  Forfatterens 
ferd langs myrraveien beskriver han 
selv som en pilegrimsreise, en heisatur 

og en informasjonsekspedisjon.  Og 
informasjon får du så det monner.  Både 
om myrraens hjemland og Dronningen 
av Saba, hennes gedigne palass gjemt 
under sanddynene og dronningens 
forhold til Kong Salomo.  Forfatteren 
tar deg med til Jemen, du treffer 
menneskene som bor der og du treffer 
Osama bin Ladens slektninger.  Du 
treffer tilslørte kvinner, vakre kvinner, 
men i det offentlige rom er det bare 
øynene som syns.  

Dette er en bok om møte med 
mennesker, deres ulike kulturer og 
religioner.  Fra Jemen tar forfatteren 
deg med videre til Sri Lankas religiøse 
mylder av hinduer, buddhister og 
muslimer, til Nepal hvor etniske grupper 
lever i fredelig sameksistens, og tilslutt til 
Afrika og Mugabes vanstyrte Zimbabwe.  

Forfatteren har en dyp respekt for 
menneskene han treffer.  Han stiller 
spørsmål og får svar.  Han stiller kritiske 
spørsmål uten å provosere, han ber dem 
fortelle om sine liv, og de forklarer ham 
det han ikke skjønner.  Og fortsatt er 
det ikke sikkert at han og vi har forstått 
deres eksotiske tilværelse.  Kanskje fordi 
det er vi nordmenn, som er annerledes.  
Folk flest bor jo ikke i Norge.
I dagens situasjon med urolighetene 
etter karikaturtegningene av profeten 
Muhammed, er det godt at vi har folk 
som Tomm Kristiansen og bøker som 
denne.

Gunnar norum
Stafettpinnen gis videre til 
Svein Erik Liedholm

Tomm kristiansen:

Langs 
Myrraveien

oasen
Hageland

Storgaten 22, 1440 Drøbak
Telefon 64 93 03 59

Velkommen til

Skipperstuen
Stedet med miljø
Tlf. 64 93 07 03

www.skipperstuen.com

På kumlegaarden spiser du godt

Niels Carlsensgt. 11 – 1440 Drøbak
Telefon 64 93 15 04

dR. kjell a. dalBy
Spesialist i øre – nese – hals
 Telefon 64 93 23 06
 Storgaten 1
 1440 Drøbak

Mer for pengene

G-SPORT DRØBAK

DRØBAK CITY
TLF. 64 93 09 84

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

Alt under ett tak!

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

FOTOGRAFEN
Osloveien 5, 1440 Drøbak

Tlf. 64 93 21 14

Drøbak Gullsmie
Tore H. Eriksen

Wienerbrødskjæringa
1440 Drøbak

Torggt. 1, 1440 Drøbak
Tlf. 64 93 0140 – Fax 64 93 49 00

E-post: 
ege.droebak@libris.no
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Hennes fornavn er blitt 
et begrep. Hun behøver 

ikke skilte med noe etternavn, 
for Ida Elisabeth er kjent over 
hele Norges land. Fargerike 
katter er med på de fleste bilder. 
På uthustaket, med halen til 
værs – i blomsterbedet – i 
hyggekroken. Hennes hjerte 
banker for natur og dyr.

Ida Elisabeth Jørgensen er født i 
Drøbak i 1956. Hun er utdannet cand 
mag med fagkretsene tysk, fransk og 
statsvitenskap. Med bakgrunn som 
redaktør i et fagbokforlag har hun 
etablert sitt eget kunstforlag. Om 
sommeren holder hun åpent hus i 
Holmsbu Malekatteri. Hun elsker å 
male blomster, gamle hus i småbyer, 
landskaper og hageidyller i en naivistisk 
og svært personlig stil. Hun maler 
gouache og akvarell – etter hvert med 

motiver fra hele Norges land, 
etter hvert også fra Värmland.

Hun har utgitt en rekke 
bøker med gjengivelse av 
malerier fra hennes fargerike 
palett.  Hennes siste bok har 
hun kalt «GLEDER». Den 
handler om å gi etter for 
gleden, samt gå inn for å leve 
i lyset.

Hun bor på Filtvet – alene i 
drømme-huset TRONBORG – midt i 
en praktfull naturhage, med katter og 
kaniner rundt seg og med rådyrbesøk i 
hagen. Hun har energi til tusen, vever 
som hun er, er alltid i godt humør, men 
kan også frese som en katt, når det er 
nødvendig.

Da vi til jul i fjor skulle utgi 
jubileums-nummeret av Pensjonist-
nytt, ville vi gjerne ha som omslag et 
kjent Drøbaksmotiv. Hva var vel da 

mer naturlig enn 
et motiv med 
Eldresenteret. 
Kirken, badeparken 
med fjorden og 
Hurumlandet i 
bakgrunnen. Ida 
Elisabeth hadde 
maleriet klart og 
stilte det gratis til 
vår disposisjon. 
Hun er glad i sin 
fødeby.

ida Elisabeth
melding fra eldresenterets 
reisegruppe
Dagstur torsdag 23.mars: 
Til Eiker Gårdsysteri på Øvre Eiker.
Der får vi omvisning i nybygget løsdyr-
driftfjøs med eget tilhørende ysteri og 
gårdsbutikk. Her er mulighet for noe å 
handle og noe å bite i.
Etter gårdsbesøket drar vi til Tyrifjord 
Hotell og spiser 2-retters middag med 
kaffe.
Avreise kl. 09.00 og retur ut på 
ettermiddagen. 
Pris etter hvor mange som blir med, et 
sted mellom 400,- og 450,- 
Påmelding straks bladet kommer ut.

Dagstur torsdag 27.april: 
Til Gamle Eidsfos Hovedgard og 
Solberg Spinneri. Stopp underveis. Vi 
besøker Solberg Spinneri hvor det kan 
handles i fabrikkutsalget. Videre til 
industristedet Eidsfoss, her møter vi 
guide som viser rundt. Turen går også 
innom jernverksmuseet hvor flotte 
gamle ovner er utstilt. Til slutt besøker 
vi Eidsfos Hovedgård hvor vi blir servert 
middag, dessert og kaffe.
Avreisetid 09.00 og retur utpå 
ettermiddagen. 
Pris etter hvor mange som kommer med: 
mellom 430,- og 490,- 
Påmelding innen 7. april.

Litt uti juni eller tidlig i august, har 
vi lyst til å ta dere med til øya Østre 
Bolærne utenfor Tønsberg. Her har 
vi ikke noe klart ennå, men følg med 
i lokalavisen Akershus Amtstidende 
under Frogn Kommune informerer 
på onsdagene. Eller kom innom 
Eldresenteret og se på oppslagstavlen. 
Ringe kan du og: 64 90 61 85.

arbeidsstuen
Arbeidsstuen i Eldresenteret har mange 
formingsaktiviteter. Tirsdag 14. mars 
planlegges det å arbeide med toving av 
ull til forskjellig påskepynt.
Tirsdag 25.april er satt av til noe som 
kalles ”Nunofilt” som er toving med ull 
og silke. Teknikken kan brukes til å lage 
tekstiler til mange bruksområder.

ny frisør i frogn eldresenter er 
Gunnveig aasheim
Hun er til stede tirsdag, onsdag og 
fredag fra kl. 09.00 til ca. kl. 14.30. 
Hun kan treffes direkte på telefon 
64 90 61 88.

ReTTelse
I Pensjonist-nytt nr. 4/2005 hadde vi et 
intervju med Vilfrid Dirro. Der står det 
at familien Dirro slo seg ned i Drøbak i 
1946. Året skal være 1937. 
Vi beklager feilen.                          Red
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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
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