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Hurra for vårt 
opplyste samfunn!

Redaksjonen
Reidun Iversen 64 93 32 78 Karl Garder 64 93 90 35
Asgjerd Wærnhus 64 90 91 19 Arne Nesje 64 93 07 13
Kjell Lorentzen 64 93 02 46 Finn Robert Jensen 64 93 56 04

Bernhard Magnussen 64 93 04 89

Vi er heldige her på berget som har en god lokalavis som bidrar til å holde oss 
sammen. Det er ikke så enkelt når lokalsamfunnet vokser så fort som Drøbak 
og Frogn. Både når det gjelder nyheter, sport, lokal kultur og identitet, speiler 
og refererer den kommunen, organisasjoner, bankvesen, historie, idrettslag og 
felles verdier. Amta er en snill lokalavis, det er koselig, selv om den kan ruske 
personer, organisasjoner og kommunale organer i nakken av og til, ja, kanskje 
burde den gjøre det oftere og hardere. Mange bruker lokalavisen for å fremme 
sine saker på tvers av hva godt er, som for eksempel modernisering av gammel 
bebyggelse i vernesonen.

Lokalavisen skal være en vaktbikkje på mange områder, og vår lokalavis er 
heldigvis, stort sett det. Mange synes det er stas å få bildet sitt i avisen, og Amta 
lever opp til det. Det er en fryd å se så mange barn som pryder sidene.

Men Amta er ikke lenger alene om å være limet i lokalsamfunnet. Det er 
svært mange i vårt lokalsamfunn som nå har datamaskiner. Og på skjermen 
skal man ikke lete så lenge før man får mer opplysninger enn man kan fordøye. 
Vi er privilegerte som har en våken kommune på det digitaliserte området, vi 
kan prise oss som har våkne organisasjoner, og ikke skal vi glemme vaktbikkja 
Verneforeningen og de særdeles viktige opplysninger de bringer til torgs om vårt 
lille, men særs verdifulle kulturelle perle.

Skal vi så til slutt få nevne det lille bladet som verner om vår gamle kultur, 
våre gamle verdier, om våre eldres innsats, om deres kunnskaper, om deres 
ønsker og deres ve og vel – Pensjonist-nytt.  

Alt dette gjør at vi i Drøbak og Frogn lever i et godt samfunn av opplyste 
mennesker. Det er vi glade for. Men det krever at vi viser respekt for hva vi har 
bygget opp hittil.

 

Erindringer fra min barndoms gate:

Sundegata
Av Erna Stegard

FoRsIdeBILdeT: Den danske kunstmaler Erik Pauelsen har med dette maleriet fra 
1788 gitt oss en idé om hvordan Drøbak så ut noen få år før kirken ble bygget (1776).

Fjorden – med to skuter under seil – viser oss Storskjær, Småskjær, Hurumlandet, 
Bergholmen og Kaholmene samt Håøya som bakgrunn. Midtpartiet er viet Drøbak sentrum 
med den store stasgården ved Torvet. På dette tidspunkt tilhørte den to av de mektige 
i Carlsendynastiet: Først stifteren: Jacob Carlsen og deretter hans eldste sønn, Christen 
Carlsen. Den tredje i dynastiet: Niels, hadde en annen praktgård, rett nord for Kirken, som 
i dag de fleste kjenner under navnet Solgry.

På maleriet ser vi et overdimensjonert flagg på en knaus ved Tamburbakken, men så 
er det da også dansk! Foran de store husene ved Torvet, ser vi en liten fjellknaus. Det var 
den populære «Mærraåsen», hvor bøndene kunne tjore sine hester når de var på handletur 
i Drøbak. Det er mange år siden den ble sprengt bort. I dag er det ikke godt å kjenne igjen 
de enkelte bygninger, men det synes som om de ligger mellom Storgaten, Tamburbakken og 
Båthavna. Dette området ble i gamle dager benevnt som BJERGENE I VEST!  

Jeg har fått låne Pensjonist-Nytt 
av min svoger og lest mange 

interessante artikler fra livet på 
Nordstranda. Nå har jeg lyst til å 
fortelle hva jeg husker fra min tid i 
Sundegata. Jeg har alt av bøker om 
Drøbak og Frogn, men synes det 
er skrevet alt for lite om det daglige 
liv, om vanlige mennesker, om 
håndverkere og forretninger som er 
med på å å skape et samfunn. Derfor 
dette innlegg.

Min morfar, Otto Bjerke, 
som drev bakerforretning i 

Holmestrand, kjøpte Sundegården i 
1924 , som han eide inntil sin død i 
1934.Han innrettet bakeri og utsalg i 

gården. Murmester Ellefsen sr. murte 
opp den store bakerovnen. Mine 
foreldre- Dagny og John Treider- 
åpnet butikken i desember 1924. 

Bildet er tatt på Sundbrygga: Bakerst: Fru 
Solberg med Anne Marie. Fra venstre: 
Grethe Svendsen Kjøia, Erna, Egil og 
Karin Treider, Ellen Solberg.
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Vi bodde i leiligheten ved siden av 
butikken. I den store Sundegården, 
som for lengst er revet- bodde der 
mange familier med barn på vår alder, 
som vi lekte med på Nordstranda. 
Sundbrygga, som i dag er fergeleie 
for Oscarsborgbåten, kalte vi for 
Solbergbrygga, fordi kjøpmann 
Solberg hadde sin forretning like ved.

Rett nordenfor hadde vi våre bade-
plasser. Der plukket vi skjell og fanget 
krabber og reker. Der bygget vi slott 
og moloer av sanden og lekte butikk.

I Sundegata – på den tid vi 
vokste opp – var det nesten ingen 
biltrafikk og bare få hester. Derfor 
var gaten et eldorado for oss ungene. 
Her lærte vi å sykle, gå på stylter, 
hoppe bukk og hinke «Paradis». Om 
vinteren var det å stå på ski, kjøre 
spark og ake på kjelke. Vi startet 
oppe i Hagenbakken og dreide til 
høyre inn i Sundegata. Noen av 
oss sto i svingen ved Ringeplan og 
varslet hvis det dukket opp en bil 
eller hest. Egentlig var det forbudt 
å bruke Hagenbakken til aking og 
skikjøring, men vi snek oss til det. Jeg 
minnes flere av dem som bodde der, 
og i Seilmakergården litt bortenfor. 
Erna og Inger Johanne Andersen, 
Arne Kjøia med flere spilte revy i 
sidebygningen til Solbergforretningen, 
noe som vi barna syntes det var stor 
stas å se på. Jeg minnes at det kostet 
noen få øre i inngangsbillett. I gården 
bodde også sydamen vår – Julie 
Jacobsen og datteren Gudrun. Moren 
var en hyggelig dame, som tryllet frem 
de fineste plagg- enten det var kåper, 
kjoler, ballkjole eller brudekjole.

Tvers av Solbergforretningen 
hadde Trygve Gulliksen anlagt en 
noe mindre kolonialforretning. Der 
ble det også laget iskrem. Jeg husker 
spesielt 17.mai 1945, da freden ble 
feiret stort. Da skulle det bakes mange 

slags kaker, iskrem skulle kjernes, 
men det var vanskelig å få tak i de 
rette råstoffene, men noen greide å få 
tak i hvetemel, andre skaffet egg fra 
landet. Gulliksen hadde en separator 
og laget kremfløte. Det ble bakt og 
fylt kaker hele natten til 17.mai, så da 
butikken ble åpnet på morgenen, var 
disken full av bløtkaker, Napoleons-
kaker, eplekaker, vannbakkels og 
andre kremkaker. Utenfor var det lang 
kø for Gulliksen hadde på forhånd 
sagt at i morgen blir det kaker fylt 
med ekte kremfløte å få kjøpt hos 
baker Treider. Vi måtte rasjonere, for 
at alle skulle få en smak. To kaker til 
hvert familiemedlem. Alle ble godt 
fornøyd med feiringen av dagen- 5 år 
med rasjonering var plutselig «glemt». 
Tvers over gaten for Gulliksen lå den 
eldste kolonialbutikken i Sundegata. 
I mine dager ble den drevet av den 
koselige Sverre Solberg og hans 
kone Ruth. Døtrene Ellen og Anne 
Marie (Daddy) var mine venner. 
Solberg bragte også varene ut til sine 
kunder: Med bil eller hest eller med 
motorbåten hans. Var vi inne og lekte, 
måtte vi være stille når værmeldingen 
kom i radioen, for Solberg var 
interessert i å høre hva slags vær det 
skulle bli dagen etter når han skulle 
frakte varer til Hallangspollen eller 
tvers over fjorden.

 Skredder Wiik bodde i Sundegata 
sammen med sin kone Selma. De 
var hyggelige mennesker som ga alle 
som sognet til området en hjelpende 

hånd når det gjaldt reparasjon av 
klær. Til daglig var Wiik skredder på 
Oscarsborg.

Tvers overfor huset vårt i Sunde-
gata lå de røde uthusbygningene til 
Dr. Morterud. Vi var ikke så glade 
i dem, for de stengte utsikten til 
fjorden, men 9. april 1940 var de gode 
å ha, for de tok av for prosjektilene fra 
krysseren Blücher.

Dr. Morterud var en mann som 
vi hadde stor respekt for. Når han 
var ute på sin daglige spasertur, iført 
sin velbrukte vindjakke og med hatt 
og spaserstokk, neiet eller bukket vi 
pent. Og når vi hadde avslutningsfest 
på skolen ved St.Hanstider, gikk vi 
til Dr. Morterud for å låne flagg og 
vimpler til å pynte ribbeveggene i 
gymnastikksalen med.

Bildet er tatt i Sundegården: Bak fra 
venstre: Johnny Johansen, Egil Treider, 
Arne Svendsen Kjøia. Foran fra venstre: 
Erna, Roald Treider, Harald og Synnøve 
Johansen.

Bildet er tatt i Sundegården: Rolf Johansen, 
Odd Magnussen, Johnny Johansen, Randi 
Bjerke, Karin, Egil og Erna Treider.

Bildet er tatt ved hjørnet av Gulliksens 
butikk. Fra venstre: Synnøve Johansen, 
Erna Treider, Liv Børresen og Annie 
Samuelsen. 4 gode venninner fra 
Sundgata.
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I forbindelse med Ringgården må 
jeg også nevne pensjonert sjømann – 
Jacob Andresen – som bodde nederst i 
Hagenbakken, og som var vaktmester 
for Ringgården. Hans trofaste jobb 
var med trillebår og rive – inne i 
haven eller utenfor på gaten – å samle 
løvet som var falt av trærne. 

I Sundegården var William Karlsen 
vaktmester. Han var en ordensmann 
som sørget for at det hver lørdag var 
ryddet og feiet. På St.Hansaften hadde 
han vært i skogen og hentet bjerkeløv 
til pynt.

Vi hadde mange fine St.Hans-
kvelder nordpå med lek og spill. Emilie 
og William Karlsen dro også ut med 
båt hver søndag om sommeren for å 
selge iskrem, saft og kaker til båtfolket 
i Sandspollen og ved øyene i fjorden. 
Jeg husker at mine foreldre lagde 
iskremen, som ble godt pakket inn 
med is og salt, for at den skulle holde 
seg under fjordturen. Min far hadde 
hest på stallen, som han brukte når der 
skulle leveres brødvarer til kundene 
oppe i Frognsbygda eller borte i 
Drøbak, samt når varer skulle hentes på 
Lehmannsbrygga. Mange barn i gaten 
vår var glad i hester og syntes det var 
moro når de fikk sitte på eller gi hesten 
fôr. Jeg husker spesielt at Åse Kopperud 
var glad i hesten og var stadig i stallen 
for å stelle eller fôre den.

I 1966 flyttet jeg og min familie til 
Oslo. Der traff jeg Ellef Kolberg fra 

Frogn som var prest i menigheten der 

inne. Han fortalte at han hadde sittet 
på med brødvogna til Treider mange 
ganger. Arvid Andersen og Anders 
Thiedemansen var også med på disse 
kjøreturer.

Like nord for Ringeplan hadde 
Svendsen Kjøia fiskebutikk og noe 
senere frukt og sjokoladeforretning. 
Svendsen var selv fisker og hadde egen 
vadbåt. Noen ganger fikk vi bli med 
helt ut til Son, og det var stor stas for 
oss som selv ikke hadde båt.

Fru Svendsen var en hyggelig 
dame og meget flink med hendene 
sine. Husker hun lagde fine krepp-
papir-kjoler til søsteren min og meg. 
Vi skulle være med i blomstertoget i 
Drøbak, og da laget hun flere, for hun 
hadde jo selv 4 jenter og en gutt. Arne 
har jo vært med i revyer og annen 
underholdning i Drøbak i mange 
år. Fru Svendsen var også flink til å 
arrangere juletrefester for oss barn- 
med gang rundt juletreet, godteposer 
og ikke minst leker. Hennes søster- 
Eugenie Åslund i Gylte, var også 
flink til å stelle til juletrefest for oss 
barna. Da måtte vi kle oss godt, 
for det var lang vei inn til Gylte. Vi 
hadde raggsokker utenpå støvlene, for 
bakkene ned til Kranbrygga i Bukta 
var glatte og bratte, så vi var redde for 
å skulle skli utenfor bakken, men så 
moro vi hadde det.

Mine foreldre drev bakeriet frem 
til 1964. Jeg sto i butikken i 20 år, og 
fra denne tiden har jeg mange fine og 
morsomme minner. 

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

Drøbak, Sentrumsbygget
Telefon 64 93 15 14

FOTOGRAFEN
Osloveien 5, 1440 Drøbak

Tlf. 64 93 36 00

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

Ledig 
annonseplass
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Hauffgården og Finnegården ca. 1910.

Nye Finnegården m/Sea Side ca. 1960

I løpet av de siste 100 år har 
bybildet syd i Drøbak endret 

seg betydelig. I stedet for en livlig 
virksomhet og trafikk til og fra 
Lehmannsbrygga og Tollboden 
har vi fått en nedlagt tollstasjon og 
losstasjon. Fjordbåttrafikken tok 
slutt i 1954 og 1/2 10-båten var 
en saga blott. Lagerbygningene og 
Dampskipsekspedisjonen ble jevnet 
med jorden og Schøyens bilsentral 
med garasjer og holdeplass overtok. 
Fergeforbindelsen tvers over fjorden til 
Hurum opphørte da Oslofjordtunnelen 
overtok. Lehmannsbrygga hadde ikke 
lenger noen misjon. I dag er det kun 
endeholdeplass for bussene og startsted 
for Flaggborgen og Borgertoget 17 mai.

Olav Thon kjøpte eiendommen for 
å bygge hotell, men planene var for 
store for tomten. Etter mye frem og 
tilbake legges det  i disse dager frem 
et forslag om en utbygging  med ca. 
65 % boliger og 35 % næringslokaler. 
Burde det ikke vært mye mer næring 
og aktivitet?

Det gamle bildet av Hauffgården 
og Finnegården med robåt i 
forgrunnen, er et av de mest idylliske 
bildene vi har fra gamle Drøbak.

Den hvite Finnegården til høyre, 

var et solid borgerhus i tømmer fra 
1700-tallet. Sanitetskaptein doktor 
Edvard Finne overtok denne gården 
i 1887 fra kjøpman H.P Samuelson. 
Bygget var meget karakteristisk 
med sine mange påbygninger og 
var innredet med leiligheter for 
mange familier. I sin tid var det 
også slakterbutikk og tobakk og 
sjokoladeforretning mot gaten.

Finnegården ble revet i 1950-
årene og de nye blokkene, bygget av 
Gerhard Mørks menn, sto ferdige i 
1958 og 1959. Blokkene inneholdt 
moderne leiligheter med innlagt 
vann og bad – en kjærkommen 
nyervervelse i starten på en ny tid 
etter den annen verdenskrig. De 
gamle trekkfulle husene med rotter 
og utedoer ble ikke savnet.

 I kjelleretasjen kom danse-
restaranten Sea-Side, som trakk til 
seg ungdom fra hele østlandet til 
langt opp i 1970 årene. I dag er det 
lege- og helsesenter i danselokalene.

Den  store staselige Hauffgården 
med valmet tak til venstre ble også 
bygget på slutten av 1700 tallet og 
er av type ganske lik Hospitalet, 
Pavelsgården og Telegrafen. Navnet 
har huset fått etter losoldermann 

Fra Hauffgården og Finnegården  
til Lehmannsbrygga

Av Per-Willy Færgestad
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Thorvald W. Hauff. Huset ble 
revet i 1957 for å gi plass til nytt 
El-verksbygg ( i stedet for det 
gamle i Badehusgata 13). I dag 
holder restauranten Las-Paz til 
her.

Stranden gikk helt opp til 
Storgata, som hadde rekkverk 
på steinmuren mot fjorden ved 
Tollboden. I dag er plassen 
fylt opp til parkeringsplass. 
I forbindelse med Thons 
planer om utbygging på 
Lehmannsbrygga, har det vært 
foreslått å lage snuplass for buss på 
parkeringsplassen, noe eierne ikke 
er særlig interessert i.
Det er svært viktig for Drøbak at 
vi kan fortsette å ha aktiviteter 
i hele Storgata. Det vil skape liv 
og et pulserende liv i sentrum. 
Drøbak blir stadig mer besøkt av 
turister. Derfor er det viktig at også 
kvaliteten og tilbudet er godt på 
det vi tilbyr de tilreisende.

I anledning av hundreårsjubileet for 
unionsoppløsningen hadde bladet 

«Familien» i nr. 12, 2005 en artikkel 
om det de kaller «Hundreårsteppet».

Artikkelen var rikt illustrert med 
fotografier av forskjellige utforminger 
av et slikt teppe, hvor hovedmotivet 
er Norges riksvåpen-skjold med 
oppreist løve, tilføyd kongekrone, 
eikeløvskrans og flagg.

Britt Marit visste at Eldresenteret 
før hennes tid hadde mottatt en gave 
fra Azora Baltzersen og at denne gaven 
var et påtegnet, men aldri påbegynt 
teppe i blå telleull, en haug ull- og 
silkegarn, samt noen tegneark med 
enkle skisser til støtte for fargevalg. 
Festet til teppet med sikkerhetsnål var 
det en liten konvolutt med kort fra 
giveren. Teksten er som følger:

«Hvis dette blev brodert ferdig, 
kunne det kanskje henge på veggen 
et eller annet sted på Eldresenteret.
Hilsen Azora Baltzersen»

(Kortet er tatt vare på og ligger nå i 
en liten lomme på baksiden i venstre 
underkant.)

Britt Marit har ved et par tidligere 
anledninger prøvd å få noen til 
å brodere teppet, men uten hell. 
Inspirert av artikkelen tok hun det nå 
frem igjen og foreslo på arbeidsstuen 
at vi kanskje kunne ta en dugnad og 

brodere litt 
hver.
Resultatet 
ble at Synne 
broderte all 
klostersøm 
dvs. skjold 
og flagg og 
Ingemor 
broderte 
platt-sømmen 
dvs. konge-
krone og 
eikeløvs-
ranke. Det 
viste seg å 
være et større 
arbeide enn 
vi hadde regnet med. Det tok flere 
måneder og vi ble temmelig lei det 
hele, men da teppet i høst kom opp på 
den fine tømmerveggen i gangen hvor 
det ser ut som den alltid har hengt der, 
så syns vi nok at det var verdt det.

Historien om riksvåpenet 
Norges riksvåpen – skjold med 
oppreist løve, ble nesten uforandret 
ført av alle Norges konger, i alle fall 
tilbake til kong Sverre på 1100 til 
1200 tallet. Ved unionsoppløsningen 
i 1905 forandret det status fra rent 
kongevåpen til felles symbol for 

Vakker gave til 
Eldresenteret

staten og 
kongehuset, 
underlagt 
forordninger 
i 1927 og 
1937. Under 
den nasjonale 
begeist-
ringen etter 
unionsopp-
løsningen 
ble det for 
en tid veldig 
populært å 
brodere store, 
flotte tepper, 
hvor motivet 
var skjoldet 

med løven tilført stor kongekrone, 
eikeløvsranke og flagg. Teppene ble 
hengt på veggen i private hjem og nok 
også i enkelte forsamlingslokaler.

Det ble faktisk så populært at noen 
begynte å bli redd for at det kunne 
være ulovlig å benytte symbolene 
på denne måten. Etter juridisk 
behandling på departementalt hold, 
ble det slått fast at lovligheten var helt 
i orden.

Når det ble slutt på populariteten 
vet man ikke, men at det ligger slike 
tepper på loft og i skuffer og skap i 
mange hjem er sikkert. 



Men etterspørselen etter dette nye 
hjelpemiddel økte så raskt at E-verkets 
kapasitet ble sprengt.

I stedet for å gå til utvidelser, fant 
kommunepolitikerne ut at det var mer 
hensiktmessig å leie strøm fra det store 
kraftverket Kykkelsrud ved Glomma. 
Derfra ble strømmen ført via 
høyspentkabler til Dyrløkke, hvor det 
ble bygget en stor transformator for å 
kunne omforme høyspentstrømmen 
til 220 volt, som er hva ordinære 
husholdninger bruker.

Man solgte maskinene i E-verket i 
Båthavna, men bygningen ble stående, 
foreløpig tom.

Men i 1924 meldte det seg en 
liebhaber som ville bruke bygningen 
som fabrikk for fremstilling av «Sild 

i olje», «Sild i tomat» og «Ansjos i 
hummersaus». Og brisling var det 
dengang nok av i fjorden rett utenfor.

E-verksbygget ble raskt ombygget 
for det nye formål. En egen brygge 
rett utenfor den nye fabrikken ble 
bygget i Båthavna – den fikk tilnavnet 
«Sildebrygga» Fra den anla man en 
egen «stilling» med sviller og skinner 
og traller, som bragte brislingen helt 
frem til fabrikken. Det ble liv og røre 
i Havna!

Men produksjon av «sild i olje», 
«sild i tomat» og ansjos var noe helt 
nytt for Drøbaksfolk. Derfor måtte 
man «importere» vaskeekte sildejenter 
fra Stavanger og Karmøya til å lære 
opp våre egne.

Det var nok også litt spennende 
for jentene fra Vestlandet, for det var 
mange spreke Drøbaksgutter som 

meldte seg for å få jobb ved den nye 
fabrikken. Det gikk ikke lang tid 
før det ble forlovelser, ekteskap og 
det som dermed følger. Fortsatt har 
vi noen i vår by med vestlandsblod i 
årene.

Sildefabrikken i Båthavna
Av Bernhard Magnussen Her ser vi «stillingen» som gikk fra 

sildebrygga inn til Drøbak Preservering: 
Hermetikkfabrikken som fremstilte 
produktene «Sild i olje», «Sild i tomat» 
og «Ansjon i hummersaus». Oppe på 
«stillingen» står søndagsfolket i sin finpuss 
og beundrer en nybygd kapproingsbåt 
som båtbygger Kolbjørn Fredriksen 
og hans hjelpere sjøsetter. Kolbjørn 
hadde sitt båtbyggeri rett ved siden av 
«Sildefabrikken».

Inntil 1912 hadde ikke Drøbak 
elektrisitet – hverken for 

befolkningen, skolene eller industrien.
Man måtte ta til takke med 

stearinlys, oljelamper eller aggregater.
I flere år hadde kommunen 

diskutert muligheten for å anlegge et 
elektrisitetsverk. Og endelig i 1912 
sto E-verket ferdig i et flott bygg 
i Båthavna, mellom Biologen og 
Tamburbakken. Da ble det jubel i 
Drøbak.

Lysstolper ble reist over hele byen, 
så elektrisiteten kunne nå inn i hvert 
et hjem. Nå var det bare å vri på 
bryteren. Men stearinlysene tok man 
fortsatt godt vare på. Det kunne jo 
tenkes at strømmen tok slutt!

Det nye var kommet for å bli! 
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Vi kan takke Roar Jensen for fotografiene av «sildeboksene». Han fant dem på «nettet» 
(ikke i det nettet som fiskerne brukte for å fange brislingene). På en av de boksene som 
Roar Jensen kom over, kan vi se det spiret som preget den gamle E-verksbygningen. 
Spiret har fulgt bygningen i alle år frem til 1980, da det ble fjernet i forbindelse med 
ombygningen til det nye boligkomplekset.



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

Men tilbake til produksjonen 
av hermetikken. Tralle 

etter tralle med brisling ble rullet 
frem til fabrikken og tømt i store 
skyllekar og deretter saltet. Derfra 
ble brislingen bragt bort til jentene 
ved «treerbordene», hvor jentene med 
lynrappe fingre la brislingene sirlig ved 
siden av hverandre på brettet – 
25 brislinger i bredden. Inn i et spor 
på brettet stakk man en stålstang 
med spiss (kalt for Teine) som gikk 
gjennom brislinghodene. Derpå ble 
teinen med brislingene hengt inn i 
en spesialramme, hvor det var plass 
til akkurat 25 teiner, dvs at det gikk 
625 brislinger på hver ramme. For en 
slik fylt ramme fikk sildejenta 15 øre i 
akkord!

Rammene gikk videre til en 
hodekappemaskin, hvoretter de 
hodeløse ble sendt til leggebord og 
pent lagt ned i de flate hermetikk-
boksene, som vi alle kjenner så godt. 
Så ble boksene påfylt olivenolje eller 
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tomatpuré, deretter pålagt lokk 
som ble falset til boksen. Dette var 
mannfolkjobb. Til slutt ble boksene 
steamet (hermetisert), påsatt etikett 
og lagt i kasser klar for forsendelse til 
kunder i inn- og utland. I nærmere 10 
år var «Sildefabrikken» i sving her i 
Drøbak. Den ble da flyttet til Son.

Rundt 1930 kjøpte TENTO 
bygningen og flyttet hit produksjonen 
av trykksverte og skismøring og kom 
etterhvert i gang med nye produkter 
som maling og tapeter.

Fremdeles er det noen i Drøbak 
som husker «Sildefabrikken» i 
Båthavna. Bygningen ble stående 
– mer eller mindre tom – til 1980, 
da den ble ombygget og innlemmet i 
den nye bebyggelsen mellom Tambur-
bakken og Biologen. Årstallet 1912 – i 
smijern – hadde i alle år preget fronten 
på E-verksbygget. Nå ble tallene 
fjernet og gjenskapt i porten til det 
nye boligområdet, og minner oss om 
det som engang var!

Vår kjære venn Sverre Haakon 
er gått bort i en alder av 82 år. 

En ekte Drøbaksgutt med gedigne 
interesser for vår by har tatt farvel 
med oss og sin kjære by. Han betydde 
meget for så mange av oss. Han bidro 
sterkt til å ivareta byens historie.

Etter endt skolegang i Drøbak 
ville han og hans venn Axel Theien se 
seg rundt i verden og dro på langfart 
som dekksgutter. Sverre endte opp 
i Statene, hvor han i Hollywood 
begynte å studere film. Hans interesse 
for film var nok vakt i Drøbak, hvor 
han og hans venn Per Ravne så alle 
de forestillinger som gikk på Drøbaks 
første kino, som Per Ravnes far, Erik 
S. Haagensen, hadde satt i gang som 
et privat foretagende på «Festiviteten» 
ved Britannia Hotel, og hvor Harold 
Lloyd, Charles Chaplin og Mickey 
Roony satte guttesinnene i sving.

Sverres utdannelse som filmmann 
i Hollywood førte ham inn i NRK og 
det nye medie TV. Vi minnes mange 
av hans programmer. Kanskje særlig 
hans kommentarer fra Edinburgh 
med de militære drilloppvisninger. 
Sverre deltok ivrig i Drøbak 
Studiescenes arbeide med lokale 
revyer og bidro sterkt til deres suksess.

I voksen alder dro han til Sri 
Lanka for å delta i det store TV-
programmet som var rettet mot øst-
Asias ungdom.

Han kom tidlig med i redaksjonen 
av Pensjonist-Nytt hvor han ga oss 
verdifulle tips og råd. Da han dro 
til Sri Lanka for godt, forærte han 
Pensjonist-Nytt en rekke av sine 
klippbøker om gamle Drøbak.

Vi lyser fred over hans minne.

Bernhard

Sverre H. Christophersen til minne

Sverre Haakon Christophersen (t.v.) og Per 
Ravne var gode venner.
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Av Putte Halvorsen

  

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

Nå som vi har opplevd vårjevn-
døgn og påsken nærmer seg, 

kom jeg til å tenke på noe mor fortalte 
meg som gutt. Det hadde hendt 
hennes mor Ellevine, min bestemor. 
Ellevine, navnet lyder kanskje litt 
rart, men navnet fikk hun da hun 
var nummer elleve i søskenflokken. 
Bestefar og bestemor bodde den 
gang i Kloa, ei lita stue som ligger på 
sørvestsiden av Håøya. Tre barn, tre 
jenter hadde de. Så var det i påsken, 
nærmere bestemt Påskemorgen, 
fortalte mor, at hennes mor Ellevine 
stod tidlig opp, lenge før det var 
blitt lyst og begynte turen opp mot 
Håøyatoppen. Nei, nå skrøner du 
mor, dette nekter jeg å tro. De som 
er kjent på Håøya og Kloasundet vet 
hvor bratt og ufremkommelig det 
er å gå fra Kloa og opp til toppen. 
Riktignok går det en sti i en glenne, 
men vanskelig er det å ta seg frem, og 
verre er det når det er snø. Nei, mor 
dette tror jeg ikke noe på. Jo, det er 
helt sant forsikret hun, og det hendte 
ikke bare en gang. Men hva skulle 
hun opp på Håøyatoppen å gjøre 
før det ble lyst. Jeg hadde hørt mye 
rart om det bestemor hadde sett og 
hørt på Håøya, men dette, nei. Jo du 
skjønner, hun måtte gå så tidlig for å 
nå toppen før sola var kommet over 
åskanten i øst på Drøbak-siden. Hvis 

en er så tidlig oppe i det sola kryper 
over åskanten, kan en se den danse. 
Men dette skjer bare en gang i året, og 
det er påskemorgen. Nei, å nei, dette 
ble verre og verre. Hvorfor akkurat 
påskemorgen? Jo, for det var den dag 
Jesus stod opp fra graven. Alle kristne 
gledet seg over det, og ikke minst sola. 
Derfor danser den denne morgenen 
fortalte hun. Jeg visste ikke hva jeg 
skulle si til dette. Det er jo stygt å le 
av voksne folk. Men hadde bestemor 
fortalt det, så var det vel sant. 

Så var det en sommer vi var 
på hytteferie på Bygdin. Jeg var 
tidlig oppe på vei bort i elva for å 
prøve «morra bettet» som svigerfar 
pleide å si. Sola hadde ikke kommet 
opp ennå. Mens jeg stod ved elve-
bredden med markstanga, steg 
sola over fjellkammen i øst. Da så 
jeg det også. Med det samme sola 
begynte å komme over fjellkanten, 
løp solstrålene hit og dit. Det var 
akkurat som de danset langsetter 
fjellkammen. Det var altså dette 
bestemor hadde gått opp til Håøya-
toppen for å se. Dette er ikke noe 
fenomen som bare skjer hver påske-
morgen, nei dette er noe en kan se 
hele året, men en må være tidlig 
oppe. 

Men i gamle dager så og hørte en 
kanskje mer enn vi gjør i dag. 



Da jeg var valp, underholdt jeg deg 
med mine festligheter og fikk deg 

til å le. Du sa jeg var ungen din, og til 
tross for alle skoene jeg tygde i stykker, 
og alle de totalt ødelagte putene, ble jeg 
din aller beste venn.Når jeg var «dum» 
hund, pekte du på meg med fingeren 
og spurte «Hvordan kunne du?» – men 
så smeltet du, og la meg på rygg og 
lekte og koste med meg.

Det tok lengre tid en ventet til å bli 
hustrenet, fordi du alltid hadde så mye 
å gjøre, men vi klarte det til slutt. Jeg 
husker nettene når jeg lå tett inntil deg 
og hørte hvordan du snorket, hørte 
din rolige pust og dine hemmelige 
drømmer, og jeg tenkte at livet kan 
ikke bli mer perfekt enn dette.

Vi gikk lange turer i parken, kjørte 
lange bilturer og stoppet for å kjøpe 
is (jeg fikk bare kjeksen for «is er 
ikke bra for hunder» sa du). Jeg tok 

lange middagslurer i solen mens jeg 
ventet på at du skulle komme hjem på 
slutten av dagen. Etter hvert brukte 
du mer og mer tid på arbeidet, du ville 
satse på din karriere, og du la mye tid 
i å lete etter en menneskevenn.

Jeg ventet tålmodig, trøstet deg 
i kjærlighetssorgen, og alle dine 
skuffelser. Klaget aldri på dine dårlige 
avgjørelser. Nei, jeg logret med halen 
og viste deg glede når du kom hjem, 
og jeg ble lykkelig for din skyld når 
du ble forelsket. Hun, som nå er din 
kone, er ikke noe «hundemenneske», 
men allikevel ønsket jeg henne 
velkommen til hjemmet vårt. Viste 
henne tillit og var lydig. Jeg var 
lykkelig fordi du var lykkelig.

Så kom menneskebarnene, og jeg 
delte din glede og lykke over det. Jeg 
var fascinert over de små fingrene, 
hvordan de luktet, og jeg ville passe 

på dem også. Det var bare det at hun 
og du var urolige for at jeg skulle 
skade dem, så jeg tilbrakte mer og 
mer tid forvist til et annet rom, eller 
et hundebur. Åhh, som jeg ville elske 
barna dine, men jeg ble «Fange i 
Kjærligheten». Da de ble eldre ble 
jeg vennen deres. De hang i pelsen 
min da de forsøkte å stå på egne ben, 
stakk fingrene sine i øynene mine, 
undersøkte ørene mine og kysset 
meg på snuten. Jeg elsket alt som 
hadde med dem og deres berøring 
å gjøre. Du koste med meg mer og 
mer sjeldent, men jeg ville forsvare 

dine barn med mitt liv om det var 
nødvendig.

Jeg snek meg ned i sengene deres 
om natten, og hørte deres urolige 
pust og hemmelige drømmer, og 
sammen ventet vi på lyden av bilen 
din i innkjørselen. Før, når noen 
spurte deg om hunden din, viste 
du stolt frem bildet av meg, som 
du hadde i lommeboken din, og du 
fortalte gjerne historier om meg. I 
de siste årene svarte du bare «Ja» og 
bytter samtaleemne. Jeg har gått fra 
å være din hund til bare en hund, og 
du unngår alle kostnader som har 

en historie i fra en hunds tanker
Vi lever i en hektisk tid, hvor dagene av og til blir korte. Det finnes dessverre 
altfor mange som på impuls går til skrittet med å skaffe seg hund. Ikke alle 
tenker over at en hund vil legge beslag på livet til familien/eieren i 10-15 år 
fremover. Resultatet av dette er at omplasseringen av hunder er stor, og mange 
friske og sterke hunder blir ukritisk avlivet når dagen kommer hvor en eier tar 
seg frihet til å omprioritere hverdagene sine. Linjene som følger er noen tanker 
konstruert i fra en hunds hode i en fortvilt situasjon. Personlig så har jeg 
dessverre vært vitne til situasjoner som beskrevet flere ganger oppigjennom. 
denne historien er trist å lese, men kan være en tankevekker i en tid hvor 
hundeholdet i Norge øker for hvert år.                                Bjørn Cato Wiig

Hvordan kunne du?

Vår Zappa blir 9 år i mars og er sprek som en unghund! Her er han fotografert 
foran huset sitt på hytta i Stor Elvdal nå i høst. Han er «still going» og kommer 
aldri til å bli tilovers i vår familie.
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med meg å gjøre. Nå har du en ny 
mulighet i din karriere i en annen by, 
så du og de skal flytte til en leilighet 
hvor det ikke er tillatt med husdyr. 
Du har tatt den rette beslutning for 
din familie, men det var en tid da jeg 
var din eneste familie.

Jeg var kjempeglad for bilturen 
(akkurat som starten på vårt forhold), 
helt til vi kom frem til kennelen. 
Det luktet hund og katt, redsel og 
håpløshet. Du skrev under på et papir 
og sa: «Jeg vet dere vil finne et godt 
hjem til henne.» De ristet på hodet og 
ga deg et anstrengt blikk. De visste 
at for en middelaldrende hund, selv 
med papirene i orden, var det nesten 
umulig.

Du var stiv og anstrengt, rykket 
din sønns hender fra min pels mens 
han skrek: «Nei pappa!!! Vær så snill, 
ikke la dem ta hunden min!!!»

Og du ble urolig for ham, og 
hvilken grusom erfaring du nettopp 
hadde gitt ham, angående lojalitet, 
vennskap og respekt for liv! Du ga 
meg et lett klapp på hodet, unngikk å 
se meg i øynene. Du avslo høflig å få 
med deg mitt halsbånd og lenke. Du 
hadde en tid du måtte passe, og nå har 
jeg også det. Da du hadde gått, sa de 
snille jentene at du sikkert hadde visst 
i lang tid at jeg måtte omplasseres, og 
at du kunne brukt tiden til å finne et 
godt hjem til meg. De ristet på sine 
hoder og sa: «Hvordan kunne du?» De 
er så snille mot oss som deres travle 
tid tillater. De mater oss, naturligvis, 

men jeg har mistet appetitten for flere 
dager siden. I begynnelsen når noen 
passerte mitt bur, kilte det i magen 
og jeg tenkte og håpet at alt dette 
bare var en vond drøm og at du kom 
tilbake for å hente meg hjem igjen. 
Ellers så håpet jeg at det var noen som 
skulle bry seg og noen som kunne 
redde meg.

Da jeg forsto at jeg ikke klarte å ta 
opp konkurransen med de små søte 
valpene, gav jeg opp og satte meg i et 
hjørne og ventet…. Jeg hørte fottrinn 
i korridoren, da hun kom til meg på 
slutten av dagen, og jeg fulgte lydig 
med henne gjennom korridoren til 
et annet rom. Et ubehagelig stille 
og tomt rom. Hun satte meg på et 
bord og koste med ørene mine og sa 
til meg at jeg ikke måtte være redd. 
Hjerte mitt dunket av forventning 
og spenning for hva som skulle skje, 
men det var også en følelse av lettelse. 
«Fange av Kjærligheten» var nå gått 
mot slutten.

Jeg var også urolig for henne, slik 
er jeg bare av natur. Byrden veide 
tungt for henne, og det kjente jeg til, 
på samme måte som jeg kjente til alle 
dine sindstemninger. Forsiktig bandt 
hun et bånd rundt mine frampoter, 
samtidig som tårene begynte å renne 
nedover kinnene hennes. Jeg slikket 
hennes hånd på samme måte som 
jeg pleide å trøste deg for mange år 
siden.Dyktig stakk hun nålen inn i 
mine årer. Da jeg kjente stikket, og 
den kalde væsken fór gjennom min 

kropp, la jeg meg trett ned, så inn 
i hennes vennlige øyne og mumlet: 
«Hvordan kunne du?» Kanskje forsto 
hun mitt hunde-språk for hun sa «Jeg 
er så lei meg». Hun holdt rundt meg 
og forklarte at det var hennes jobb å se 
til at jeg kom til en bedre verden, der 
jeg aldri mer skulle bli ignorert, slått, 
overgitt eller behøve å forsvare meg 
selv – en plass med kjærlighet og lys, 
så veldig annerledes enn denne plassen 
på jorden.Og med den siste lille 
kraften jeg hadde, forsøkte jeg å vise 
henne ved å logre med halen at mitt 
«Hvordan kunne du?» ikke var rettet 
mot henne. 

Det var deg, min elskede eier, 
jeg tenkte på. Jeg glemmer deg aldri 
og kommer til å vente på deg i all 
evighet. Måtte alle i ditt liv forsette å 
vise deg så mye lojalitet.
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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

Vårens programmer
u3a
12. april
Rie Bistrup:
«Portrett av kjente kunstnere»

3. mai
Magne Skjæråsen: 
«Einar Skjæråsen – min far»

Formiddagstreffen
15. mars
Harald Lorentzen: 
«Fotografier av eldre bygninger i 
Drøbak»
Bernhard Magnussen: «Bygningenes 
historie»
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Kjøpmennene i Drøbak importerte 
en rekke varer som de solgte 

videre til andre kjøpmenn eller til 
kunder. Jacob Carlsens enke, Anna 
Catharina, lot i oktober 1751 sende en 
rekke varer til Moss, som hun hadde 
kjøpt fra skippere fra hollandske byer. 
Det dreide seg om to pakker med hør 
(lin), et dusin ullkarder, ni stykker 
nøkkelost og fem puntlærs huder. 
Madame Anna Catharina Carlsen 
importerte altså varer for å selge 
dem igjen til kjøpmenn i andre byer.
Hun importerte for videresalg også 
store mengder tobakk og takstein fra 
Amsterdam og jern og stål fra Moss 
jernverk. Den 19.juni 1751 klarerte 
madame Carlsen 40 matter hollandsk 
rulletobakk og to sekker humle ved 
tollkammeret i Moss. Varene var 
kommet fra Holland. Den 17.mai 
hadde hun fått en last fra Harlingen 
i Holland, som bestod av 16.500 
murstein. Samme dag fortollet hun 
også 13.600 fra Harlingen. Den 
14.juni anløp et skip med 9.300 

takstein til madame Carlsen. Hun 
gjorde tollmyndighetene oppmerksom 
på at hun ikke ønsket at taksteinen 
skulle viderbefordres sammen med 
trelast til Christiania, og hun ville 
ikke at stesønnen Jørgen Frost skulle 
stå for den videre forsendelsen. Det 
må nevnes at hun mottok mange 
partier med mur- og takstein i løpet av 
året 1751. En stor del av importvarene 
fikk madame Carlsen kjøpt direkte 
fra Christiania, Moss, Fredrikstad og 
Fredrikshald. Omvendt solgte hun 
varer hun hadde fått fra Holland til 
kjøpmenn i disse kjøpstedene. Dette 
var en vanlig ordning også for andre 
kjøpmenn i Drøbak. Fra Christiania 
kjøpte hun inn store mengder med 
fløyel, filtlerret, bomullstøy, grovt 
og trykt lerret og tørklær. Dessuten 
rosiner, svisker, korinter, grønn te, 
anis, sukker og en del andre varer.

Christen Carlsen kjøpte opp 
saltet sild, tørrfisk, fransk brennevin 
og sukker fra Christiania, som han 
omsatte i Follo. Fra stiftshovedstaden 

bestilte han også korn, skipsstein, 
lin, duker og klæder. Fra Holland 
importerte han store mengder sukker, 
korn, kandissukker og tobakk, og 
fra Moss jernverk kom det stadig 
partier med stålstenger. Av andre 
varer han førte, finner vi sennepsfrø, 
svisker, kanel, bønner, risengryn, 
kardemonne, potter med matolje, 
terpentinolje, honningkaker, tørklær, 
bomullstøy, strikkede strømper, 
ulltrøyer, undertrøyer, hamp, fløyel, filt, 
metallknapper, follekniver, tobakks-
piper, for å nevne noen. Dette var varer 
han stort sett fikk fra Amsterdam, 
København, Fredrikstad eller fra 
Christiania. Den 11. august fortollet 
Christen Carlsen et lakkert slagbord 
fra Amsterdam, som var kommet med 
en hollandsk skipper. Drøbakskipperen 
Claus Paulsen hadde fra denne byen 
samtidig tatt med seg en pakke med 
gråpapir som inneholdt grønn te. 
Skipper Paulsen gjennomførte mange 
turer for Drøbak-kjøpmennene fra 
Amsterdam til Drøbak, og hadde med 
seg et bredt vareutvalg.

Den 23.januar fortollet Christen 
Carlsen 5 fustasjer (fat eller tønner) 
fransk brennevin, som hadde 
ankommet Drøbak over land fra Moss, 
og den 19.mai anførte tolleren ved 
Sand Toldsted at Christen Carlsen 
hadde sendt 16 frukttrær til Christiania 
sammen med 10 matter hollandsk 
tobakk og en pakke med bomull.

Også Jacob Carlsens stesønn, 
Jørgen Frost, bestilte varer fra utlandet 

for videresalg i Norge. Fra Christiania 
kjøpte han i juli 1751 1/2 oksehode 
med fransk vin. Han hadde fått 
Nicolay snekker til å lagre vinen, får 
vi vite. Fra Amsterdam innførte han 
samme sommer bl.a. en pakke med 
fat, tre pakker med matter, en kurv 
og en liten duk hvor det var tegnet en 
spekesild. Transporten fra Amsterdam 
ble besørget av skipper Claus Paulsen, 
trolig med et skip fra Drøbak. Det 
blir opplyst at Frost skulle selge varene 
videre i Moss. En annen last fra 
Amsterdam som Frost mottok i juni 
1751, inneholdt duker, som var blitt 
lastet om bord i Fredrikstad. Videre 
tre sekker med humle, et stykke hagl, 
10 nøkkeloster, to dunker med krutt, 
1/2 anker, fem pakker matter, en kurv, 
to pakker med grå- og blåpapir, og 
dessuten 20 matter spunnen hollandsk 
tobakk. Den 11.mai la en robåt til 
havn i Drøbak med 1200 lispund 
tobakk til Jørgen Frost. Tobakken 
kom fra kjøpmann Jens Jacobsen i 
Christiania.

I 1751 finner vi dessuten Gustavus 
Blom med kramvarer. I august dette 
året kjøper han inn fra Amsterdam 
257 stykker nøkkelost, som han 
lot «forsende» til Drammen for 
videresalg. Transporten fra Drøbak 
til Drammen gikk med båt. April 
samme år kjøpte han inn store partier 
med salpeter, sukkerhumle, tobakk og 
gryn som han hadde fått fra et skip fra 
Amsterdam. Disse varene solgte han 
videre til kjøpmenn i Drammen.

Drøbakkjøpmennenes 
varesortiment i 1751

Av Bernhard Magnussen

Denne redegjørelse har jeg hentet fra Frogn Bygdebokverk –bind 2. Synes du den 
er interessant, vil jeg anbefale at du leser flere slike spennende og opplysende artikler 
i dette bindet. Hvis du ikke allerede har anskaffet bygdebok-verket, kan det kjøpes 
enkeltvis hos Eges bokhandel, eller du kan låne boken på Biblioteket.
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Dengang det var hester som bragte 
posten.

Dengang Brannstasjonen lå i Drøbak.

Dengang  Klokka på Elle 
varslet tåke i fjorden.Dengang  Lehmannsbrygga tok imot 

fjordbåtene.

Dengang  Frogns kommuneadministrasjon 
fikk plass i 1.etasje i E-verkets hus Lysheim 
ved Dyrløkke.

Dengang  det var dans i Badeparken 

hver lørdag og søndag om somrene.

Dengang det 
var hopprenn 
i storbakken 
i Trolldalen, 
hvor bakke-
rekorden 
var 54 
meter.

Dengang  det var 
sommerfest med en stor 
ballong på Parrsletta. 
«Sett deg opp i kurven 
og la ballongen gå». 
Den landet i ullevål 
hageby.

Dengang Drøbak  hadde 
klokke «som gikk».

Dengang det  
var sne nok 
på Hurum. 
(Arne, 
Bernhard 
og Gert på 
søndagstur).

Dengang det var liv og røre på 
Hamborgbrygga (noroltomta).

Dengang pensjonistene hadde tid til å slå av en prat! 

Dengang da…
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Stig Bille
 forteller

«Kritiske tilfeldigheter i et 
menneskeliv». Dette er fortelling 
nr 2. Den første stod i nr. 4/2006

I krig og kjærlighet kan alt 
skje
Det jeg skal fortelle nå har med krig å 
gjøre – ikke med kjærlighet. 

I de mørke 40-årene var vi 
unge sterkt engasjert over alt det 
fæle som fant sted i fedrelandet, en 
okkupasjonsmakt som ydmyket oss 
alle med vold og militær brutalitet. Vi 
følte sterkt at vi måtte gjøre noe – lite 
eller stort, for ikke å ta skade på vår 
sjel. Personlig var jeg tidlig engasjert 
i illegale aktiviteter allerede etter 
artium i V. Aker i 1941. Det begynte 
med relativt uskyldige pek, men fikk 
etter hvert mer system med de første 
tilløp til det som senere ble Mil-Org 
med våpenslipp og farlige øvelser i 
Nordmarka. Men til å begynne med, 
allerede i 1941-42, var det enklere 
ting vi drev med, bl.a. redigering og 
distribusjon av små nyhetsblader med 
siste nytt fra den store utefronten, på 
kontinentet, i Afrika, i England og 
ellers hvor krigens bølger valset frem 
over land og folk.

Det var vennene fra gymnasiet som 
samarbeidet med videre kontakter 
i Oslo og omegn. Selv hadde jeg 

bl.a. i en lang periode i 1942-43 
løpende kontakt med «Hinken», 
en god klassekamerat som meget 
diskret samarbeidet med en gruppe 
aktive folk i idrettsmiljøet rundt 
klubben Lyn. Vi – Hinken og jeg 
– gjorde mange jobber for dem, 
iblant litt dumdristige kanskje, men 
også med humør og moro. En gang 
– etter at tyskerne hadde innført 
forbud mot bruk av private radioer 
– hadde Hinken fått i oppdrag å 
transportere en stor radiomottaker 
fra en adresse på Nordberg til en 
bekjent som redigerte et nyhetsblad 
fra en øy utenfor Sandvika. Vi møttes 
en mørk høstkveld på den oppgitte 
adressen, jeg hadde min sykkel med 
bagasjebrett, og det var hele vårt 
transportutstyr. Da vi overtok den 
store radioen måtte vi jo pakke den 
godt inn i en sekk og et stort flak 
papir, med hyssing og kamuflasjepapir 
utenpå. Vi bandt uhyret godt fast 
på bagasjebrettet og besluttet å ta 
i bruk de tilgjengelige offentlige 
transportmidler – i dette tilfelle 
ærverdige Sognsvannsbanen. Vi entret 
banen ved Ullevål stadion, med sykkel 

og radio og det hele – ingen, ikke 
engang en gruppe tysk Wehrmacht, 
verdiget oss et blikk. Vi reiste tvers 
gjennom Oslo med vår farlige last, 
og trillet sykkelen fra Nationalteatret 
st. ut Drammensveien til Skøyen og 
Bygdøy, fant en pram som var lagt der 
for oss, og rodde en 1/2 time til vår 
hemmelige destinasjon. Frekkheten 
var et godt våpen!

Men Hinken var uheldig. Han 
fikk ordre fra sine kontakter at han 
måtte i sikkerhet til Sverige, og i 1943 
om våren var han borte. Selv ble jeg 
på den tiden rekruttert til å hjelpe 
med transport av flyktninger fra Oslo 
til Sverige, en lastebilrute ned til 
østfold og en skaurute over grensen. 
Jeg hadde denne jobben i ca. 3 mndr. 
i 1943 – januar 1944. Da måtte jeg 
gi meg, Gestapo var etter meg, og 
jeg ble ekspedert til Sverige på en av 
meg ukjent rute fra Eidsvold over 
Finnskog. Alt gikk bra med meg, også 
etter ankomsten til Sverige, og etter 
litt venting fikk jeg flytransport til 
England. Da begynte en ny tilværelse 
for meg i Flyvåpenet og flyskole i 
Canada og England da krigen sluttet 
i 1945.

Men tilbake til ventetiden i 
Sverige vinteren 1944. Jeg fikk vite 
at Hinken lå foran meg i løypa, 
han var allerede i England og 
kanskje allerede ved Little Norway 

i Canada. Han hadde etter mange 
viderverdigheter fått flytransport fra 
Stockholm med de norske Lockheed-
flyene som regjeringen i London 
opererte regelmessig mellom Leuchars 
i Scotland og Bromma utenfor 
Stockholm. Og hans reise fra Sverige 
til Scotland hadde hatt stor dramatikk 
og tragedie. For da han endelig var 
klarert for reisen og møtte frem som 
planlagt på Bromma, var det to fly 
som skulle ta av for hoppet over til 
Scotland omtrent samtidig. Lockheed 
Loadstar-flyene var 2-motors 
med kapasitet 14-16 passasjerer. 
Innlastingen av passasjerene gikk 
rutinemessig, og Hinken fikk plass 
i det første flyet. Det andre flyet ble 
også lastet opp, men det ble besluttet 
– p.g.a. vektfordelingen – at et par 
av passasjerene fra fly nr. 1 skulle 
overføres til fly nr. 2. Den ansvarlige 
funksjonær ba om at 2 av de siste 
passasjerene i fly nr. 1 gikk over til fly 
nr. 2. Hinken var en av disse to som 
gikk over til nr. 2. Så tok flyene av 
med et mindre mellomrom. Fly nr. 1 
kom aldri frem til Scotland og gikk 
tapt med mannskap og passasjerer. 
Det er enda i dag noe uklart om flyet 
ble skutt ned av tyske jagerfly, eller om 
det iset ned ikke langt fra den skotske 
kyst. Men tragedien er et faktum.

Hinken reddet livet ved 
overflyttingen til fly nr. 2.
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                    Jeg har i høst lest en liten 
bok av forfatteren Marianne Fredriksson. 
En forfatter som jeg vel kan si, er en av 
mine yndlingsforfattere. Boken heter 
«Trekkfugler» og tar opp et tema som 
sikkert svært mange av oss kan synes er 
vanskelig: Hvordan kan vi lære å forstå 
hverandre som mennesker, når vår kultur, 
oppvekst, bakgrunn og opplevelser er 
svært forskjellige.

Marianne Fredriksson sier selv om 
romanen at det hun ønsker å skildre, er 
innvandreres kamp for å forsone seg med 
et nytt land med en annen livsstil og 
andre fordommer, og samtidig ta opp de 
problemer som oppstår når vi som bor i 
dette landet, skal forsøke å forstå våre nye 
landsmenn.

Marianne Fredriksson ble født i 
Gøteborg i 1927. Hun har jobbet som 
lærer, journalist og sjefsredaktør. Hun er 
en meget lest forfatter som er elsket av 
lesere over hele verden. Bøkene hennes 
er oversatt til 38 språk og leses i mer 
enn 150 land. Mange av hennes bøker 
er kommet ut på norsk. Marianne 
Fredriksson kan kunsten å fortelle en 
historie på en så allmennmenneskelig 
måte at alle som leser hennes bøker, 
berøres av dem.  Hun tar opp temaer 
som føles som viktig og som virker 
dyptgripende inn i våre egne sinn og i vår 
egen hverdag og virkelighet.

Hennes mest kjente bok er kanskje 
«Simon og eiketrærne» hvor hun skildrer 

en liten jødegutts oppvekst i Sverige 
under krigen. I flere av bøkene henter 
hun motiver fra barns verden og barns 
oppvekst. Det er ofte noe visst mystisk og 
dramatisk over hennes fortellerform.

I «Trekkfugler» møter vi to voksne 
kvinner som tilfeldig møtes og som sakte, 
over tid, utvikler et dypt vennskap og 
en dypere forståelse av hverandre.  Mira 
har flyktet fra  Pinochets Chile med sin 
familie. Hun prøver å finne fotfeste i et 
nytt land.  Inga har oppdratt sine to døtre 
alene i Sverige.  Kultur og temperament 
er forskjellig, men de hjelper hverandre.  
Sammen bearbeider de fortidens 
spøkelser. Familiene begynner å omgås, 
barna deres blir kjent med hverandre. 
Fortiden dukker opp i deres liv: Spørsmål 
om liv, død og menneskers evne til å 
overleve, til tross for alt. Over tid lærer de 
å forstå hverandre og hverandres kultur 
og ulike fordommer, og gjennom denne 
forståelsen, vokser de som mennesker. 
Boken har gitt meg mange tanker. 
Tanker som stadig dukker opp når jeg 
følger med på avisers og TVs presentasjon 
av innvandrerproblematikk. Både boken 
og forfatteren 
anbefales på det 
varmeste!

Wenche Frich

Stafettpinnen går 
videre til Anne Lise 
Aanonsen
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Trekkfugler

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
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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

Teater
Onsdag 25. april er det teatertur til 
Nationaltheateret for å se «…til døden 
skiller oss ad» med Sverre Anker 
Ausdal og Kjersti Holmen. 
Pris kr. 235,- m/buss. 
Påmelding telefon 64 90 61 85.

Rømningsvei fra Hospitalets 2. etg.
Det er i dag den 22. februar, ikke noe 
konkret nytt å fortelle om arbeidet 
med ekstra rømningsvei fra 2. etg. Vi 
venter på Riksantikvarens avgjørelse. 
Det er sendt inn to forslag som skal 
vurderes. Innen en ekstra rømningsvei 
er etablert er vi pålagt fra Ytre Follo 
Brann og redningsvesen at det kun 
kan oppholde seg 10 personer om 
gangen i 2. etasje i Hospitalet. 

eldresenterets Venner
Frogn eldresenter etablerte i 1984 
Støtteforeningen Eldresenterets Venner. 
Denne frivillige ideelle organisasjonen 
ble etablert for å kunne holde økono-
misk inndrivende virksomhet til glede 
og nytte for Eldresenterets brukere, 
som et supplement til det stramme 
kommu-nale driftsbudsjettet.

Eldresenterets Venner har gjennom 
årene bidradd med kakelotterier, 
hyggekvelder, 17. mai, St. Hans- 
feiring og mange tilskudd til turer, 
inventar og gleder i hagen.

Den nyeste oppgaven for Vennene 
er økonomisk ansvar for driften av 
Eldresenterets kafeteriavirksomhet. 
2006 var det første året og foreningen 
er godt fornøyd.

Eldresenterets Venner har et styre 
og flere komiteer, til sammen telles 
30 personer. På årsmøtet 20. februar 
2007 ble Gerd Hølleland valgt til 
ny leder, Kåre Carlsen nestleder og 
Dorothea Aasheim sekretær. Kasserer 
er Grethe Buajordet.

Medlemskontingenten er kr. 100,- 
pr år. Eldresenterets Venner har i dag 
190 medlemmer.

Frogn eldresenter har tett på 700 
registrerte brukere til de forskjellige 
tilbud, derfor forteller vi dere her 
om Vennene  og ønsker enda flere 
medlemmer. Er du ikke med kan du 
bare si fra eller ringe oss på telefon 
64 90 61 85, og vi melder deg inn.

Frogn 
Eldresenter:
Gjennom 29 år
– et møtested 
for pensjonister 
og uføretrygdede 
i Frogn .



B-Postabonnement
Returpostadresse:
Frogn Eldresenter
P.boks 328, 1441 Drøbak

G
rafisk produksjon: Trine Suph

am
m

er as • Trykk: M
erkur Trykk A

SHårpleie: Tirsdag, onsdag, og fredag kl 09.00 – 14.00
Fotpleie: Tirsdag, onsdag og fredag kl 09.00 – 15.00
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
Turer: 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 90 61 85 eller kom innom Eldresenteret
Kontortid: Man-fre 09.00-14.30. Torsdag stengt

FROGN ELDRESENTER
Niels Carlsens gate 20, Postboks 328, 1441 Drøbak, Tlf. 64 90 61 85


