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Pensjonist-nytt fortsetter!

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 Sven Lindblad 64 93 29 84

Bernhard Magnussen 64 93 04 89

Natursti og hogst på Røis
Av Asgjerd Wærnhus

Pensjonist-nytt har et opplag på omkring 2.000 eksemplarer og distribueres fire 
ganger i året til alle i Frogn som har passert 67 år. For oss som arbeider med 
bladet er det viktig å ha oversikt over vår målgruppe og holde listen oppdatert 
til enhver tid. Det kom derfor som et sjokk da folkeregisteret ved Skatt Øst 
på slutten av 2008 opplyste at de ikke lenger ville gi oss disse opplysningene. 
Vedtaket ble straks påklaget med støtte av Frogn kommune, men Skatt Øst 
opprettholdt sin beslutning. Saken ble så sendt videre til Skattedirektoratet for 
endelig behandling. 

Vi fryktet at saksbehandlingstiden ville bli lang, men frykten viste seg å være 
helt ubegrunnet. Allerede på selveste julaften mottok vi en flott «julegave» 
fra direktoratet. Det var et brev hvor det fremgikk at Skatt Øst hadde lagt 
feil fortolkning av loven til grunn for sitt avslag, og at vi fortsatt vil få de 
opplysninger vi trenger for å distribuere bladet. Skattedirektoratet slo fast at 
sosiale organisasjoner med anbefaling fra kompetent statlig eller kommunal 
myndighet skal få tilgang til visse opplysninger fra folkeregisteret når de driver 
virksomheten sin innenfor et begrenset område, som i en liten kommune eller i 
en del av en større kommune. 

Pensjonist-nytt har vært laget av frivillige på dugnad i 28 år. Økonomien går 
akkurat rundt. Vi har annonseinntekter, får et tilskudd fra Frogn kommune, 
og de som mottar bladet gir gjerne et lite bidrag hver. Pengene går til design, 
trykking og portoutgifter. Utsendelsen gjøres så billig som mulig ved at 
om lag halvparten av opplaget distribueres av frivillige på dugnad. Takk til 
Skattedirektoratet, Frogn kommune, våre annonsører og alle som på sin måte 
bidrar til at bladet fortsatt kan komme ut.

Ny beplantning med 3000 trær. (Foto: Svein Holsen, november 2008)

Jeg føler trang til å komme med et 
innlegg i forbindelse med naturstien 

fra Røis til Sand. Landskapet i nordre 
delen av stien har forandret seg. 
For 2 år siden gikk vi i tett skog fra 
Røis til Breivei. I dag går vi i lyst og 
åpent terreng der ukjente fjellpartier 
kommer til syne. To plakater er satt 
opp igjen i Røis-skogen, og flere skal 
det bli. Første plakat omhandler 
skogbrann. Plakat nr. 2 tar for seg 
allemannsretten, og den står midt 
i det nye plantefeltet der Svein 

Holsen har plantet ut flere tusen nye 
grantrær. Disse er nå i fin vekst og 
turfolket kan følge med i hvordan 
ungskogen vokser. I Breivei står to 
plakater som har stått der hele tiden. 
Det samme har plakaten i Sand. 
Plakat nr. 3 forteller oss at skogen er 
en fornybar ressurs. Det er nettopp 
dette Svein Holsen som skogeier har 
gjort noe med. I en artikkel som han 
hadde i Amta våren 2008 skriver 
han at han som skogeier følte det 
riktig fra et skogfaglig synspunkt 
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å etablere ny skog nå, fordi en stor 
del av den bestående skogen besto 
av råtne og tørre trær. Skogen var 
inne i en fase med liten eller ingen 
vekst, med forråtning og uttørking 
og fare for ytterligere billeangrep. I 
samme innlegg skriver han at 20% av 
tømmerets verdi er satt av og skulle 
brukes til nyplanting og rydding, og 
det var en oppgave han gledet seg til.

Videre vil jeg vise til et innlegg i 
Amta 20/11-08 der skogtekniker Jan 
Reyer Elders skriver følgende: «Forrige 
vinter ble deler av Røis-skogen 
avvirket ved hjelp av hogstmaskin. 
Jeg har i etterkant gledet meg over 
hvor forskriftsmessig denne hogsten 
er foretatt. Skogsmaskinene har ikke 
berørt stiene, døde trær ble satt igjen 
til glede for hakkespetter og insekter». 
Videre skriver han: «Allerede i 
sommer kunne man glede seg over 
en oppblomstring av planter som er 
så typisk når lyset kommer til og det 
er plantet til med flere tusen trær. 
Hvis man følger med kan man se 

den enorme rikdommen av planter, 
insekter og dyr som kommer til å 
boltre seg her de neste årene».

Jeg – og jeg vet at flere med 
meg – slutter oss til den honnør han 
gir til Svein Holsen som ved flere 
anledninger har stått fram som en 
aktiv gård- og skogbruker som satser 
på å forvalte eiendommen sin til glede 
for mange generasjoner framover.

Til slutt et lite tilbakeblikk på 
innlegget i Pensjonist-nytt 3/08. Selv 
om jeg står oppført som medlem 
av redaksjonskomiteen, leste jeg 
ikke innlegget før bladet var ferdig 
trykket. Jeg vil imidlertid legge til at 
det må være lov å oppleve en sak på 
forskjellig vis. En liten oppfordring 
til de hoderystende pensjonistene. 
Pakk sekken og gå stien når vårsola 
kommer. Det er ingen ødemark, 
men en fin naturopplevelse med nye 
inntrykk fordi skogsbildet aldri vil 
være statisk. Stien er fortsatt medisin 
for hode, kropp og sjel.

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

«Han Karl har slått i hjel han Harald!»
Det var budskapet unge Karl 

Anton Martinsen heseblesende 
brakte til moren sin fra slagmarken i 
Brunskauen og Flatåsen der det var 
full krig mellom ungdomsgjenger 
«nord» og «syd» i Drøbak. Det var 
ikke lang vei mellom kampplassene 
ned til Karl Antons hjem som lå på 
toppen av nåværende Løktabakken. 
Han bodde like ved der den gamle 
løkta stod, den som i gamle dager 
hadde en kurv med glødende trekull 
hengende i en wire og viste vei for 
seilskipene når de skulle inn fjorden 
i dårlig vær. Ja, han Harald overlevde 
kampen, han var bare en av de 
sårede. Det var ikke få som ble skadd 
i de mange slagene som fant sted 
på Flatåsen, i Brunskauen og langs 
Raskebekken i slutten av 1880-årene 
og langt inn i 1920-årene. For det 
var ikke småtterier av våpen som 
ble brukt: Pil og bue med spiker på 
tuppen av pilen, spyd som også var 
utstyrt med spikertupp, spretterter 
som slynget stein med stor kraft, og 
klubber som slagvåpen samt stein i 
rikelige mengder. Ja, man undrer seg 
over at Harald overlevde! Det hører 
med å fortelle at spydspissene ofte var 

dyppet i dobøttene før de ble sendt av 
gårde mot fienden.

Blant de sårede i kampene var 
den senere kjente bakermester 
Halvor Brun med flere forretninger 
i hovedstaden. Hans eldre bror Ivar, 
ekte innfødt Drøbaksgutt, skrev ned 
en historie om kampene mellom de 
fraksjonene av gjenger i skogområdene 
som sloss der i 20-årene. Der beretter 

Da Brunskauen og Flatåsen 
var slagmarker

Av Rolfot

Den skal tidlig krøkes som god krok skal 
bli. Bildet er tatt i 1927 utenfor det som 
i dag er Badehusgaten 14.
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han blant annet: «Min bror Halvor 
var saknet etter en mindre trefning. 
Det mørknet, det ble lett etter ham, 
og han ble funnet solid bundet til en 
furu like ved «Branntreet». Det var et 
trist syn: han hadde blødd neseblod, 
som rant nedover vindjakka hans».

Det var mange årsaker til 
kampene. Først og fremst var det nok 
lek som utviklet seg til alvor. Men 
langs Raskebekken, som i nesten hele 
sin lengde var grense mellom Drøbak 
og Frogn, ble det ofte ampert mellom 
partene. Når «bønda» fra Frogn gikk 
over grensen og skjellsordene gjallet 
på begge sider, lød kampropene fra 
guttene i badebyen. En gang ble det 
skikkelig kamp da «Frogn-bønda» 
beskyldte Drøbak-gutta for å ha 
dyttet en av de gjeveste gutta i Frogn 
i dammen til grosserer Erichsen – 
dammen som het Nøkkedammen på 

grunn av en sil som man mente var 
nøkken selv.

Jentene var i skuddet den gangen 
også. Nåde være den som hadde 
fornærmet søstrene til krigerne.

De forskjellige gruppene hadde 
sine egne revir. Sørstrandingene holdt 
til sør for Tollbubakken, lenger nord 
holdt guttene i Filisterkroken til, 
midtstrandingene hadde basen sin i 
områdene ved Flatåsen. Men det var 
også to hovedbaser, «Nordstranda» og 
«Sørstranda».

Få ble skadd
Det ble aldri noen alvorlige 
konsekvenser av at de brave krigere ble 
såret med «blått aue», kul i pannen, 
rifter i skinnet og svære merker etter 
slagvåpen. Det hendte vel at byens 
leger, dr. Rangsæter og dr. Asbjørnsen, 
fikk inn skader, men med alle andre 

årsaker enn de virkelige. Og det var en 
uskreven lov, at meldte du fra hva som 
hadde skjedd, var det ensbetydende 
med kraftig juling. Selv forfatteren av 
denne artikkelen, som var en liten gutt 
bosatt i krigsområdet, fikk trussel da 
han uforvarende kom inn i en kamp: 
«Kom deg hjem til morra di, men hold 
kjeft, ellers vrir vi hue av deg!» Spør 
om jeg var taus da jeg kom hjem.

Det ville være galt å tro at krigerne 
alltid var i tottene på hverandre. Både 
Balzersguttene, Langefinn, Harald 
Guttormsen, tvillingene Kåre og 
John, Sørbyeguttene, Oscar Smed, 
guttene på Bråtan, for eksempel, og 

de mange andre krigerne, var stort 
sett gode venner. De traff hverandre 
jo på skolen, og det gjaldt å holde den 
strenge skolebestyrer Wangensteen 
unna.

sammen mot ytre fiender
Men det hendte også at Drøbaks-
guttene holdt sammen når ytre 
fiender dukket opp. Einar Høibraaten 
forteller i sin bok «Skjemt og alvor» 
at noen glade russ fra hovedstaden 
var kommet til Drøbak, der de 
oppførte seg overlegent og hadde vært 
uforskammet mot noen av pikene der. 
Da våknet Drøbak-gutta og rundjulte 

I skogranden ovenfor Drøbak var det kampene foregikk. Raskebekken var grensen. 

Flatåsen i dag. Foto: Sven Lindblad
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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 på 
kontoutskriften din hver måned. Den gjelder som kvittering.

Stikk innom og spør oss om AvtaleGiro. 
Vi hjelper deg i gang, så du kan glemme de faste regningene dine.

russen, de kastet til og med noen i 
Raskebekken.

«Russen svor på at de neste søndag 
skulle komme tilbake for å hevne 
seg. Og den påfølgende uken gikk 
jungeltelegrafen rødglødende i hele 
Drøbak. Noe som resulterte i at 
neste søndag var alle gutter mellom 
femten og femogtyve mobilisert. 
Russen kom i leiet båt for å rydde 
opp. Og som sist hadde det nok gått 
bra denne gangen også, såfremt de 
ikke igjen hadde vært uforskammet 
mot byens piker. Og så var slaget i 
gang. Guttene rev av dem russeluene, 
kastet luene i sølen og tråkket på 
dem. Mange fikk føle hva det vil si 
å få et kraftig slag av en russestokk. 

Både russeluer og russestokker ble 
erobret som «krigsbytte», og de derpå 
følgende dager kunne man se mangen 
Drøbaks-gutt med russelue og 
russestokk. Tilbake til selve slaget: Da 
russen forsto at slaget var tapt, rømte 
de opp i Brunskauen og Sogstiåsen. 
Da Drøbak-gutta oppdaget dette, 
gjorde de hva en offiser ville ha kalt 
en omgående bevegelse, og angrep 
bakfra. Slik ble russen jaget tilbake til 
båten.»

I dag er alle de gamle krigerne fra 
Drøbak og Frogn over på de evige 
jaktmarker. Både han Karl og han 
Harald er der. Brunskauen er en 
fredelig plass og Flatåsen er bebygd . 

Travbanen på Heer
Av Sven Lindblad

Det har bodd mennesker lenge 
på Heer. Gården antas å være 

meget gammel, trolig fra tidlig 
jernalder. Navnet kommer fra det 
gammelnorske flertallsordet hæðir 
som betyr «høyder». Det var en gård 
med lett morenejord, og en vakker 
beliggenhet på en høy ås med utsikt 
over store deler av det som i vår tid 
er Midtbygda i Frogn, og videre mot 
Ås. Heer opphørte som selvstendig 
gårdsbruk da gården ble slått sammen 
med Ottarsrud for omkring hundre 
år siden. Fram til boligbyggingen på 
Heer startet for alvor i 1960-årene, var 
det en beskjeden bebyggelse i denne 
delen av bygda. 

Av de gamle husene på gården 
ble hovedbygningen fra siste del 
av 1700-tallet stående helt fram til 
1970-årene. Etter at skolen på Heer 
var ferdig i 1973, ble hovedbygningen 
tatt ned for å gi plass til en barnehage. 
Men til glede for mange ble den fine 
gamle bygningen satt opp igjen og 
restaurert nær Oberst Eriksens vei, 
et par hundre meter unna. Og dette 
området har flere kulturminner. 
Rett før unionsoppløsningen i 1905, 
nærmere bestemt i årene 1900-1901, 
ble Heer skanse bygget med sine tre 
batterier. Skansen inngikk i en større 
plan for å forsvare Oscarsborg mot et 
eventuelt svensk angrep fra landsiden. 

Restene av Heer midtre batteri er ennå 
relativt godt bevart. 

Frogn og omegn Travklub
Men et annet stort anlegg som lå i 
dette området finnes det ingen rester 
igjen av. Her var det i sin tid en 
travbane som ble drevet av Frogn og 
Omegn Travklub. Travklubben hadde 
blitt opprettet 30. desember 1916, og 
de første årene kjørte man travløp i 
egen regi på Oppegårdstjernet. Senere 
samarbeidet klubben med andre 

Heerbanen i retning vest fra toppen 
av grustaket der bygningene på Heer 
gård lå i sin tid. På den tidligere 
utsiktsplassen er det nå barnehage. 
(Tegning: Aage Hansen. Kilde: «Frogn 
og Omegn Travklub 75 år»).
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travlag i distriktet, og det ble arrangert 
en rekke løp, ikke minst på Årungen. 
De første årene var nivået ikke spesielt 
høyt, så både vanlige kjøpmannshester 
og gårdsgamper kunne gjøre det bra. 
Hesten var nærmest å betrakte som et 
familiemedlem, og hesteoppdrett og 
amatørtravsport ble etter hvert svært 
populært. Det var et yrende folkeliv 
på arrangementene.

Heer Landbane
I 1936 ble det framlagt forslag om å 
utvide virksomheten til ikke bare å 
omfatte iskjøring vinterstid. En helårs 
landbane kunne anlegges på det flate 
raet vest for bygningene på Heer 
gård. I januar 1937 ble det vedtatt 
på ekstraordinær generalforsamling, 
riktignok mot en stemme, å leie 

det påtenkte arealet av pastor Nils 
Andreas Thrap Segelcke som eide 
Ottarsrud gård. Deretter besluttet 
man enstemmig å stille kr. 500 til 
disposisjon for banekomiteens videre 
arbeid. Ytterligere bevilgninger ble 
nødvendige, og det ble i tillegg holdt 
basarer på Folkvang som bidro 
til å finansiere opparbeidelsen av 
Heerbanen. Mye av arbeidet ble 
likevel utført på dugnad. 

Under arbeidet kunne man 
konstatere at det bare var et tynt 
lag med matjord over den morénen 
fra siste istid som hadde vært en 
viktig del av grunnen på Heer gård. 
Opparbeidelsen av banen krevde 
mindre forflyttinger av fyllmasse her 
enn andre steder. Likevel var opptil 
20 hester i sving samtidig under 

dugnadene. Flyttingen av masse 
skjedde med «møkkakjerre» eller 
moldskuffe. Man måtte også fjerne 
noen mindre trær som hadde vokst 
opp i kanten av tidligere dyrket mark, 
særlig lengst i vest.

Ved den bratte skråningen opp 
til bygningene på Heer gård lå det 
tidligere et mindre sandtak, og her 
plasserte man banens østre sving. Et 
stykke av den nordre langsiden gikk 
nærmest parallelt med nåværende 
Oberst Eriksens vei. Den søndre 
langsiden var plassert der platået 
begynte å helle svakt i skråningen 
mot sør. Innenfor søndre langside ble 
dommertribunen plassert. Den besto 
først av et plankegulv et par meter 
over bakken med solid rekkverk og var 
stort sett av samme type som ble brukt 
på isbanene. Men etter hvert kom det 
til et lite «administrasjonsbygg» med 
dommertribunen plassert på taket. 
Banen var 625 meter lang og 12 meter 
bred og gikk vestover omtrent fra 
området der bygningene i tilknytning 
til COOP Mega-butikken nå ligger. 
Den var opparbeidet for å kunne 
utvides senere til en lengde på 800 
meter og en bredde på 15 meter. 

Sankt-Hansaften 23. juni 1939 
var Heerbanen klar for åpning. 
Oppslutningen fra publikum på 
åpningsdagen var god, men været 
under arrangementet ble etter hvert 
dårligere, og det regnet kraftig 
da hestene kom i mål i siste løp. 
Dagen ble avsluttet med festmiddag 

på Reenskaug Hotell for styret, 
funksjonærer og spesielt innbudte.

Ikke totalisatorbane
På Heerbanen var det travløp både 
sommer og vinter. Midtsommers likte 
bøndene å ta seg litt fri fra arbeidet, 
og da var det gjerne travløp på Heer. 
Travstevnene utviklet seg til å bli 
en hyggelig midtsommerfest hvor 
hele familien deltok med smørbrød 
og kaffe på termos. Men til tross 
for at mange jenter elsker hester, var 
selve travløpene i praksis dominert 
av menn, den gang som nå. Under 
krigen hadde man ikke anledning til 
å kjøre privatbil i særlig grad, men alle 
gårdene hadde hester. Travkjøring var 
en av de få offentlige arrangementer 
som tyskerne tillot, og plassen for 
parkering av hestekjøretøyer på 
Heer kunne være helt overfylt. 
Vinterstid kunne brøytekantene rundt 
banen være så høye at folk hadde 
problemer med å følge løpet, og de 
fleste tilskuerne valgte å stå langs 
oppløpssiden. 

Heerbanen hadde ingen totalisator-
maskin. Det var altså ikke noe 
system for å holde orden på innsats 
og beregne odds og gevinster. Noen 
tilskuere inngikk nok veddemål 
seg imellom, men man var enig 
om at det hadde ingen andre noe 
med. Det var egentlig bare hyggelig 
vennskapskjøring som kunne gi 
premie, men arrangementene var 
dessuten en kjærkommen anledning 

Heerbanens plassering vest for husene på gamle Heer gård. I bakgrunnen til høyre 
ser vi litt av uthusene på Ottarsrud gård. (Kilde: «Pensjonist-nytt» nr. 4, 1998, etter 
fotografi gjengitt i «Akershus Amtstidende» i 1955).
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til å treffe kjente, høre nyheter, 
diskutere hester og annet av felles 
interesse, og kanskje ta en fest. 

Løpene ble avviklet etter etablerte 
regler som var godkjent på landsbasis. 
Ved lange distanser kunne startlinjen 
markeres med flagg tvers over på den 
andre siden av banen. Dette stilte 
spesielle krav til startere og tidtakere, 
og ved tvilstilfeller hadde man den 
gang ikke noe målfoto å støtte seg 
til. Etter hvert løp ble håndskrevne 
resultatlister festet til oppslagstavler 
bak dommertribunen. 

«seksa» om kvelden
Om kvelden etter stevnene ble 
det gjerne arrangert en fest med 
premieutdeling. Disse festene ble 
kalt «seksa» og som oftest avholdt 
på Folkvang. Her var stemningen 
høy og bevertningen som regel 
upåklagelig. Men det kunne oppstå 
uventede problemer. En gårdbruker 
fra Ski krevde en gang å få ta med 
seg traveren sin inn i selskapslokalene 
på Folkvang fordi stallen utenfor 
var overfylt. Dersom han ikke fikk 
lov til det, måtte han reise hjem 
med det samme. Siden mannen var 
en av pokalvinnerne, måtte noen 
ta seg av den dyrebare hesten, slik 
at mannen i alle fall ble værende til 
premieutdelingen var over. 

«nakkeskudd» i flytende form
Tidligere redaktør av Akershus 
Amtstidende, Aage Hansen, har 
skrevet både reportasjer fra enkelte 
arrangementer og mer generelle 
artikler om folkelivet på og omkring 
Heerbanen. På særlig varme dager 
var det populært å søke skygge under 
grantrærne i skogholtet sørvest for 
banen. Her tok også en og annen 
høyt aktet borger seg en fredelig 
lur etter å ha smakt noen ganger 
for mye på Vinmonopolets såkalte 
«Borgerakevitt». Denne akevitten 
kunne man få kjøpt med dertil 
egnede rasjonerings-merker under 
krigen. Man kunne også kjøpe tysk 
«Goldenwasser», men Borgerakevitten 

var mer populær. Spriten var framstilt 
av cellulose-lut, og den gikk under 
kjelenavnet «plankesaft». Ikke uten 
grunn ble den også kalt «nakkeskudd». 
Borgerakevitten kunne gå «rett i fletta», 
dersom man ikke var forsiktig.

Også vinterstid kunne det skje at 
det ble for mye sprit for enkelte av 
tilskuerne. Aage Hansen har fortalt 
om en episode han mintes spesielt 
godt. Den er fra et av stevnene 
midtvinters. Det hadde snødd 
mye i forkant av stevnet, og under 
arrangementet var det nordavind og 
bitende kaldt. Publikum begynte 
naturlig nok å forlate banen nokså 
tidlig. Da stevnet var slutt, var 
bare klubbens formann og tre 
styremedlemmer igjen for å rydde 
opp. Redaktør Hansen syntes han 
måtte hjelpe til, så han spente på seg 
skiene og gikk for å hente flaggene på 
den andre siden av banen. 

Midtveis ute på banen holdt han 
på å pigge borti noe mørkt som lå 

i dypsnøen. Det viste seg å være en 
mann med frakk over hodet. Fottøyet 
var borte på det ene benet, og på det 
andre hadde han en gummistøvel. 
Han sov så tungt at det var umulig 
å få vekket ham. Aage Hansen ropte 
bort til dommertribunen etter hjelp, 
men heller ikke de klarte å vekke 
ham. De ristet i mannen og spurte 
hva han het, men det kom bare noen 
gurglelyder før han igjen sovnet 
fullstendig.

De ble nå enige om å bruke 
frakken til å slepe mannen bort til 
parkeringsplassen og frakte ham ned 
til Wennersgårds knott-tørkeri på saga 
ved Dyrløkke så fort som mulig. Der 
var det alltid folk, for det ble tørket 
generatorknott både dag og natt. Nå 
våknet mannen såpass at han kunne 
fortelle at han var gårdsgutt i Frogn. 
Han rakk også å gi uttrykk for at han 
satte pris på å bli tatt hånd om i det 
varme tørkeriet, før han igjen falt i 
dyp søvn. 

Heer Landbane sommerstid. Merk «administrasjonsbygningen» med 
dommertribunen på taket. (Foto: Arne Rød. Kilde: «Her i Fraunars gamle rike...»).

Vinterkjøring på Heer Landbane. 
(Foto: Abraham Huseby. Kilde: «Her i 
Fraunars gamle rike...»).

Folksomt rundt travbanen på Heer 
en sommerdag i 1940-årene. (Kilde: 
«Østlandets Blad» mai 2002 etter foto 
utlånt av Birger Bjerke).
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Boligbyggelaget overtar 
området
Det gikk etter hvert mot slutten for 
Heerbanen. Det ser ut til at det siste 
løpet ble avviklet 16. januar 1955. 
Løpet var flyttet fra Årungen på grunn 
av usikker is. Det var nå vanskelige 
forhold på Heer Landbane. Allerede i 
1942 hadde styret påpekt at sand ble 
kjørt bort fra banens område, og man 
bekjentgjorde i lokalavisen at dette 
var forbudt. Men problemet fortsatte, 
og etter en befaring 6. januar 1958 
konkluderte styret med at det var tatt 
så mye sand fra grustaket på banens 
område at det var uforsvarlig å kjøre før 
skadene var utbedret.

Etter en frivillig voldgiftsdom i 
1964 overtok Norske Boligbyggelags 
Landsforbund og Drøbak sanerings- og 
tomteselskap rettighetene til banen for 
kr. 60.000. Dette ble starten på den 
omfattende boligbyggingen på Heer. 

Det ble satt igang arbeid for å 
finne en ny bane, men det viste seg å 

være vanskelig. I de neste 30 årene var 
det et nært samarbeid mellom de tre 
travlagene i Follo. Kjøringene skjedde 
på lokale isbaner og på Bjerkebanen 
eller Momarken.

Litteratur:
Gamle Follo-minner: Heer i Frogn. 

Østlandets Blad, Årg. 95, nr. 113, (22. 
mai 2002), s. 41.

Hansen, Aage. Frogn og Omegn Travklub. 
[Med etterord av Ole-Johs. Hafsten]. 
I: Her i Fraunars gamle rike... Fra 
naturalhusholdning til sovekommune. 
[Frogn Bondelag, 1995], s. 72-77. 

Hansen, Aage. Frogn og Omegn Travklub 75 
år: 1917-1992. Drøbak 1992. 48 s. 

Hansen, Aage. Travkjøring på Heer-banen 
i Frogn. (Aages hjørne), Akershus 
Amtstidende, [ukjent dato].

Travbanen på Heer. Av Rolfot. Pensjonist-
nytt, nr. 4, 1998, s. 19-21.

Øystå, Øystein. Ny frihet og nytt Frogn: 
1945-2000. Frogn kommune, 2001. 
(Frogn Bygdebokverk; bind 5), s. 133.

Utsnitt av 
Boligbyggelagets 
utbyggingsplaner 
på Heer med den 
gamle travbanen 
tegnet inn. 
Øverst til høyre 
Oberst Eriksens 
vei. (Kilde: 
«Frogn 
Bygdebokverk», 
bind 5).

FøLg med I

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

dYRLøkkeVeIen
Vinner kampen
mot høye priser!

HVERDAGER KL 08 – 21
LØRDAGER KL 08 – 18

apotek i drøbak sentrum
Storgaten 18 – 1440 Drøbak

Åpningstider:
Hverdager9.00-17.00
Lørdager9.00-14.00

Telefon 64 90 77 80 Faks 64 93 39 04

GRØNTHUSET
DRØBAK GRØNT- OG 

FRUKTTORG

PAVELSGÅRDEN – STORGT. 7
TLF: 64 93 02 88
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Bygningen til venstre i bildene, som 
vi kaller Det gamle apoteket, ble 

bygget ca. 1800 av Niels Carlsen og 
hans kone Martha Zachariasdatter. 
Den ble Drøbaks første almenskole. 
Apoteket flyttet inn i bygningen i 
1866, men etablerte seg i Drøbak 
allerede i 1816 med beliggenhet i bl.a. 
Børresengården på parkeringsplassen 
i bunnen av Buggebakken. De flotte 
søylene ved inngangen er skåret av 
treskjærer John Jul. Jensen. Apoteket 
flyttet til nybygget i Storgata 18 i 
1971.

Midt i bildet står Drøbaks 
Hospital, som ble skjenket og bygget 
av Anne Müller og svoger Niels 
Carlsen. Anne Müller, tidligere gift 
med Christen Carlsen, satt med store 
eiendommer, og på slutten av sitt liv 
i 1787, gav hun penger til byggingen 
av huset i 1. etasje. Samtidig overførte 
hun selve grunneiendommene i 
Vennebeck (Drøbak sentrum) til 
Hospitalet. De årlige grunnleiene (i 
1802 ca. 900 R. daler) gav penger til 
driften av huset. Niels Carlsen gav 
grunnen til eiendommen og bekostet 
2. etasjen. Gå en tur og ta huset i 
øyesyn, og les tavlen over døren mot 
Seimbakken. Husets andre etasje har 

vært benyttet som Formannskapssal, 
Follo Sparebanks første kontor i 1843, 
og det var også bolig for «Polti Mørk» 
i en årrekke. Hospitalet ble fredet i 
1924 og huser i dag Frogn Eldresenter 
som eies av Frogn Kommune.

I høyre kant av bildet fra 1915, 
ser vi et vakkert svaitakshus, som 
eldre Drøbaksfolk kjenner som 
Bonsakhuset. Huset fungerte en stund 
som folkets hus. Huset ble revet i 
1950, for å få plass til Apotekblokken, 
som stod ferdig i 1955. Drøbak fikk 
sine første boligblokker i 1951 og 
gjennom hele 1950-tallet ble mye 
gammel bebyggelse sanert og erstattet 
med blokker. Folk fikk leiligheter med 
innlagt vann, bad og toalett. Drøbak 
hadde folkebad i kjelleren i Kinoen 
fra 1933, men det gikk mange år , 
ja langt opp i 1960 og -70 årene, før 
også Drøbaks gamle trehus fikk disse 
moderne innretninger. Minnene og 
tanken på vannbæring og utedoer i 
bakgården er snart glemt.

På det nederste bildet, fra ca. 1960 
ser vi Drøbak i den «nye» tid, med 
nygift par, ny DKW, ny leilighet og 
drømmen om en lysende fremtid. 

Niels Carlsens gate 
ved Det gamle apotek

Av Per-Willy Færgestad

DRØBAK i 100 !

Apoteket ca. 1915

verneforeningen
Gamle Drøbak

Frogn
kommune

Apoteket ca. 1960
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Portrettene i Drøbak kirke
Del 2

Av Sven Lindblad

Første del av vår omtale av de malte 
portrettene i Drøbak kirke ble 

trykt i Pensjonist-nytt nr. 4/2008. 
Da tok vi for oss seks av maleriene, 
nærmere bestemt de som forestiller 
Jacob Carlsen, hans annen hustru 
Anne Catharina Carlsen, Christen 
Carlsen som var Jacobs sønn fra første 
ekteskap, Niels Carlsen som var sønn 
av Jacob og Anne Catharina Carlsen, 
hans hustru Martha Zachariasdatter 
Carlsen og barneportrettet av Inger 
Bugge Carlsen. Hun var det første av 
Niels og Marthas mange barn. 

Det skal ha vært i alt 14 portretter 
av 12 forskjellige personer i kirken 
på 1960-tallet, men fem av dem er 
ikke lenger å se når kirken er åpen for 
publikum. Vi har funnet 12 portretter 
knyttet til Drøbak kirke i «Norsk 
portrettarkiv» hos Riksantikvaren. 
Flere ser ut til å være malt av 
kunstneren Jacob Lindgaard (1719-
1789) som bare unntaksvis signerte 
sine arbeider. Andre er malt av J. H. 
Weidenauer, gjerne etter en original 
av Lindgaard. Vi skal nå ta for oss de 
siste seks portrettene. 

Zacharias simonsen (1701-1777)
Zacharias Simonsen (Wesseltoft) var 
Niels Carlsens svigerfar og bodde 
i Skien. Han var gift med Inger 

Nielsdatter 
Bugge 
og far til 
Martha 
Zacharias-
datter 
Carlsen. 
Han var en 
helt sentral 
representant 
for Skiens 
selvbevisste 
borgerskap 
som sto fram under 1700-tallets 
oppgangstider for trelastnæringen 
på Østlandet. Zacharias Simonsen 
ga 300 riksdaler til Drøbak kirke 
og bekostet både altertavlen og 
prekestolen. Nederst på altertavlen står 
det med store bokstaver: 
GIWET 1776 | AF ZACKARIAS 
SIMONSEN | KIØB OC 
HANDELSMAND | UDI SCHEEN. 

Denne inskripsjonen var opp-
rinnelig forgylt, men ble senere 
overmalt for at den skulle være mindre 
framtredende.

Hans portrett henger i sakristiet 
og er et oljemaleri i halvfigur på 
77 x 65 cm. Det er «innskrevet» i 
oval, som det heter. Han har såkalt 
allongeparykk og rødaktig jakke. På 
baksiden av portrettet står det: «Skilret 

af J. H. Weidenauer Porsgrund d. 9 
Ogtaaber 1782». Det ble restaurert av 
Nasjonalgalleriet i 1961. Kirkeverge 
E. Andersen skrev i 1920 at det fantes 
en replikk – altså en kopi malt av 
kunstneren – i Drøbak kirke. Denne 
var også der under ekteparet Christies 
kartlegging i 1960-årene, men er 
ikke lenger å se. Begge er kopier av et 
eldre portrett som aldri har hengt i 
Drøbak kirke. Dette eldre portrettet 
er vel det som er omtalt i verket 
«Norsk kunstnerleksikon» under Jacob 
Lindgaard. Modellen var i halvfigur 
med høyre hånd støttet mot hoften, 
og maleriet hadde en bakgrunn av blå 
himmel med lette skyer.

Inger nielsdatter Bugge 
simonsen (1712-1754)
Inger Nielsdatter Bugge Simonsen 
var Niels Carlsens svigermor. Hun ble 
gift med Zacharias Simonsen og mor 
til Martha Zachariasdatter Carlsen. 
Portrettet er et oljemaleri på 75 x 62 cm 

i halvfigur 
som henger 
i sakristiet. 
Det er 
innskrevet 
i oval. Hun 
har oppsatt 
hår med 
lange krøller 
ned på 
skuldrene, 
øredobber, 

blomster i håret og på brystet, samt 
blå brokadekjole med blomster og rødt 
draperi. På baksiden står det «Shilret 
af J. H. Weidenauer Porsgrund 9 
Ogtaaber 1782». 

Portrettet ble restaurert av 
Nasjonalgalleriet i 1961. Også av dette 
maleriet fantes det en replikk i kirken 
både i 1920 og på 1960-tallet, men 
heller ikke den er å finne. Begge er 
kopier av et eldre portrett som ikke 
hang i kirken.

simon Zachariassen (1734-1791) 
Simon Zachariassen var bror til 
Martha Zachariasdatter. Han var 
altså Niels Carlsens svoger og sønn 
av Zacharias Simonsen og Inger 
Nielsdatter Bugge Simonsen. Han var 
skipsreder og kjøpmann i Skien og ble 
gift med Karen Chrystie. På portrettet 
som henger i sakristiet, har Simon 
Zachariassen grå frakk, halsbind, 
halspynt av fint stoff (såkalt fichu) og 
kniplingsmansjetter. Ved hoften har 
han et rødt klede. Portrettet er 77 x 
64,5 cm 
og malt 
ca. 1775, 
kanskje av 
Lindgaard. 
Andreas 
Aubert 
mente 
likevel at 
det var 
Weidenauer 

Zacharias Simonsen.

Inger Nielsdatter Bugge 
Simonsen. Simon Zachariassen.
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som sto bak portrettet. 
I 1901 tilhørte maleriet 
Karen Omdal i 
Kristiansand, og det må 
være gitt til kirken en 
gang før 1969.

karen Chrystie 
Zachariassen 
(1758-1836)
Karen Chrystie 
Zachariassen var fra 
Brevik og datter av 
postmester Hans 
Chrystie. Hun var 24 
år yngre enn sin mann 
Simon Zachariassen. 
Portrettet av henne 
henger i sakristiet. Hun 
har blomstret grågrønn 
kjole med draperi og 
kniplinger. 

Det var viktig for 
borgerskapets yngre 
kvinner å være smale om 
midjen – noe annet ble ansett som 
vulgært. Kjolens utforming, sammen 
med snørekorsett, ga den underlige 
virkningen vi ser på portrettet. Den 
kalles vepsetalje ettersom den gir 
assosiasjoner til en veps. Videre har hun 
en stor, rød kappe. Håret er oppsatt 
med smykker, og hun har øredobber 
og smykke med blomst på kjolen. 
Portrettet er 77 x 64,5 cm og kan være 
malt av Lindgaard. Andreas Aubert 
mente at Weidenauer kunne være 

kunstneren. I 1901 tilhørte 
også dette portrettet Karen 
Omdal i Kristiansand, og 
det må være gitt til kirken 
før 1969. 

Zacharias Zachariassen 
(1747-1793)
Zacharias Zachariassen 
var kjøpmann i Skien 
og bror til Martha 
Zachariasdatter. Han 
var altså Niels Carlsens 
svoger. Han ga 100 
riksdaler til kalk, disk 
og to alterstaker i 
Drøbak kirke. Zacharias 
Zachariassen var 
kjøpmann i Skien og 
gift to ganger, først 
med Anne Realfsdatter, 
født Boyesen, i 1777. 
Portrettet av ham er 
malt ca. 1775, muligens 

av Weidenauer etter en original av 
Lindgaard. Maleriet er 77 x 65 cm. 
Det henger ikke lenger synlig når 
kirken er åpen for publikum, så vi får 
nøye oss med et svart/hvitt fotografi 
fra Riksantikvaren. Zacharias 
Zachariassen har bukkelparykk med 
sløyfe og kniplinger i halsen og på 
ermene. Sigrid og Håkon Christie 
skriver i «Norges kirker» at han har 
lyserød kjole, hvit vest og rødt draperi 
om hoften. 

anne Realfsdatter Zachariassen 
(1754-1780)
Anne Realfsdatter fra Skien var 
datter av Realf Boyesen og gift med 
Niels Carlsens svoger Zacharias 
Zachariassen. Portrettet kan være 
malt av Weidenauer etter en original 
av Lindgaard. Maleriet er 77 x 65 
cm. Heller ikke dette henger synlig 
for publikum i kirken, så også her 
får vi nøye oss med et svart/hvitt 
fotografi fra Riksantikvaren. Hun 
har blomstret brokadekjole med 
kniplinger og smykke med blomst. 
Kjolen er blå, ifølge Sigrid og Håkon 
Christie. Den har utforming som 
vepsetalje. Hun har draperi om hoften 
som visstnok er rødt, smykke i håret 
og øredobber. Anne ble knapt 27 år, 
og Zacharias Zachariassen giftet seg 
på nytt, denne gang med Amborg 
Francisca Jørgensen (1764-1844). 
Personen på portrettet er muligens 
henne, og ikke Anne Realfsdatter. 

Alle fotografier er ved forfatteren, med 
unntak av bilder som er utlånt fra «Norsk 
portrettarkiv» hos Riksantikvaren. Noen 

fotografier er forsiktig bearbeidet for å gjøre 
dem tydeligere.

kilder og videre lesning:
Anker, C. J. og H. J. Huitfeldt-Kaas. Katalog 

over malede Portræter i Norge. Kristiania: 
Jacob Dybwad, 1886. 164 s.

Bjerke, Øivind Storm. «Lindgaard, Jacob 
Pedersson». I: Norsk kunstnerleksikon. 
Red. av Nasjonalgalleriet. Oslo: 
Universitetsforlaget, 1983, bind 2, s. 
768-769.
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Karen Chrystie 
Zachariassen.

Zacharias Zachariassen. 
(Foto: Riksantikvaren)

Anne 
Realfsdatter 
Zachariassen. 
(Foto: 
Riksanti-
kvaren)
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Drøbaks største sønn, Niels 
Carlsen, døde den 3. mai 

1809. Det er i år 200 år siden. På 
maleriene som henger i Drøbak 
kirke, kan vi se ham og hans kone, 
Martha Zachariasdatter, foreviget 
på høyden av sin makt. Utenfor Det 
Gamle Hospital står en byste av ham, 
formet av Arne Vinje Gunnerud. 
Billedhuggeren har sannsynligvis latt 
seg inspirere av maleriet i kirken, da 
han skapte denne bysten. Dette er de 
få kjente «billedlige» framstillinger vi 
kjenner av N. C.

Hans far, Jacob Carlsen, er 
foreviget på et maleri som henger i 
trappen opp til orgelgalleriet i kirken. 
Om ham kan man lese i forrige 
nummer av Pensjonist-nytt.

I sitt annet ekteskap med Anna 
Catharina Tobiesen, datter av 
sersjantvisitør i Christiania, Anders 
Tobiesen, og Emma Moletha, ble 
Jacob Carlsen, i 1734, far til Niels.

Om hans oppvekst vites ikke mye, 
men vi kan regne med at han vokste 
opp blant «eliten» i 1700-tallets 
Drøbak, høyt hevet over «den gemene 
allmue». Denne gruppen skilte seg 
ut hva angikk valg av ektefeller og 
sosial omgang, klesdrakt og bolig, 

Niels Carlsen, 1734-1809
– et 200-års minne

Av Jan-Kåre Øien

Martha Zachariasdatter Carlsen og Niels 
Carlsen. Foto: Sven Lindblad

kosthold og drikkevaner, og også 
når det gjaldt skolegang, kirkestoler 
og gravsteder. Dessuten hadde eliten 
et helt annet inntektsgrunnlag enn 
arbeidere, sjøfolk, og håndverkere. 
Embetsmennene i ladestedet levde 
på embetslønner og sportler, som 
årlig langt overgikk det en arbeider 
kunne håpe på å tjene i løpet av livet. 
Enda rikere var borgerfamiliene, 
som familien Carlsen, Samuelsen, 
Stoltenberg, Angell, Bugge og Parr, 
for å nevne noen. Trelasthandelen 
kunne gi svimlende fortjenester.

Giftemønsteret la grunnlaget for 
standssamfunnet. Man giftet seg 
innenfor sin stand, stort sett. N.C. 

var ingen unntagelse, han gjorde 
det godt på ekteskapsmarkedet, 
og ektet den 10 år yngre Martha 
Zachariasdatter, i 1762. Hun var 
datter til den velstående kjøpmann 
og skipsreder i Skien, Zacharias 
Simonsen Wesseltoft. Foruten en 
formidabel økning av formuen, fikk 
de 11 barn, hvorav tre døde tidlig.

De ble i sin tid ufattelige rike. 
Niels Carlsens formue ble både i 
1789 og i 1805 anslått til 400 000 
riksdaler. Til sammenligning var 
Drøbaks nest rikeste, Hans Angells 
formue, på samme tid anslått til 
30-40 000 riksdaler. Familien 
Carlsen sto åpenbart i en særstilling 
økonomisk sett, og var blant de aller 
mest formuende i Norge.

N. C.s store inntekter kom 
hovedsakelig fra trelasthandelen. 
Foruten utskipning på egne skuter til 
europeiske havner, brakte hollandske 
seilskuter korn, erter, gryn, ost, smør, 
genever, stoffer og pottemakervarer 
som taksten og teglsten, til Drøbak.

Det var typisk for 1700-tallets 
storborgerskap å bekoste offentlige 
funksjoner som skoler, kirker, 
arbeidshus, hospitaler og lignende. 
Slike bidrag til edle formål var utslag 
av søken etter ære, som det het.

N.C. var likevel så og si nesten 
alene om å yte betydelige bidrag 
til allmennyttige formål i Drøbak. 
Mange formuende unnlot å gi noe 
som helst. Muligens var det tanken 
om å skaffe Drøbak bystatus, og 

derved styrke sin egen posisjon, som 
lå bak avgjørelsen om å gi Drøbak 
en egen kirke, men det var likevel en 
enorm gave til stedet. Han valgte ut 
sin beste tomt og etter to års bygge-
tid stod kirken der. På en av de 
gull-belagte tavlene over døren, kan 
vi lese:

Denne Vor Frelsers kirke kaldet
er af Niels Carlsen og Martha 
Zachariasdatter ved begges forening og 
bekostning bygget og givet til Drøbachs 
almues nytte og inviet den 29. oktober 
anno 1776.

Etter kirkebygget skjenket han 
og konen betydelige midler til 
Almueskolen og Hospitalet.

Bispedatteren Anne Paludan 
fulgte opp veldedigheten, og i 
1787 skjenket hun Vennebæk-
eiendommen, som hun hadde arvet 
etter sin mann Christen Carlsen, 
halvbror av N.C., til understøttelse 
av fattige enker. I dag, det nåværende 
Eldresenteret. N. C. ga tomten og 
bidro til at bygget ble reist. Over 
døren har de alle tre «signert»:

Dette hospitals underste etage er ved 
et legatum af Frue Conferensraadinne 
Møller, bygget til 6 fattige enkers pleie, 
samt 4 a 6 at have huslye. 
Den annen etage er af mig Niels 
Carlsen med hustrue Martha 
Zachariasdatter indrettet enten til 
hustrengende eller hva brug man i for 
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eftertiden til stædets nytte nærmere 
måtte see at bestemme.

Den 1. april anno 1793

En kan trygt si at en mann som 
Niels Carlsen opptrådte både som 
hersker og beskytter. Han utnyttet 
bygrunnen og menneskene her til sin 
egen vinning, politisk og økonomisk. 
Samtidig holdt han sin faderlige hånd 
over mange. Han unnlot å drive 
dårlige betalere og debitorer fra hus 
og grunn, og kunne gi folk en hjelp i 
vanskelige situasjoner.

N.C.s posisjon i trelasthandelen 
og skipsfarten kom altså til å bli 
en velsignelse for Drøbak. Etter 
hvert meldte det seg nye utfordrere i 
ladestedet, og med Napoleonskrigene 
var Carlsen-dynastiet over.

I dag er det opp til oss å forvalte 
de verdiene som ligger i denne 

enorme gave som er gitt oss. At vi 
tar vare på bygningene og bevarer de 
kvaliteter som ligger i Drøbaks gamle 

trehusbebyggelse med godt håndverk 
og menneskelige dimensjoner. Det 
er ikke gitt at nye rike investorer, 
som ønsker å investere i vårt vakre 
sted, gjør det av uselviske og faderlige 
beveggrunner.

Det er i år 200 år siden Niels 
Carlsen ble stedt til hvile på sydsiden 
av sin egen kirke. Stenplaten og 
gravstedet bærer preg av mislighold 
og vanskjøtsel. Det er nå tid og 
anledning for Frogn kommune å 
restaurere dette viktige monumentet, 
til minne om en mann og en kvinne 
som ga av sin rikdom for at vi alle, 
ennå i dag, kan gledes og dra nytte 
av deres store gaver.

På den mosegrodde gravhellen kan 
vi ennå skimte disse ord:

Til gledelig opstandelse hviler her
det dødelige af Niels Carlsen
kiøb och handelsmand i Drøbach
hvor han skuede dagen den 8. januari 
1734. Død den 3. mai 1809. 
Her vile og min dydige og inderlige 
hustrue Martha Zachariasdatter født 
i Schien den 8. desember 1743. Død i 
Drøbach den 1. marts 1821.
Hva wi felles med neensom flid
har i Drøbach udrettet til Guds ære
faar evigheten oppklare.
Har sjælen kun hos Gud sitt hus
da kroppen sover rolig når verdens 
pragt blir gjordt til grus saa er begge i 
himmelbolig
Kilder: Frogn Bygdebokverk bind 2. 
Drøbak kirkegård.

Frogn U3a

Foredrag på Eldresenteret:
2. april: 
Magne Bruun: «Cinque terre – et 
vinbergslandskap i Nord-Italia»

7. mai:
Leif Salvesen: «Slaver, gull og 
elfenben»

Drøbak 
anno 1865
«Saa stille og idyllisk, 

som det paa nogen 
Maade kan forlanges»

I «Illustreret nyhedsblad» 
årgang 14 fra 1865 finner vi dette 
drøbakmotivet med festningen i 
bakgrunnen. det har følgende tekst: 

drøbak
Der er næsten ikke en eneste af 
Smaabyerne langs Christianiafjorden, 
uden at den i de senere Aar har gjort 
mere eller mindre vellykkede Forsøg 
paa at etablere sig som Badested og 
stoppe i Farten En eller Anden af den 
store Skare, der aarlig søge Lindring 
og Adspredelse ved Udlandets 
Helsebrønde eller Badesteder. For 
Folk, som ikke kunne – vi havde nær 
sagt reise udenlands til Sandefjord 
(thi dette Sted mangler kun en 
Spillebank for at være et fuldkommen 
fashonabelt europæisk Badested) 
– tilbyder Holmestrand, Moss og 
Drøbak nærmere Stationer, hvorfra 
man let og hurtigt kan komme ind til 
Hovedstaden, og hvor Sommerlivet 
er saa stille og idyllisk, som det 
paa nogen Maade kan forlanges av 

virkelige Patienter og af dem, der ikke 
ynde et større Badesteds elegante Støi 
og larmende Selskabelighed.

Drøbak er som Handelsplads 
temmelig gammel; i det 17de 
Aarhundrede findes den som en 
vigtig Ladeplads for Trælast, og i 
det forrige Aarhundrede drog en 
enkelt rig familie, Carlsen, Liv og 
Rørelse til Stedet, befordrede den 
almindelige Velstand og skjænkede 
Drøbak dens egen Kirke, Skole og 
andre almennyttige Anstalter. Som 
Lossested for Skibe, der om Vinteren 
ved Is hindres fra at naa op til 
Christiania, er Byen til enkelte Tider 
Skueplads for en ret livlig Trafik. Hid 
op naa Skibene i Almindelighed, da 
det er meget sjelden, at Fjorden lægger 
sig længere nedover. Ligeoverfor 
Drøbak er i de senere Aar opført 
de vigtige Befæstningsværker 
paa Kaholmen, der i det trange 
Drøbaksund med Lethed maa kunne 
hindre fiendtlige Skibe fra at trænge 
ind til Hovedstaden.
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Tyrkia er et stort land. Fra grensen 
i øst mot Armenia, Georgia og 

Iran er det 1500 km til Egeerhavet, 
og fra Svartehavet til Middelhavet er 
det 600 km. Landet er dobbelt så stort 
som Norge.

De fleste reiser til Tyrkia for å 
bade og sole seg, og det er det god 
anledning til på de lange kystene mot 
sør og mot Egeerhavet. Jeg slo meg 
ned midt på vinteren i en knøttliten 
by som heter Side. Den ligger midt 
mellom de store byene Anthalya og 
Alanya, begge på middelhavskysten. 
80 km fra hver. Side ligger som ei 
vorte på den lange solfylte kysten, på 
ei lita halvøy. Mine nærmeste naboer 
er et digert romersk amfiteater og en 
hamam, romersk bad, som er gjort om 
til museum. Fra Amfiteateret som har 
15000 sitteplasser, og ned til havna er 
det 400 meter. Små hus, trange gater, 
alle fulle av tekstiler og sko på salg, 
men også mange koselige restauranter. 
Ytterst ved søylene som er rester av det 
gamle Apollo-tempelet, står kona som 
steiker lefser og fyller med ymse godt. 
Det er som å være på Kaffetunet på 
Follo museum.

Jeg ville nok ikke ha vært her i 

Tyrkia mellom øst og vest

Reisebrev 
fra Arne

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

Side – som ei vorte på den solfylte kysten.

Byporten i Side.

Apollotempelet i Side.



turistsesongen, men nå har jeg god 
plass, og kan sitte hvor jeg vil. Flott å 
se på de store brenningene.

Tyrkerne lever av å selge, og ofte 
føles de plagsomme, men etter ei uke 
kjenner alle meg og lar meg være i 
fred. Vi har to lange strender å rusle 
på, og i mellom ligger store områder 
dekket med ruiner. De romerske 
ligger stort sett ovenpå på de greske.

Når vi er lei av pruting, soling og 
rusling, går vi løs på historien. Den er 
spennende, og gammel. Et av verdens 
eldste bysamfunn etablerte seg inne på 
høysletta, Anatolia. Grekerne strømmet 
østover og dannet egne bysamfunn. 
Så kommer perserne, som gresshopper 
fra øst og legger under seg mye av 
Anatolia. De blir feiet vekk av vår 
ungdomshelt: Alexander den store, 
som legger under seg alt land fra Hellas 
til India. Så kom romerne tungt inn 
på scenen og grunnla det østromerske 
riket med Bysanns (Konstantinopel, 
Istanbul) som hovedstad.

Men opp i alt dette kommer et 
rike som ikke er av denne verden: 
Kristendommen, med Peter og Paulus 
som grunnla menigheter over store 
deler av landet.

Som vi skjønner har store sivilisa-
sjoner feid over halvøya, Lilleasia, i 
tusenvis av år, og lagt igjen utallige 
spor etter seg. La oss se på noen av 
dem – i Kappadokia. Fra Side må 
vi 58 mil av sted opp og gjennom 
Taurusfjellene, der snøen ligger 
høyt i 1800 meters høyde, og innpå 

høysletta, Anatolia. Langt i nord 
ligger hovedstaden Ankara. Men vi 
kjører østover mot et fjellområde som 
er ganske unikt. Over alt står fjellene 
som sopper 50 til 100 meter høye, og 
ligner forstørrede termittmaurtuer, 
gjennomhullete som sveitseroster. 
Fjellet kalles «Tuff» og er myk lava 
som er størknet. I dette område grov 
de kristne seg ned, bygde kirker og 
boliger, ja hele landsbyer, for å slippe 
unna fiender. Først i 1923 forsvant 
den siste huleboer. Nå er mange 
av hulene bygget om til hoteller og 
restauranter.

Vel, Tyrkia er ikke bare ruiner, men 
en moderne stat på vei inn i EU  – 
kanskje. Kemal Atatürk ble den store 
reformatoren. Han kom til makten 
som hærfører etter å ha vunnet krigen 
mot Hellas etter første verdenskrig. Jeg 
vet ikke om noen annen statsmann 
i nyere historie som har forandret så 
mye på sitt land som Atatürk. Han så 
med en gang at grunnen til at Tyrkia 
var tilbakestående i forhold til Europa 
var at styret var i muslimske hender, 
og at religionen hemmet utviklingen. 
Han forlangte straks at stat og religion 
måtte skilles (sekularisering). Og han 
gikk nådeløst, sterkt til verks, slik at 
da han døde i 1938 var Tyrkia blitt 
en verdslig nasjonalstat på linje med 
de europeiske. Men religionen skulle 
selvfølgelig fortsatt være Muhammeds.

Tyrkia kom tidlig (i 1952) inn i 
NATO, og nå står EU for tur. Men 
prossessen går ikke fort. Det er mange 

snublesteiner. For å nevne noen: 
Armenia (som jeg skrev om i P-nytt 
nr. 3/2007). I 1915 ble en og en halv 
million av dem utryddet av tyrkerne, 
da armenerne med hjelp av russerne 
prøvde å bryte ut og danne sin egen 
nasjonalstat. Nå jobber armenere over 
hele verden med å få USA til å gjøre 
vedtak om at Tyrkia skal inrømme 
udåden, noe som kan bli vanskelig.

Så har vi spørsmålet om 
minoritetenes plass i det nye Tyrkia. 
Det er 20 % = 14 millioner kurdere 
i Tyrkia, og de forlanger å bli hørt. 
De dannet krigsalliansen PKK som 
dekket kurdere i Tyrkia, Iran og 
Irak. Organisasjonen er nå forbudt. 
Men kurderne har fått sin egen 
kringkastingstasjon, og de skal få 
bruke sitt eget språk. Men er det nok? 

Vi må vel også nevne hijab, 
kvinnenes skaut som jeg kaller det. 
Atatürk ville ha det bort. Han ville ha 
likestilling mellom kvinner og menn, 
innførte stemmerett for kvinner, 
og sørget for et skolesystem som ga 
plass for alle. Men han måtte gi opp 
skautet. Det var for tett knyttet til 
islam. Men i 1980-årene greide et 
diktatur å innføre forbud mot å bære 
skaut i offentlige institusjoner. Etter 
det er tusenvis av lærere, som insisterer 
på å bære skaut, sendt hjem. 15000 
studenter er utvist fra universitetene. 
Moderne kvinner vil selv bestemme 
hva de vil ha på hodet. 

Vi ser pussige situasjoner på topp-
plan. Statsminister Erdogans frue 

Fjellformasjoner nær Uçhisar.

Først i 1923 forsvant den siste huleboer.

En Dervisj-
danser i 
aksjon.

Hulene er i 
dag gjort om 
til hoteller og 
restauranter.
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grete moes klær
Manufaktur – Konfeksjon

Telefon 64 93 01 07
1440 Drøbak

Follo Oljeservice as
Laurits Karlsen & Sønn – Øyvind Larsen

Osloveien 170 – 1440 Drøbak – Tlf 64 93 17 55

Parafin – Fyringsolje – Autodiesel
Smøremidler – Service

sToR UTsTILLIng
alt på ett sted 

– kan leveres ferdig montert
kontakt Fagsenteret for peiser og ovner

dyrløkkeveien 27, 1440 drøbak
Tlf 64 93 47 50, Fax 64 93 50 70

En ny måte 
å bo på…

Kontakt vårt 
Drøbak 
kontor i 

Storgaten 1

Telefon
63 00 10 60

www.bringebarlia.no

Åpningstider:
Man. og Tors. 11-19

Tirs., Ons., fre. 11-15
Lør. 11-14

Torget • 1440 Drøbak
Tlf 64 90 64 60 • Faks 64 93 56 29

Sommertid:
Man. 11-19 Ons., Fre. 11-15, Lør. 11-14

er ivrig muslim og opptrer aldri på 
offisielle arrangementer sammen 
med sin mann, fordi hun insisterer 
på å bruke skaut. Parets to døtre 
har reist til USA for å utdanne 
seg, for der kan de komme inn på 
universiteter med skaut. Kanskje blir 
det kvinnenes valg som blir tunga 
på vektskåla når Tyrkia vil inn i 
EU. Jeg ser nettopp nå i avisene at 
kvinnelige parlamentsmedlemmer 
får lov til å opptre i bukser i 
Nasjonalforsamlingen.

Det var litt morsomt å dumpe 
midt oppi hijab-debatten her i et 
«kristent» Norge. Jeg synes at jentene 
skal få bestemme selv, hva de vil ha på 
hodet. Mora mi brukte skaut og var 
fin. Sammen med uniformer passer 
det ikke. Men jentene i Tyrkia og 
Norge vil nok ordne opp i dette. De 
får det som de vil i de fleste saker. Så 
får vi se om Tyrkia kommer inn i EU. 
Tidligst kan det bli i 2015. 65 % av 
Tyrkias befolkning ønsker at landet 
skal inn i EU. Men akkurat nå viser 
en meningsmåling  at bare 35 % tror 
det blir noe av. Vi får se!

Det er lett å være nordmann i 
Tyrkia, selv om du ikke kan språket. 
For mange tyrkere kan ditt språk. 
Mange har vært i Norge, og mange 
har slektninger her. Når jeg sier jeg er 
fra Norge, så får jeg til svar: Snakker 
du norsk? Kona mi er fra Askim. 
Onkelen min bor på Karmøy eller 
Finnskogen. Jeg får en lapp fra min 
venn i reisebyrået. Der står et navn. 

Vær så snill å ringe til broren min i 
Oslo. Jeg har ikke nummeret hans 
lenger, sier han. Som sagt kan det 
være litt slitsomt å høre masing om 
kjøping hele tiden. Men er du litt 
sliten, så kan det være godt med en 
kopp te i teppehuset. Temperaturen er 
behagelig, selv midt på vinteren. Her 
i Antalyaområdet ligger temperaturen 
lenge på 17 grader. Sjøen er varm, 
18-19 grader. Nypresset appelsinsaft 
koster 10 kroner, og det samme koster 
en liten øl. Jeg er eneste gjest på mitt 
hotell, der jeg bor i en bungalow med 
alminnelig god standard. Jeg har 
egen kelner og egen kokk. Men litt 
kjedelig kan det jo bli om kvelden. 
Høydepunktene er nok massasje to 
ganger hver uke. Men det er dumt å 
ikke kunne tyrkisk.

 Hilsen Arne Nesje

Naturformasjon ved Derbent.
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oasen
Hageland

Storgaten 22, 1440 Drøbak
Telefon 64 93 03 59

På Kumlegaarden spiser du godt

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

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

MØBLER – GAVER – BELYSNING – GARDINER
Storgaten 18, Drøbak, Tlf. 64 93 42 40 • Fax 64 93 51 33 • Mob 92 21 92 56

www.esbjug.no mobler@esbjug.no

Vi restaurerer dine gamle 
familiebilder

Mer for pengene

G-SPORT DRØBAK
DRØBAK CITY
TLF. 64 93 09 84

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

E-post: ege.droebak@libris.no

Telefon 64 90 59 20

Takk Thana for tipset i forrige nummer 
om Irène Némirovskys «Storm i juni». 
En leseverdig og rystende historie. Etter 
påminnelsen om menneskets mørke 
sider, følte jeg behov for å balansere 
sinnet. Jeg har valgt en vakker kunstbok 
om Håkon Gullvågs kunst, skrevet av 
kunsthistoriker Eva Furseth. Et smykke 
av en bok, en perle for øyet og øret.

Boken heter «Antimonologer». Den 
kan brukes som et oppslagsverk over 
Håkon Gullvågs kunst. For tiden vises 
kunstnerens vandre-utstilling i Haugar 
Kunstmuseum i Tønsberg. I mai 
2010 vandrer den videre til Aalesunds 
Kunstforening. Man behøver ikke å 
se utstillingen eller ha kjennskap til 
Gullvågs kunst for å lese boken. Man 
kan bla i den som i en billedbok og 
lese Eva Furseths tekst som forklarer 
hvordan kunstneren arbeider. Meget 
lærerikt og underholdende. 

Boken er delt i tre emner over 
kunstnerens motivvalg; stoler, 
portretter og kirkekunst. Håkon 
Gullvåg har portrettert vårt kongepar. 
Mange husker kommentarene i avisene 
i 2000 da de store portrettene i Oslo 
Rådhus ble avduket. Meningene var 
mange. Positive og negative. Eva 
Furseths korte tekst til nettopp disse 
portrettene, gir en beskrivelse av hva 

et portrett av en offentlig person bør 
romme. Hun starter med Edvard 
Munchs beskrivelse og supplerer med 
sin egen. Etter dette ser man med ny 
kunnskap på portrettene. Man tenker 
umiddelbart, Gud bevare kongen 
og fedrelandet så vi i fremtiden kan 
berikes med konge- og dronning-
portretter av talentfulle kunstnere. 

I boken er det blitt plass til por-
trettene av Leif Ove Andsnes, Carsten 
Smith, Rut Tellefsen, Rolv Wesenlund, 
Mariss Jansons, Erik Fosnes Hansen, 
Arve Solstad. Folk vi alle har sett i 
virkeligheten, på TV eller i aviser. Vi 
«kjenner» dem og har dannet oss et 
bilde av dem, hver på vår måte. Håkon 
Gullvåg har den nådegave å avslutte 
sitt arbeide i tide. Det er fortsatt rom 
for betrakteren å fullføre bildet i sitt 
hode, slik at det stemmer med den 
oppfatning vi har av den portretterte. 
Her er Håkon Gullvåg suveren.

Forfatter Jan Kjærstad har skrevet 
en fornøyelig tekst med tittel «Tolv 
forsøk på å møte et maleri». Han skriver 
kort om de få sekundene folk flest ser 
på hvert enkelt bilde på en utstilling, 
men så stanser han ved portrettet av 
Arve Solstad, og blir der lenge, lenge. 
En glitrende skildring av portrettet og 
Arve Solstad. Etter denne omgangen 

Håkon Gullvåg: 
Antimonologer
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Ivar 
Ytreland 
forteller

Pensjonist-nytt er så heldig å ha blitt 
kjent med ildsjelen Ivar Ytreland og 
hans kone Gerd. Begge har i mange 
år opplevet Svalbard og Nordøst 
Grønland.
I forrige nummer av Pensjonist-nytt 
fortalte Ivar oss et par spennende og 
vittige historier hentet fra de 60 år som 
han har tilbragt der oppe, hvor han har 
fisket, fangstet, forsket og lett etter olje!
Ytrelands år i det høye nord var 
skjellsettende og ga ham polarfeber! 
I timevis kan han berette slik at vi føler 
oss selv i isødet. Fangsten som ble 
bragt hjem til Norge, kastet så meget 
av seg at han fikk råd til å studere til 
ingeniør og bli pioner innen norsk 
oljevirksomhet. Fra 1962 var han 
ekspedisjonsleder for oljeleting og 
oljeboringer på Svalbard og i Alaska. 
Han var også med på å reise fangst-
hytter på Nordøst Grønland.
I voksen alder ble han fanget opp av 
politikk. Han deltok aktivt i kommune- 
og fylkespolitikken. En tid satt han på 
Stortinget. Til slutt virket han i 12 år 
som fylkesordfører i Sør-Trøndelag. 
Nå bor han og konen i Ullerudåsen. 
I dette nummer gir han oss en levende 
skildring av MOSKUS som man fanget 
og bragte over til selveste Dovrefjell! 

BM

mener vi å kjenne redaktøren, kanskje 
bedre enn han kjenner seg selv. 

Stoler er sentralt i Håkon Gullvågs 
malerier. Hvis tanken skulle slå en, 
hvorfor stoler, forstår vi etter Eva 
Furseths tekst, at det absolutt er 
nødvendig for kunstneren å male 
stoler. Kunsthistoriker Furseth siterer 
her Henri Matisse’s formulering om 
den gode stol som balsam for sjelen 
og hvile for kroppen. Det er stoler i 
nesten alle maleriene i denne boken. Vi 
gjenkjenner følelser vi hadde, enten vi 
selv satt i stolen, eller så en annen sitte 
der. Vi blir familiære med maleriet via 
stolen vi kjenner så godt. Her er Håkon 
Gullvåg igjen suveren. Selv pavene han 
har portrettert, kommer oss nærmere 
når de sitter i Gullvågs stoler.

Til slutt vil jeg nevne de bibelske 
motiver. Boken har fått plass til 12 
gjengivelser. Motivene er fra begge 
testamentene. Også her har kunstneren 
stoppet sin formidling i tide. Vi kan ut-
vikle våre bilder av bibelens fortellinger 
på det nivå vi selv er. Her er kunstneren 
igjen suveren. Ha boken oppslått på 
sidene 34 og 35. Den blir da hjemmets 
bønnebok. Jeg har intet annet å si enn 
Amen. 

Boken kan kjøpes på Eldresenteret 
og i Galleri Vera for 
kr. 300,-. 

Vera Olsnes

Stafettpinnen går videre 
til Gustav Kramer.

Den 2. tyske nordpolekspedisjonen 
som i 1869-70 foretok den første 

overvintring i Nordøst-Grønland, 
oppdaget også overraskende moskusen 
der. Det var en dyreart som var regnet 
som utdødd og ukjent.

Ville moskusbestander befant seg 
nå bare i Nord- og Nordøst-Grønland 
og på noen av de nordcanadiske 
øyene. 

Fangst av moskus startet i 
beskjeden grad i siste halvdel av 
1800-tallet hvor kjøttet ble brukt 
som mat til innfødte, fangstfolk og 
ekspedisjoner.

Men da norsk selfangst, 
fortrinnsvis fra Sunnmøre, startet 
sist på 1890-tallet i Vestisen utenfor 
Nordøst-Grønland, ble det vanlig at 
skutene besøkte kystlandet og fangstet 
der moskus.

De første moskuskalvene ble 
fraktet til Norge og Sverige ca. 
1898, og fram til 1920-årene ble det 
sporadisk hentet noen moskuskalver 
til enkelte dyrehager i Europa og 
USA. På Vest-Sunnmøre satte man ut 
moskuskalver i utmarkene der. Alle 
disse kalvene døde etter kort tid.

Men sist på 1920-tallet ble det 
satt mer fart i fangst og transport av 
moskuskalver fra Nordøst-Grønland. 
Bl.a. ble det i 1929-30 sendt kalver til 

Alaska som dannet grunnstammen 
for de mange tusen moskuser som nå 
lever i Alaska.

Omtrent samtidig ble der overført 
moskuskalver til Dovrefjell og 
Svalbard etter initiativ av Norges 
Svalbard og Ishavsundersøkelser 
(NSIU), senere kalt Norsk 
Polarinstitutt, og av norske fangstfolk 
i Nordøst-Grønland.

I tidsrommet 1908-60, også kalt 
fangstmannsperioden, etablerte 
norske fangstfolk seg i Nordøst-
Grønland hvor de overvintret og drev 
pelsdyrfangst og fisket ishavsrøye. 
I 1922 etablerte Norge den første 
trådløse radio-, vær- og fangststasjon 
i Grønland i Myggbukta i Nordøst-
Grønland. Denne stasjonen fikk 
hver sommer besøk av en ishavsskute 

Fangst og transport av 
moskuskalver
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med ny proviant, utstyr og nye 
mannskaper. Med denne skuta 
fulgte også overvintrende fangstfolk 
med sitt utstyr, og samtidig ble årets 
fangst brakt hjem. Denne årlige 
ekspedisjonsskuta var den eneste 
transportforbindelsen med Norge, 
og her ble det en mulighet til å 
transportere moskuskalver med hjem.

Moskuskalvene til Dovrefjell 
og Svalbard i 1920-30-årene ble 
fanget i Nordøst-Grønland av 
fangstfolkene der og mannskapet 
på ekspedisjonsskuta, og ble fraktet 
hjem med den. Moskuskalvene på 
Dovrefjell formerte seg langsomt og 
ble utsatt for ulykker og tjuvjakt. De 

siste ble skutt av tyskerne under siste 
krig. Ved krigens slutt i 1945 var 
alle mokusene på Dovrefjell borte. 
Moskusen på Svalbard overlevet lenge, 
og på 1960-tallet var det over 60 dyr 
der, men så begynte antallet å minke, 
og den siste moskus på Svalbard ble 
observert død ca. 1985.

Den norske fangstvirksomheten i 
Nordøst-Grønland ble først gjenopp-
tatt sommeren 1946 samtidig som 
Myggbukta Radio- og Værstasjon ble 
igangsatt på ny.

Samtidig som fangstvirksomheten 
ble gjenopptatt, meldte det seg ønske 
om å sette ut nye moskuskalver på 
Dovrefjell, og i perioden 1946-52 ble 

Nordøst-Grønland 1946-48. Vi fanget sommeren 1948 i alt åtte moskuskalver som ble 
levert til oberst Ole Reistad i Bardufoss og satt ut der. Her står kalvene i ei kve ombord 
i «Polarbjørn» på vei til Norge. Det ble i årene 1947 og fram til 1952 også fanget 
moskuskalver for Dovrefjell.

det i alt fanget ca. 27 kalver i Nordøst-
Grønland for Dovrefjell, men noen 
omkom underveis og før de ble satt ut 
på Dovrefjell.

Sommeren 1948 ble 8 kalver 
overført fra Nordøst-Grønland til 
Bardufoss hvor oberst O. Reistad 
sørget for at de ble satt ut i fjellet. De 
forsvant gradvis og den siste ble sett i 
1959 i Sverige.

Jeg drev fangst og fiske i Nordøst-
Grønland i denne perioden og deltok 
i fangsten av levende moskuskalver 
til Dovrefjell og Bardu. Det var en 
oppgave vi fangstmenn tok entusias-
tisk del i. Vi syntes det var en god idé 
å få dette flotte dyret tilbake til Norge, 
for de hadde jo engang vært der for 
10 000 år siden. Det var et hektisk og 
vanskelig arbeid å fange disse kalvene, 
men vi gjorde det med glede og 
uten noen godtgjørelse – det var helt 
frivillig innsats.

Innfangingen av kalvene ble gjort 
like før skuta skulle dra hjem, dvs. sist 
på august. Kalvene var født i mai og 
var nå på størrelse med norsk sau. 

Vi hadde jo ingen bedøvelsespiler/
skudd den gang, så vi var nødt til å 
skyte de voksne dyrene og så løpe opp 
kalvene og fange dem med hendene. 
Vi prøvde derfor å finne flokker med 
mange kalver og få voksne dyr, men 
det var ikke alltid så enkelt. Av dyrene 
vi måtte avlive, tok vi godt vare på 
kjøtt, skinn og ull. Fangstfolkene 
trengte mye kjøtt for kommende 
vinter til mat og hundefôr.

Kalvene var utrolig spreke og 
hurtige og ikke helt enkle å fange. Når 
de var fanget, skulle de transporteres 
ned til småbåten for transport til 
skuta. De ble løftet ombord og plassert 
i en inngjerding på dekk. Denne 
transporten var krevende og kunne 
utsette kalven for skader. Derfor laget 
vi oss en bærekasse hvor kalven stod 
godt og tett på alle sider, og to mann 
kunne bære kassen som en bærestol.

Når kalvene var på plass ombord i 
skuta, måtte vi sørge for mat. Da lå vi 
på alle fire og plukket gress og vidjer 
for hånd og stappet i sekker omtrent 
nok for hjemreisen som kunne ta fra 6 
til 20 dager ettersom isforholdene var. 
Utrolig nok gikk disse overseilingene 
stort sett meget bra, selv om det 
hendte at været var dårlig og skute og 
kalver ble overvasket med iskald sjø.

Når skuta ankom Norge (Ålesund), 
ble kalvene satt på en enkel lastebil og 
transportert til Dombås hvor bonde 
J. Angard tok godt imot dem og stelte 
og beholdt dem til neste forsommer.

Da tok han dem med seg på 
lastebil til Kongsvoll, Oppdal 
kommune, i Drivdalen. De var nå 
blitt så tamme at de fulgte etter ham 
opp i fjellet, ja de var faktisk blitt så 
tamme at Angard hadde problemer da 
han skulle forlate dem fordi de fulgte 
etter ham. Han måtte simpelthen lure 
seg bort.

Det at moskuskalver fort kan 
bli meget tamme, og slutte seg til 
mennesker, var vel kjent blant norske 
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fangstmenn i Nordøst-Grønland hvor 
enkelte fangstmenn hadde en kalv 
gående hjemme på hovedstasjonen 
hele sommeren. Det er også vel kjent 
fra moskusfarmen i Alaska som 
driver med oppdrett, turisme og 
ullproduksjon.

Moskusen på Dovrefjell har 
hatt en varierende og svak vekst. 
Jernbanen kjører i hjel flere dyr årlig, 
ivrige lensmenn og politi avliver raskt 
moskus som forviller seg ut av sitt 
kjerneområde. Lynnedslag og sykdom 
har drept mange. Nå er det ca. 200-
300 moskus igjen på Dovrefjell.

I 1971 vandret det 5 moskus 
fra Dovrefjell til Furnäsdalen i 
Härjedalen i Sverige, hvor de etablerte 
en ny moskusstamme som hver 
sommer tar en tur til Femundtraktene 
i Norge. Disse 5 dyrene var blitt til ca. 
28 på 1980-tallet, men er siden kraftig 
redusert til ca. 5-10 dyr.

I 1969 fikk den kjente moskus-
forsker dr. J. Teal og tidl. Stortings-
representant A. Henningsen tillatelse 
til å innføre ca. 20 moskuskalver 
fra Nordøst-Grønland til Bardu for 
å starte en moskusfarm der. Men 
moskusfarmen fikk etter kort tid 
problemer med sykdom, og myndig-
hetene og de overlevende moskusene 
ble overtatt av Universitetet i Tromsø 
som har plassert dem på Ryøya 
utenfor Tromsø, hvor det drives 
forskning på dem.

I Sverige har noen dyreparker satset 
på oppdrett av moskus.

Moskusbestandene ellers i verden 
er i god vekst, det gjelder Alaska og 
Canada hvor det nå er til sammen 
10 000-vis av moskus. I 1975 ble det 
overført ca. 40 moskus fra Alaska 
til Taimyr i Sibir hvor bestanden nå 
anslåes til tusenvis.

I Vest-Grønland har det aldri vært 
moskus, men i 1965 ble det utsatt 
ca. 25 moskuskalver fra Nordøst-
Grønland til Søndre Strømfjord-
området i Vest-Grønland. Nå anslår 
man at det er ca. 15 000 moskus i 
Vest-Grønland. En fantastisk vekst. 
Hos moskus regnes tilveksten til ca. 
30% pr. år.

Da jeg som ung fangstmann i 
Nordøst-Grønland var med og fanget 
moskuskalver til Dovrefjell, ante jeg 
ikke at jeg skulle bli fylkesordfører 
(1980-92) i Sør-Trøndelag hvor mos-
kusen i Norge nå stort sett oppholder 
seg. Jeg tok straks kontakt med 
Jämtland län og innledet samarbeide 
om moskusene i Norge og Sverige. 

…Når jeg kommer på Eldresenteret…
Jeg synes at Eldresenteret har sjel…
jeg fylles med sånn ro når jeg åpner 
dørene til alle rommene her.

 Jeg sitter på arbeidsstua, det er 
stille og fredelig… så begynner huset å 
våkne til liv… sånn mellom ni og halv 
ti. Jeg hører dørene gå opp og igjen, 
skritt og lave stemmer. Noen kommer 
inn til meg på arbeidsstua, mens 
andre finner veien inn til kaféen.

 Det er også noen som går 
i trappen… kanskje de skal til 
fotpleieren, frisøren eller Frivillig-
sentralen… eller er det bridge eller et 
språkkurs de skal på? Kanskje var det 
i dag akvarell- eller porselensmalerne 
skulle være her. I allefall begynner det 
å yre av liv, og jeg tar meg selv i å sitte 
her og smile… «så godt at det finnes 
et slikt sted… folk trives her! Jammen 
tror jeg at jeg har lyst til å bli gammel 

i Frogn kommune»,  tenker jeg.
 Jeg hører latter og glade stemmer 

fra kaféen… «joda, de trives her, 
tror nok at vi er flinke til å ta vare 
på dem», tenker jeg og smiler enda 
bredere… men jammen tar de godt 
vare på meg også, jeg liker det og 
trives her jeg også!
Sissel Johansen
aktivitør på Eldresenteret

Møter i Formiddags-treffen
Torsdag 19. mars kl. 11.00, eldresenteret:

«Ønskediktet» v/Anette Hoff og Nils Ole Oftebro

Torsdag 23. april kl. 11.00, Frogn Bibliotek:
Mette Thorp forteller

Det blir servering som vanlig på begge møtene.
Velkommen!
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SHårpleie: Tirsdag, onsdag, og fredag kl 09.00 – 14.00
Fotpleie: Tirsdag, onsdag og fredag kl 09.00 – 15.00
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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
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