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1. januar 2011 trådte «Forskrift om en verdig 
eldreomsorg (verdighetsgarantien)» i kraft. Forskriften 
er hjemlet i kommunehelsetjenesteloven og sosial-
tjenesteloven. Formålet med forskriften er at den skal 
sikre at eldreomsorgen bidrar til en verdig, trygg og 
meningsfull alderdom. 

Verdighetsgarantien beskriver eldreomsorgens 
verdigrunnlag og framhever at tjenestetilbudet skal 
innrettes i respekt for den enkeltes selvbestemmelsesrett, 
egenverd og livsførsel. Når det gjelder eldreomsorgens 
innhold, sier forskriftens § 3 at følgende hensyn skal 
ivaretas:
a. En riktig og forsvarlig boform ut fra den enkeltes 

behov og tilstand.
b. Et variert og tilstrekkelig kosthold og tilpasset hjelp 

ved måltider.
c. Et mest mulig normalt liv, med normal døgnrytme 

og adgang til å komme ut, samt nødvendig hjelp til 
personlig hygiene.

d. Tilby samtaler om eksistensielle spørsmål.
e. Lindrende behandling og en verdig død.
f. Å bevare eller øke sin mulighet til å fungere i 

hverdagen. Omsorgen skal bidra til habilitering og 
rehabilitering.

g. Faglig forsvarlig oppfølging av lege og annet relevant 
personell, som sikrer kontinuitet i behandlingen.

h. Tilby eldre som bor på helseinstitusjon enerom.

En forskrift er like gyldig som en lov. Derfor mener vi 
å kunne slå fast at Verdighetsgarantien betyr at eldre 
mennesker nå har fått en styrket rettstilstand, noe 
som må forventes å føre til et forsterket tjenestetilbud. 
Vi går ut fra at kommunene blir kompensert for 
merkostnader som følger av forskriften. Men uansett 
kan ikke kommunen unnlate å innfri de nye lovbestemte 
rettighetene ved å henvise til dårlig kommuneøkonomi. 
Vi oppfordrer kommunens eldre til å gjøre seg kjent med 
forskriften, og til å slå i bordet med den om nødvendig!

Verdighetsgaranti i eldreomsorgen
LEDER

En kortfattet årsmelding fra Eldresenteret
I løpet av 2010 har det vært i gang mange varierte aktiviteter og 
tjenester som tilbys til pensjonister og uføretrygdede i Frogn 
kommune. Mellom 20 og 60 personer var innom huset 5 dager i uken. 
Maksimum antall fikk vi da kongeparet kom på besøk. Da fyltes huset 
med 130 personer.

Tilbudene gis for det meste på dagtid, men her er også noen 
samlinger om kvelden. Tilbudene er – enkelt ramset opp: *Her er kafé 
4 dager i uken. *Litteraturstudier. *Studiegrupper innen engelsk, 
tysk og fransk. *Engelskkurs med lærer. *Bridge. *Porselens- og 
akvarellmaling. *Stor arbeids- og vevstue – med varierte arbeider. 
*Frisør. *Fotterapeut. *U3A arrangerer spennende foredrag. 
*Diakonene holder hyggelig samvær med god mat. *Eldresenterets 
Venner inviterer til hyggekvelder, 17. mai- og sankthans-feiring. 
*Teaterturer. *Dagsturer. *LHL tilbyr hjerte– og lungetrim  – 
pluss medlemskvelder. *Fra Ytre Follo Hørselslag kommer en 
likemannsarbeider og veileder i stell og bruk av høreapparater – og 
selger batterier. *Seniorkontaktene/fysioterapeut tilbyr styrke– 
og balansekurs. *Frivilligsentralen holder strikkekafé på dagtid. 
*Dataundervisning – også på dagtid. *Malergruppe om kvelden.
 *Internasjonal kvinnegruppe samles en gang i måneden på kveldstid. 
*«Kafé Treffpunkt» har hatt flere samlinger på kveldstid for 
pårørende med demens i familien.

     Alle nevnte tilbud fortsetter i 2011 – med noen «forsterkninger»: 
*Seniorkontaktene setter i gang trimgruppe på torsdager fra 
kl. 10.00 – 12.00. *Det ser også ut til å bli en uformell gruppe med

spansk-studier. *Reisekomiteen melder om dagstur til Blaafarve-
værket en gang i juni. *Teaterkomiteen melder at det er vanskelig 
å finne passende forestillinger.

Følg med på tavlen i Eldresenteret og i Amta, 
hvor det blir annonsert under Frogn 

kommunes informasjonsportal.



4 PENSJONIST-NYTT 1/2011 PENSJONIST-NYTT 1/2011 5

Han er født i 1917. Med sin opp-
vekst i Drøbak, sitt omfattende 
sosiale nettverk og sin inngående 
kjennskap til forholdene i Drøbak 
og Frogn, har han hatt de beste 
forutsetninger for å lykkes i dette 
arbeidet. Han er tredje generasjon 
i Drøbak. Faren var Albert 
Magnussen, jakteskipper, fraktemann 
og senere bryggeformann på 
Lehmannsbrygga.

Skjøt mot tyske fly 9. april 1940
Om morgenen 9. april 1940 
befant Bernhard Magnussen seg 
på Gressholmen like utenfor Oslo 
som mitraljøseskytter. Et tysk fly 
gikk til angrep på stillingen til 
luftvernbatteri A-4 som var under 
kommando av fenrik Knut Meyer, 
og fem 50-kilos bomber ble sluppet 
fra omkring 250 meters høyde. 

Redaktøren
Bernhard Magnussen 
gir seg etter 20 år

Da Martin D. Hestnes gikk bort i 1991, var 
man ute etter en ny redaktør av Pensjonist-
nytt. Både Bernhard Magnussen og Arne Nesje 
ble med i redaksjonen. Bernhard påtok seg å 
være redaktør. 

I sin rapport skrev fenrik Meyer 
at sersjant Magnussen ikke søkte 
dekning, men ble rolig stående og 
fortsatte skytingen mot flyet. To av 
bombene slo ned 30–35 meter unna 
ham. Batterisjefen skrev at Bernhard 
Magnussen ved sin opptreden var et 
eksempel for andre.   

Under frigjøringsdagene i 1945 
var det Bernhard som fikk beskjed 
om å ringe opp den tyske lederen 
på Oscarsborg for å be ham sørge 
for at alle tyskere der ble overført 
til Husvik i løpet av natten, fordi 
hjemmestyrkene ville overta neste 
dag.

Kontorsjef i Dreyer og 
«Mammut-general»
Bernhard har økonomisk utdannelse 
og var kontorsjef i Dreyers Forlag 
i Oslo i mange år. Gleden ved 
bøker stammer ikke minst fra de 
begivenhetsrike årene i Dreyer. 

Det var han som fikk Mammut-
navnet fram etter at han red 
på en av Arnardos elefanter fra 
Østbanen opp hele Karl Johans 
gate til Universitetet – for så å la seg 
intervjue av NRK.

Hans stilling i Dreyer og livet 
med bøker brakte ham inn i 
arbeidet med nyutgivelser av gamle 
skrifter fra middelalderen. Som 
nestformann i Selskapet til utgivelse 
av gamle norske håndskrifter har 
han bidratt til å få utgitt faksimile-
utgaver av flere av våre skriftlige 
kulturskatter. 

Lokalhistoriker
Bernhard har vært aktiv på 
mange områder. Han sto sentralt 
da kommunen besluttet å reise 
viktige bygninger som Grande 
alders- og sykehjem, Heer skole 
og Idrettshallen på Seiersten. 
Han er æresmedlem av Verne-
foreningen Gamle Drøbak, 
Oscarsborgs Festnings venner og 
Vindfangerbukta båtforening. 

Han har gitt ut to bøker om 
Vindfangerbuktas historie – samt 
historien om Drøbak fra nord til 
sør. Han har sittet i redaksjonskomi-
teen for Follominne og for det 
omfattende Frogn Bygdebokverk 
på fem bind. Videre har han bidratt 
til Verneforeningens utgivelser av 
billedbøker fra Drøbak i gamle 
dager. Bernhard har vært en yndet 

foredragsholder om lokalhistoriske 
emner, og i 2002 fikk han Frogn 
kommunes kulturpris. Han har også 
mottatt Kongens fortjenstmedalje i 
sølv.

En reiseglad syklist
Bernhard har ellers vært en ivrig 
syklist. Sammen med vennen Arne 
Nesje har han syklet Europa rundt. 
Men også syklingen har han måttet 
trappe ned på i de senere årene 
fordi knærne ikke lenger er like 
samarbeidsvillige. Nå reiser han 
helst med båten til Danmark.

I godt voksen alder – og vel 
så det – begynte Bernhard med 
brettseiling og var ikke sjelden å 
se ute på fjorden hvor han kunne 
dyrke sin nye hobby. Han er 
dessuten glad i hester og er i sitt 
ess når han kan fortelle om sine 
rideturer på Island. Siste gang var 
han 80 år og red tvers over Island. 

Gode historier
Vi er mange som har fått komme 
til Bernhard i hans hyggelige hjem 
i Niels Carlsens gate. På veien opp 
til det fine huset fra 1904, har vi 
utsikt til Parrstranda og Oscarsborg. 
Vi passerer det høyreiste og vakre 
akasietreet på nordsiden av huset. 
Når vi kommer inn, er han gjest-
friheten selv. Han er vennlig, imøte-
kommende og uhøytidelig, og 
en spennende og inspirerende 

Tekst og foto: Sven Lindblad
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samtalepartner med omfattende 
kunnskaper. Bernhard er dessuten 
en dyktig historieforteller med en 
lun humor. Og passer det seg slik, 
setter vi oss gjerne ut på verandaen 
og får smake på hans spesiallagde 
eplekake med råstoff fra egen hage.
  
Pensjonist-nytt
Men denne gangen skulle det 
handle mest om Pensjonist-nytt. For 
mange har han liksom alltid vært 
redaktøren av denne «avisa», men 
etter 20 år må vi finne oss i at han 
takker av. I en alder av 93 år er det 
vel fortjent at han får litt roligere 
dager. På en samvittighetsfull måte 
har Bernhard lagt ned et storslaget 
og meget omfattende frivillig 
arbeid helt gratis i alle disse årene, 
og bladet har gjennomgått en 
betydelig utvikling i perioden. Det 
er mange som setter stor pris på å 
få det i postkassen. Det har blitt et 
kvalitetsblad i fine farger som på en 
populær måte har drevet en form 
for «folkeopplysning» – særlig om 
kommunens rike historie. Gjennom 
Pensjonist-nytt har Bernhard og 
hans medarbeidere vist oss hvor 
interessant lokalhistorie kan være.

Ved å bringe inn tidsaspektet 
og historien slik det har blitt gjort i 
Pensjonist-nytt, øker vår kunnskap 
om – og respekt for – de nære 
omgivelsene som vi har arvet. Slik 
kan bladet være med på å bidra til 

at de verdiene vi har overtatt fra 
tidligere generasjoner, blir forvaltet 
på en best mulig måte.

Gjennom sitt arbeid har 
Bernhard vært med på å gi mange 
av oss en enda sterkere følelse av 
tilhørighet til dette stedet vi bor 
på, og som vi har blitt så glade i. 
Foruten å skrive mange av artiklene 
i Pensjonist-nytt selv, har han ved 
sin inkluderende og åpne væremåte 
maktet å inspirere og knytte til seg 
nye, faste bidragsytere. Sammen 
med redaktøren har disse gjort 
det mulig å gi bladet et interessant 
innhold i nesten hvert eneste hefte. 
Her er det nok å nevne mangeårige 
bidragsytere som Rolf Ottesen 
(Rolfot), Per-Willy Færgestad, Karl 
Garder, Arne Nesje og avdøde 
«Putte» Halvorsen. 

Med sin kreative tenkemåte har 
Bernhard overrasket oss gang på 
gang med nye temaer eller en ny 
vri, enten det er under samtaler, 
i foredrag – eller i artikler i 
Pensjonist-nytt. Han gjør fornuftige 
vurderinger, jobber systematisk og 
er svært energisk, arbeidsom og 
utholdende. Han kan holde fokus på 
detaljer og de større linjene samtidig. 
Han er i tillegg meget dyktig til 
å pleie og verne om det norske 
språket, og vi kan nesten si at han 
har nulltoleranse overfor skrivefeil.

Vi tror at Pensjonist-nytt kan 
ha en slags terapeutisk virkning for 

mange av oss som føler at årene bare 
flyr fortere og fortere. Med bladet 
opplever vi at vi kan bremse litt 
opp, og at det er tillatt å være litt 
tilbakeskuende og ettertenksom en 
gang i blant. Bladet minner i tillegg 
de eldre om tilbud i kommunen – 
særlig når det gjelder Eldresenteret. 
For det mangeårige arbeidet som 
redaktør av Pensjonist-nytt, skal 
Bernhard Magnussen ha en stor 
takk fra oss alle. Vi trøster oss med 
at han fortsatt blir i redaksjonen. 
Han er glad i kunst, og vi vet at han 
er i gang med å gjengi og omtale 
mange av Anton Thoresens malerier. 
Det gleder vi oss til.

Bernhard Magnussens hjem i Niels Carlsens gate. 

Program for Frogn U3A 
våren 2011 

17. mars  
Christian Borch: «Sannhetens kår»

7. april   
Jan Otto Johansen: «Russlands usikre 
fremtid»

5. mai   
Ellen Lerberg: «Theodor Kittelsen»

19. mai
Torbjørn Færøvik: «Eventyrlige India – 
fra fattig til rik»

Foredragene holdes kl. 11.00 i 
Eldresenteret.

PENSJONIST-NYTT 1/2011 7
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NOEN FAKTA OM «OMSORGSPLAN 2015»
Planen oppsummerer regjeringens strategi de nærmeste årene 
for å møte både dagens og framtidas omsorgsutfordringer. 
Omsorgsplanen bygger på St.meld. nr. 25 (2005–2006) fra Helse- 
og omsorgsdepartementet med tittelen «Mestring, muligheter 
og mening – Framtidas omsorgsutfordringer». Denne meldingen 
viser til strategiske grep som kan bli kjennetegn på framtidas 
omsorgstjenestetilbud og gi planleggingen retning og innhold. 
Strategier og tiltak er nærmere begrunnet og beskrevet. 

«Omsorgsplan 2015» forutsetter langsiktig planlegging av bygningsmessige investeringer, 
personellinnsats, kompetanseutvikling, utdanningskapasitet og tilrettelegging av fysiske og 
sosiale omgivelser. Planarbeidet foregår både på kommunalt og statlig nivå og forutsetter et 
tett samspill mellom statlige fagmyndigheter og kommunesektoren.

Ullerud bokollektiv
for personer med demens

Regjeringens «Omsorgsplan 2015» 
løfter fram tre hovedprosjekter. 
Det ene er «Demensplan 2015» 
– en egen plan som setter fokus 
på situasjonen for personer med 
demens og deres pårørende, med 
utbygging av tilpassede botilbud, 
dagaktivitetstilbud og økt kunnskap 
som hovedsaker. Til grunn for 
demensplanen ligger en erkjennelse 

av at dagens omsorgstjeneste ikke 
i tilstrekkelig grad er bygd og 
tilrettelagt for mennesker med 
demens. Dessuten regner man 
med at tallet på mennesker med 
demenslidelser sannsynligvis vil bli 
fordoblet i løpet av de nærmeste 
30–40 årene. 

24 boenheter
I kommunens sakspapirer omtales 
boligene som heldøgns bemannede 

omsorgsboliger i bokollektiv for 
personer med demens. 

Vi snakker om 24 boenheter 
kjedet sammen i fire fløyer med seks 
enheter i hver fløy.  Hver boenhet er 
på drøyt 30 m². I tillegg har hver fløy 
et fellesareal bestående av et 37 m² 
stort kjøkken og en stue på 25 m². 
Også utearealene er viet omtanke, 
blant annet ved at det anlegges 
sansehage mellom fløyene med 
direkte utgang fra hver fløy. Slike 
små bogrupper i et oversiktlig fysisk 
miljø – og med et stabilt personale 
– mener man vil gi optimale 
rammebetingelser for personer med 
demens.

Det kan også nevnes at bokollek-
tivet er i tråd med Husbankens 
definisjon av denne typen omsorgs-
boliger som skal inneholde «baseareal 
med nødvendige funksjoner, slik at 
boenheten kan benyttes som arena 
for heldøgns helse- og sosialtjenester.» 

Beboerne vil få egne 
leiekontrakter og skal betale 
kostnader til dagliglivets gjøremål.

Vekt på hverdagsaktiviteter
Leder for pleie- og omsorgsenheten, 
Hanne Alm, forteller at bokollektivet 
skal drives etter prinsippet om 
miljøarbeid med vekt på hverdags-
aktiviteter. Selv kokken skal være 
miljøskaper og kalles derfor miljø-
kokk. Miljøkokk har vært utprøvd 
med hell andre steder. Maten skal 
tilberedes på avdelingskjøkkenet, og 
det er meningen at beboerne skal 
kunne delta i kjøkkentjenesten etter 
evne og lyst.

Dagsenter i underetasjen
I underetasjen i en av fløyene 
skal det etableres et dagsenter 
med eget personale. Dagsenteret 
skal gi hjemmeboende personer 
med demens et dagtilbud som 
skal fungere aktiviserende og 
stimulerende – og gi gode opplevelser 
og meningsfulle hverdager.  
Dette kan bidra til at familie 
og ektefeller kan klare å stå i en 
krevende omsorgssituasjon. En 
måling som ble foretatt i mai 2010, 

Mange har registrert byggevirksomheten på sykehjemstomta på Ullerud. Det 
dreier seg om det nye bokollektivet for personer med demens. Boligene skal 
være innflyttingsklare i mars i år. Derfor er det vel grunn til å rose Frogn 
kommune for å være tidlig ute med å følge opp målsettingen i den nasjonale 
demensplanen.

Tekst: Kjell Lorentzen    Foto: Sven Lindblad
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viser at hjemmesykepleien på det 
tidspunkt hadde 23 brukere som 
ble oppfattet som personer med 
en demenssykdom. Dagtilbud er 
blitt omtalt som det manglende 
mellomledd i omsorgskjeden for 
mennesker med demens. Nasjonal 
statistikk viser at bare 4 % av 
dem som bor hjemme med en 
demenslidelse, har et slikt dagtilbud. 

En god hverdag
21 tilsatte – leder, miljøkokk, 
miljøarbeidere med kompetanse 
innen pleie, demens og miljøarbeid 
– skal bidra til å gi beboerne 
og dagsenterbrukerne en så god 
hverdag som mulig. Hanne Alm 
kan fortelle at det ikke har vært 
vanskelig å få kvalifiserte folk til 
stillingene. 

På dette utsnittet av «utomhusplan» for prosjektet ser vi byggets spesielle utforming. 
Mating av karper i Ulleruddammen, samt eget golfhull i sansehagen, er blant det unike 
for prosjektet. (Kilde: Prosjektleder Rudolf Fredriksen i Backe avd. Drøbak).

Omsorgen for personer med demens 
kan neppe karakteriseres som dårlig 
i Frogn kommune. Men det nye 
bokollektivet og dagsenteret vil 
garantert gi et betydelig og nød-

Fra byggearbeidene sommeren 2010. 

Fronten av bygningen fotografert i februar 2011.

Bygget har stor utstrekning.

vendig kompetanseløft, og man vil 
nå flere brukere. Har du spørsmål 
angående disse nye tilbudene, kan du 
gjerne ringe søknadskontoret i Frogn 
kommune.
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Velkommen til hyggelig handel
Vi har fagutdannelse og 22 års erfaring
10% pensjonistrabatt på kosttilskudd

Åpningstider: 
Hverdager  kl 9-17    Lørdag   kl 9-15

Niels Carlsensgt. 4, Tlf 64931205

PENSJONIST-NYTT 1/2011 13

Finnegården

Tekst: Per-Willy Færgestad
Verneforeningen Gamle Drøbak
www.verneforeningen.no 
Foto fra Drøbakskalenderen 2007

På baksiden av huset var det stor 
have med frukttrær og gressbakke 
hvor barna kunne leke mens de 
voksne drakk kaffe. Det var et 
hyggelig sted å bo. Det var også 
en tid slakterbutikk, tobakk- og 
sjokoladeforretning på hjørnet mot 
gaten. 

På bakken foran i bildet ser vi 
skutemaster og råbommer, samt 
en Nordlandsfæring. I vannet til 
venstre ser vi baugen på en Strande-
barmfæring. Om våren ble små 
robåter kjøpt fra handelsjakter fra 
hele landet, ofte bestilt i avisannonse.

I 1950-årene ble gården revet, 
og det ble bygget to store blokker 
her med mange fine leiligheter. I 
underetasjen ble Sea-Side danse-
restaurant bygget, og den ble det 
store stedet for ungdommen – både 
den lokale og fra hele Østlandet.

Nedenfor huset var det en smal 

gate (Storgata) langs sjøen, og 
fra gatehjørnet ved Tollboden og 
nordover var det et rekkverk mot 
vannet. I ruskevær skyllet bølgene 
over hele gaten og mot huset. Hele 
den parkeringsplassen som er der nå, 
var Oslofjorden.

Det er stor aktivitet i området 
nå, med utbyggingen av Hamborg-
brygga/Drøbak Gjestehavn, planlagt 
utbygging på Lehmannsbrygga og av 
Reenskaug Hotel – med tilsvarende 
økt parkeringsbehov. Politikerne 
våre har bestemt at det fortsatt skal 
være snuplass for buss på Lehmanns-
brygga, så da forblir det vel parkering 
på plassen foran Finnegården.

Finnegården var et solid borgerhus 
i tømmer fra 1700-tallet. Sanitets-
kaptein doktor Edward Finne 
overtok denne gården i 1876 
fra kjøpmann H. P. Samuelson. 
Bygget var et karakteristisk 
bygningskompleks. Her har det 
i alle år bodd mange familier.

Åpningstider:
Man., tirs., 

tors., fre. 11-15
Ons. 11-19
Lør. 11-14

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

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

  Grete Moes klær 
Trygve Aasheim

Lindtruppbakken 2, Drøbak
Telefon 64 93 01 07

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

svemo.no
Data-service

Service, salg
opplæring, internett,

installasjon
Belsjø Platå 21 A, 1440 Drøbak
post@svemo.no www.svemo.no

Tlf. 64 93 84 03

Svein Moen
924 21 926

GALLERI OG RAMMEVERKS
TED

MALERIER

GRAFIKK

 GLASS

KERAMIKK

SMYKKER

RAMMEVERKSTED

Niels Carlsens gate 2
1440 Drøbak

Tlf. 64 98 90 77 / 480 69 054
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Jeg er født i Drøbak i 1940, og her vokste 
jeg opp. Disse artiklene skal handle om 
hva jeg husker fra guttedagene, om de 
første erindringer i livet, hvilke hendelser 
jeg har opplevd i barneårene, hva jeg 
husker fra livet i Strandveien under krigen 
og på Bråtan og Tollbodplan i Drøbak i 
årene etter krigen, hva som skjedde av 
dagligdagse opplevelser, hvilke personer 
jeg delte opplevelsene med, og hvordan 
livet gikk sin gang i dette området. Det er 
sikkert mye som i etterhånd kunne vært 
notert ned og fått omtale her, men dette 
er et utvalg av barndomsminner fra årene 
1943–1954, skrevet nærmere 65 år etter 
utgangspunktet i 1943.

14 PENSJONIST-NYTT 1/2011

«Tuste»
En av Drøbaks originale kvinnelige 
profiler på 1950-tallet eide et 
gammelt skipsrederhus syd i byen 
som ble oppført ca. 1750. «Tuste» 
ble hun kalt, men døpenavnet 
var Ragnhild Torgersen. Hun var 
en enslig frøken og bodde alene i 
det store huset i Jørnsebakken 2. 

Det staselige huset hadde familien 
overtatt i 1873, og frøken Torgersen 
hadde sin leilighet i den nordre 
delen av bygningen. Den søndre 
tredjedelen leide hun ut for å spe på 
inntekten.

Oppgangen fra Jørnsebakken 
og inn til huset gikk langs en 
smal sti mellom Tollbodhagen 
(Jacobineparken) og hennes eiendom. 
Den var så smal at to mennesker ikke 
kunne gå ved siden av hverandre. 

På den tiden jeg omtaler 
mest i mine artikler – altså tiden 
umiddelbart etter krigen – var huset 
i forfall. Det var dårlig vedlikeholdt, 
grått, ustelt og malingslitt, med 
gamle, trekkfulle vinduer, og et 
tak som godt kunne trenge en 
overhaling. Dette var for så vidt 
inntrykket også av den øvrige 
bebyggelsen i dette området rett etter 
krigen.

Ble tegnet av Øivind Enerhaugen
Vår lokale avdøde tegner, kunstneren 
Øivind Enerhaugen, har laget en 
morsom tegning av frøken Torgersen. 
Hun står nede på Tollbodbrygga. 
Enkelte trekk ved tegningen er 

Byoriginalen «Tuste» på en av sine faste 
turer ned til Tollbodbrygga. (Tegning: 

Øivind Enerhaugen).
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overensstemmende med virkeligheten 
– nemlig håndvesken, stokken, pakken 
hun bærer i hånden, og «gjengene» 
på strømpene. Helhetsinntrykket av 
tegningen for øvrig er at kunstneren 
har hatt en viss erindringsforskyvning 
i spennet mellom fakta og fantasi. 
Fargerik i klesdrakten var hun i alle 
fall ikke. Hun gikk for det meste 
kledd i mørke eller gråbrune klær, uten 
for mange knapper i kåpen. I stedet 
var disse erstattet med sikkerhetsnåler.

Litt spesiell og skummel 
Frøken Torgersen hadde tidligere 
vært ekspeditør i aviskiosken på 
Lehmansbrygga. Hun hadde også 
vært ansatt som telefonist ved Drøbak 
Telefon- og Telegrafstasjon. I den 
tiden det her skrives om, var hun 
blitt pensjonist og var å anse som litt 
spesiell, skummel og original.

Ragnhild Torgersen oppholdt seg 
for det meste i skyggen og i mørke 
områder i skumringstimen og om 
kvelden. Det var svært langt mellom 
lampepunktene i gaten – hvis det i 
det hele tatt var lys i lampene. De var 
for det meste mørke. De fleste husene 
hadde også svarte blendingsgardiner 
som var trukket ned slik at intet 
lys kunne ses utenfra. Dette hang 
vel igjen fra krigens dager med 
blendingspåbud. 

Mange av barna på den tiden 
hadde hørt snakk om «den sorte 
damen» som det var knyttet noe 

skummelt til. Hvorvidt dette skumle 
var noe kriminelt – eller noe annet, 
vet jeg ikke. Frøken Torgersen 
var høy og tynn, med en spesiell 
haltende gange. Siden hun var litt 
skummel, ble hun knyttet til denne 
damen. Mange unger var redde for 
henne og trodde på ryktene som gikk 
at hun trolig var den sorte damen.

telefonist
Det går en historie om henne fra 
tiden som telefonist. Det var to 
personer som snakket sammen på 
telefonen, og de kom snart inn på 

noen følsomme temaer som ikke 
andre burde få kjennskap til. Da 
nevnte den ene at de måtte være 
forsiktige med hva de sa, for frøken 
Torgersen lytter sikker på samtalen. 
Hun var på vakt og brøt øyeblikkelig 
inn i samtalen: «Nei, det gjør jeg slett 
ikke, det!». 

Fikk spise seg mett
Frøken Torgersen var nøysom og 
måteholden av natur, og hun hadde 
trolig ikke de store inntektene. Min 
omsorgsfulle mor kjente henne 
godt, både fra sin barndom og som 
tidligere kollega på telegrafen. Hun 
tok seg derfor seg litt av henne. Jeg 
minnes at frøken Torgersen hadde 
en spesiell teft for når vi hadde 
pannekaker til middag på fredagene. 
Da kom hun mens mor forberedte 
middagen, og hun banket forsiktig 
på kjøkkenvinduet. Dermed ble hun 
invitert inn og fikk selvfølgelig spist 
seg skikkelig mett.

Da hun gikk, fikk hun med seg 
noen kokte poteter fra gårsdagen og 
en bunke med gamle aviser. Som 
regel spurte hun om mor hadde noen 
lysstumper til overs. Disse smeltet hun 
om på kjøkkenet sitt og støpte større 
lys med ny veke. Hun avbrøt visitten 
før far kom hjem til middag. Han var 
ikke overbegeistret for besøket, for det 
var alltid en egen «eim» i kjøkkenet 
etter henne. En «eim» som ikke 
akkurat vekket appetitten.

En fast kveldstur til 
tollbodbrygga
Når det hadde mørknet om kvelden, 
hadde frøken Torgersen sin faste 
tur tvers over veien og ned til 
steinbrygga ved trafokiosken på 
Tollbodbrygga. Hun hadde da som 
regel en papirpakke under armen 
som hun kastet i sjøen. Dette var 
angivelig personlige etterlatenskaper 
som hun hadde gjort fra seg på 
en avis. Noen av oss gutta hadde 
mottatt opplysninger fra en pålitelig 
kilde – nemlig dotømmeren. Han 
fortalte at dobøtta ikke ble brukt, og 
den var alltid tom. 

Når hun hadde disse turene, var 
nok vi guttene litt rampete – eller 
kanskje fantasifulle og initiativrike. 
Vi hadde lommelykter som vi 
brukte til å lyse opp ansiktene 
våre med underbelysning. Noen 
hadde lommelykter med farget rødt 
og grønt glass – noe som gjorde 
fremføringen enda sterkere og 
kanskje noe mer skremmende. Når 
vi så reaksjonen til frøken Torgersen, 
stakk vi unna og ble borte i mørket. 
Dette var guttestreker og ikke 
ondskap.

Moreller i hagen
I hagen til frøken Torgersen var det 
tre morelltrær, og morellene var av 
den kjøttfulle sorten – store, rødgule 
og svært gode. Det var vanskelig 
å gå på slang i hagen hennes for i 

Ragnhild Torgersen fotografert i yngre 
år.
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frukt- og bærsesongen satt hun alltid 
i vinduet og fulgte med. Ikke bare 
banket hun i vinduet, men hun 
hadde også en vekkerklokke som hun 
ringte med. Denne klokken var trolig 
for å vise sin tilstedeværelse og at hun 
ringte til politiet. Men vi guttene 
hørte nok forskjell på en telefon og en 
vekkerklokke.

Til tross for alle disse 
ungestrekene, kunne vi ofte bli 
spurt om vi ville hjelpe til med 
høstingen av moreller. Men det var 
på én betingelse, og det var at vi 
måtte plystre mens vi satt oppe i 
treet og høstet. Tross lang erfaring 
med både høsting og plystring, lot 
dette seg sjelden kombinere med å 
spise moreller. Stoppet plystringen 
opp, reagerte hun umiddelbart der 
hun vandret rundt under treet – og 
sikkert koste seg. Dette var trolig 
hennes måte å bite fra seg på.

Ragnhild Torgersen døde i 1971.

Leide ut til Drøbak havnekontor
I den søndre tredjedelen av huset til 
frøken Torgersen hadde havnefogden 
sitt kontor. På veggen ved siden av det 
søndre vinduet var det spikret opp et 
stort hvitmalt skilt. Med store, svarte, 
malte bokstaver stod det: «Havne- 
og mønstringskontor for sjømenn». 
Kontoret ble bestyrt av havnefogd 
kaptein Trygve Nilsen – med datteren 
Guri som sekretær. Nilsen nøt stor 
respekt og tillit og var den faglige 
og praktiske sjømannen som kjente 
skipsfarten og alle verdens hav. Guri 
var den som holdt orden på papirer 
og sørget for at kontoret fungerte som 
det skulle.

Havnefogd Nilsen hadde sin 
myndighet innenfor Drøbak 
havnedistrikt som strakte seg fra 
Sonsodden og Tofteholmene i sør – til 
Spro / Nærsnes i nord. Det var den 
gang begrenset fart i Drøbaksundet. 
Jeg tror det var 10 knop innenfor et 

område på en nautisk mil rett vest 
ut i fjorden fra «Bemberbusken» på 
Rosekollen – og derfra i rett linje 
nordover til Hamborgodden ved 
Husvik. «Bemberbusken» var en 
gammel furu. En tysk skomaker 
ved navn Bember hang seg i sin tid 
i treet, og dermed fikk det navnet 
«Bemberbusken». Treeet er i dag 
borte.

Havnefogden hadde ansvaret for 
all skipstrafikk innenfor sitt distrikt 
og de tilliggende havner og kaier. Han 
hadde høyere maritim utdannelse og 
hadde seilt i mange år som skipper 
i utenriksfart. Kontoret hadde også 
ansvaret for på- og avmønstringer 
av sjømenn. Hit måtte sjøfolk gå 
for å «få seg båt» og få stemplet inn 
i sjøfartsboka eller sjøfartsbeviset 

Etter restaurering framstår «Tuste»s hus 
i Jørnesbakken 2 som en av Drøbaks 
vakreste bygninger. I forgrunnen ser vi 
statuen av fergekvinnen Jacobine – reist i 
1991. (Tegning: Erling Drange. Kilde: Erling 
Drange og Bernhard Magnussen: «Drøbak 
fra nord til syd – Husene forteller historie», 
Drøbak: AMETA-DM, 2001)

tiden man hadde vært om bord i en 
båt i utenriksfart, hva båten het og 
hvilket rederi det var. Dette ga senere 
grunnlag for sjømannspensjon.

Havnekontoret ble senere 
flyttet til losstasjonen sør for 
Lehmansbrygga, hvor det ble bestyrt 
av havnefogd Leif Andersen – inntil 
tjenesten ble omorganisert. Noen 
oppgaver ble nedlagt, og andre ble 
overført til Oslo.
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Ordet «kjølhaling» fikk en 
spennende klang. Enda mer 
spennende ble det når jeg kunne 
forstå at store seilskuter hadde 
ligget på siden på min egen 
badestrand. Det var ikke så lett 
å se det for seg, Men da det i 
bokform dukket opp et foto av 
kjølhaling i Vindfangerbukta 
fra omkring 1890, kom glimt av 
stedets kulturminner på plass. Da 
jeg i tillegg fikk vite historien om 
dampsaga som ble satt i virksomhet 
rundt 1850, fikk jeg bekreftet mine 
opplevelser av området innerst i 
bukta. Det var dekket av sagflis, 
etter en driftstid som ble avsluttet 
med Johan Wennersgaards sagdrift 
inn i 1930-årene.

teltliv i «nisseskauen»
Opplevelsene som guttunge i 
bukta har gitt meg fine minner. 
Spennende var det å utforske 

skogen opp mot det avstengte 
militære området på Husvik. At 
kamerater fant en tyskerhjelm 
mellom piggtråden i skråningen, 
ble en bekreftelse på at det ikke 
var mange årene siden krigen var 
avsluttet. Et blodig minne med arr i 
leggen etter rusten piggtråd, gjorde 
sitt til at det fra mødrehold ble 
forbudt område. 

Noen år senere ble det atter 
idyll i «Nisseskauen», for da fikk 
min tante og onkel bosatt i Oslo 
tillatelse til å ha sin egen lille 
campingplass mellom furutrærne i 
nordskråningen. 

Onkel Thorleif – «fyrbøter 
Hansen» på Oscarsborg – hadde 
fått tillatelse til å sette opp 
hustelt og møblement av tomme 
appelsinkasser, slik at hans søster 
med to unggutter kunne tilbringe 
sommerferien i helsebringende 
naturomgivelser, mens onkel 
Ivar måtte være igjen i Oslo som 
drosjekusk. Men han satte kursen 

mot bukta så ofte han kunne. 
Sommerens tristeste opplevelse var 
når vi sa takk for i sommer.

Fantejakter i bukta
Med årene har jeg fått en 
forsterket følelse av å høre hjemme 
i bukta. Litt slektsforskning 
fører morsslekten tilbake syv 
generasjoner i Gylte. Selv er jeg 
født i 1948. Julie Samuelsen, mors 
tante, eide Gylteholmen til hun 
ble enke og solgte holmen for å 
bygge seg bolig ved Gloslibekken, 
grensa mellom Drøbak og Frogn. 

Eiendommen fikk navnet «Bekkeli» 
– og eieren tilnavnet «Julie i 
bekken», eller «Julie i Bekkelihuset» 
ifølge Bernhard Magnussen. 
Han har sterk tilknytning til 
Vindfangerbukta, hvor hans 
familie drev jakteskipper-
virksomhet. Jaktene hadde stor 
betydning for mange i området. 
Min tidligere omtalte onkel, 
fyrbøteren, hadde også fartstid 
som mannskap på jakt. Og jeg 
skulle gjerne ha skrevet ned hans 
minner fra «frierferder» om bord i 
fantejakter som også hadde tilhold 

En barndom med hyggelige minner fra Vindfangerbukta ble etter hvert til 
nysgjerrighet og utforskertrang. Badeplassen med tykke stokker i strandkanten, 
halvveis skjult av sand, måtte ha en spesiell historie. Stokkene lå i et system 
som tilkjennegav at de hadde en spesiell funksjon. Ungguttens nysgjerrighet fikk 
svaret fra den eldre generasjonen. 

Takket være Hans Fredrik Gudes maleri fra 1876, kan vi vite hvordan dampsaga i 
Vindfangerbukta så ut fra Husvikholmen. Vi ser også sundet som skilte holmen fra fast-
landet. (Kilde: «Drøbak – 100 år i bilder». Utgitt av Verneforeningen Gamle Drøbak, 1991).

Tekst: Øivind R. Larsen
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i bukta. Noen fantejente fikk ikke 
onkel med seg, for fanten selv hev 
frieren over bord.

tømmer og trelast
Tømmer og trelast var min 
innfallsvinkel for en grundigere 
inntreden i Drøbaks historie. 
Spesielt spennende er det når 
du selv holder til i et område 
hvor det kan skrives omfattende 
lokalhistorie. Godt i gang med 
et bokmanus om bedriften Jo-
Bu, er det behov for forskning i 
materiale som gir bakgrunnsstoff 
rundt hovedtemaet om bedriftens 
historie. Ønsket om en enklere 

skogsdrift var bakgrunnen for 
Johnsen og Busks fremgangsrike 
eksperimenter med en motorsag 
som etter noen år skulle gjøre 
bedriften til Europas ledende 
motorsagprodusent. I arbeidet med 
stoffet om skogsdriften i Follo, 
kommer jeg ikke utenom aktiviteter 
tett inntil vår eiendom «Bekkeli», 
hvor det på en liten strekning 
av Gloslibekken som renner ut 
i bukta, var lokalisert minst fire 
oppgangssager tidlig på 1600-tallet.

Men i dag er alle spor etter 
denne virksomheten borte. Bekken 
er nesten tørr i sommerhalvåret, 
mens det vår og høst er 

drønnende vannføring. Mor og 
far kjøpte eiendommen i 1946, 
og i barndommen var bekken en 
naturlig lekeplass, men bare når 
vannføringen var liten. Da hadde 
mor også nytte av bekken til 
klesvask. Dette var jo før det var 
påtenkt offentlig vann i denne del 
av kommunen. Mesteparten av 
flomvannet i bekken var overløpet 
fra Drøbaks vannreservoar, 
Øvredammen, men det var langt 
unna rørnettet. 

Mellom eiendommen «Bekkeli» 
og naboeiendommen hadde 
grunneieren på Glosli avsatt en 
to meters stripe til tømmervei 
for å få egen adkomst med 
sin tømmertransport, som var 
terrengslep med hest.

Kjølhaling
Rundt midten av 1800-tallet 
var Vindfangerbukta preget 
av skutetrafikk, og det var stor 
virksomhet med kjølhaling og 
skuter som lå i opplag. Hans 
Henry Parr, skipsreder og grosserer 
i trelast, drev skipsreparasjons-
verksted på Husvikholmen. 

På Gylteholmen var det også 
aktivitet med kjølhaling av jakter. 
Her var det Samuel Randin som 
holdt til med sin virksomhet. På  
østsiden av holmen ble jaktene 
festet og krenget over på siden mot 
land ved hjelp av et gangspill, slik 

Kjølhaling ved Hans Henry Parrs skipsreparasjons-verksted ca. 1890. (Kilde: 
«Drøbakskalenderen 2004. Utgitt av Verneforeningen Gamle Drøbak»).

Kjølhalingsstokkene er fortsatt synlige 
minner fra Vindfangerbuktas kulturhistorie. 
(Foto: Thore Bakk, Follo Museum).

På Husvikholmen ligger Sjøsenteret med 
moderne alternativer til vedlikehold – som 
kontrast til kjølhalingsstokkene på motsatt side 
av bukta. (Foto: Thore Bakk, Follo Museum).

Forankringsbolter som landfester for skuter 
i opplag. (Foto: Thore Bakk, Follo Museum).
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at skjell og groe kunne skrapes av, 
og skutesiden ble tettet og påsmurt 
tjære. Når den ene skutesiden var 
ferdig, ble skuta endesnudd, og 
den samme jobben ble gjort på den 
andre siden.

Synlige tegn etter seilskutenes 
storhetstid i bukta finnes på 
fjellknausene langs strandkanten 
og nordover mot Gylte. Det er 
solide forankringsbolter som skuter 
i opplag hadde som landfester. De 
fleste av festene er laget av deler 
av gamle ankere, enten fordi en 
klo eller en toppring var ødelagt. 
Smeden kappet det ned til passe 
størrelse og stammen ble festet 
med flytende svovel i hull som 

var boret i fjellet. Det er robuste 
kulturminner som vil vare i mange 
generasjoner. Kjølhalings-stokkene 
som ligger i strandkanten, er 
derimot mer utsatt for tidens tann, 
men vi får håpe at minst et par 
generasjoner til får glede av dem.

Kilder:
Dørum, Knut. «Frogn Bygdebokverk», 

bind II.
Magnussen, Bernhard. «Vindfangerbuktas 

historie».
«Pensjonist-nytt», Bernhard Magnussen.

«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.

Den fremmede kortspilleren 
på Nordre Hallangen

I «Illustreret Nyhedsblad» nr. 25 fra 
20. mars 1852 finner vi en underlig 
historie på side 104 med tittelen 
«Fanden på Næsodden». Nå viser 
det seg at historien ikke handler om 
Nesodden, men om gården Nordre 
Hallangen i Frogn. Asbjørnsen 
befant seg i Christiania, og han 
gjorde seg innledningsvis noen 
tanker omkring det overnaturliges 
vilkår i de norske byene. Der var det 
ikke landsbygdas frodige historier 
om hulder og troll som gjaldt, men 
snarere framtoninger som lignet mer 
på nissen – og så var det fanden selv.

«Dem har kanskee hørt det?»
Asbjørnsen skrev at fanden 

ikke opptrådte så ofte inne i selve 
hovedstaden, men at han så ut til å 
ha mer forkjærlighet for byer som 
Drammen. «At han siden Drammens 
Marked har holdt til paa Næsodden, 
er en historie, som i denne Tid har 
været almindelig udbredt omkring 
og i Byen, og Enhver, der vil spørge, 
kan rimeligviis faae Historien at høre 
af sine Tjenestefolk». Asbjørnsen 
kunne fortelle at han hadde hørt 
denne historien fra flere kanter og av 
forskjellige personer, riktignok i mange 
varianter.

Informanten denne gangen var 
Asbjørnsens såkalte «oppasser». Han 
var «en middelaldrende Arbeidsmand 
fra Sogndalen paa Ringerige» som 
allerede før grålysningen var i ferd 
med å legge i kakkelovnen. (For å 

Tekst: Sven Lindblad

Folkeminnegranskeren Peter Chr. Asbjørnsen 
er kjent for sitt store arbeid med å samle 
og gjendikte norske folkesagn og eventyr 
– ikke minst i samarbeid med Jørgen Moe. 
Deres arbeid med våre kulturelle røtter 
bidro til å styrke den norske selvfølelsen, og 
til framveksten av en nasjonal identitet på 
1800-tallet. Men hadde Asbjørnsen noe forhold 
til Drøbak og Frogn? Vi har ikke hørt så mye om 
det. Likevel er det noen spor å finne, selv om 
han tydeligvis ikke hadde helt klart for seg hvor 
grensen gikk mellom Frogn og Nesodden.

Peter Chr. Asbjørnsen. Tresnitt 
av Adolf Closs, Stuttgart, etter et 
fotografi av Fr. Klem i Christiania
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understreke det han sa, brukte 
mannen uttrykket «Død og  det» – 
som nå er helt utgått). Asbjørnsen 
våknet grettent av støyen som 
oppasseren lagde når han fyrte opp 
i ovnen. Etter en liten pause spurte 
oppasseren: «Dem har kanskee hørt 
det?». Asbjørnsen ville vite hva han 
snakket om. «At Dem har faaet 
saadanne langfærdendes Fremmede 
paa Næsodden?». Mannen fra 
Ringerike kunne fortelle at «Fanden 
er løs, og at han har bosat sig paa 
Næsodden». Han skulle ha kommet 
reisende fra markedet i Drammen. 
En mann fra Nesodden hadde vært 
på markedet, og på hjemveien fra 
Drammen kom det en fremmed 
bort til ham. De to begynte å prate 
sammen, og den fremmede fulgte 
med ham videre. «Snart løb han og 
snart gik han udved Slæden».

En kortspiller med hestebein
Vel framme ble den fremmede 
invitert inn i huset for å få i seg litt 
mat. «Da det led ud paa, kom der 
Nogle fra de andre Stuer og skulde 
smage på Markedsbrændevinet, 
og saa begyndte de at spille Kort. 
Som de spilte da, saa faldt der ned 
et Kort. En af dem skulde lyse ned 
efter det, men da laae det under 
Hestebenet til Fanden, og med det 
samme, dem fik see hvad han var 
for en Karl, gjorde han sig til en 
stor sort Hund og lagde sig i rund 

Ring under Bordet. Ja, Død og det, 
gjorde han det!  

Det første de gjorde, var at de 
sendte Bud paa tre Præster, een 
af Byen og to af Aker, men nei, 
Død og det, om de var gode for 
at drive ham nogen av dem; men 
hvad de sagde til ham, saa svarede 
han, at han vilde blive der i sex 
Aar. Nu siger Dem det, at Folket 
er flyttet fra Gaarden, saa nær som 
en gammel syg Mand, som var saa 
skrøbelig, at de ikke kunde flytte 
ham».

Asbjørnsen repliserte at det var 
da litt av et selskap å ha for en syk 
mann. Oppasseren var enig, og det 
var mer å fortelle, for om søndagene 
reiste mange mennesker ut til denne 
gården for å få se fanden med egne 
øyne. Asbjørnsen ville vite om 
oppasseren hadde snakket med noen 
som hadde sett denne «Personen», 
men det hadde han ikke. «Ja, Død 
og det, skjønner jeg, at Dem ikke 
troer paa det; ja, strax jeg hørte det, 
sagde jeg ogsaa, at det var Ljug», sa 
oppasseren og lo tvungent.

Bjørn Hallangen 
Asbjørnsen undret nå på om han 
kjente til hvilken gård dette var. 
«Nei, Død og det om jeg mindes 
det; hørt det har jeg – Holstad – 
Holvig – noget sligt var det –». 
«Halangen?», foreslo Asbjørnsen. 
«Ja. Dølen rende i mig, var det ikke 

Halangen, ja». Etter dette mente 
Asbjørnsen at han kunne fastslå at 
det hele ikke var så merkelig, og 
at det visstnok likevel var et fnugg 
av sannhet i historien. «Halangen 
ligger lige ud imod Drøbak; det er 
ikke at undres over, at der tales om 
en Reise fra Drammen som et kort 
Stykke Vei; de have faret gjennem 
Hurum og over Sundet paa Færgen. 
Men kjender ikke Du, som har 
havt saa meget med Driftebønder 
og Hestebyttere at bestille, kjender 
ikke Du Bjørn Halangen? Han 
er fra Nummedal og har reist 
som Handelskarl, før han kjøbte 
Halangen. At han har været på 
Drammens Marked, er der intet 
Urimeligt i...».

Underlig nok viklet Asbjørnsen 
seg inn i en nærmere forklaring på 
noe av denne historien, selv om han 
umiddelbart må ha gjenkjent den 
som et vandresagn. Slike sagn har 
blitt fortalt mange steder og over 
lang tid. De gir seg ut for å være 
sanne og knyttes gjerne mer eller 
mindre tilfeldig til konkrete steder 
og personer. Asbjørnsen mente at 
Bjørn Hallangen kunne ha truffet 
en mann på markedet i Drammen 
som hadde noe han skulle gjøre 
«paa Næsodden» – og som derfor 
ble med ham på sleden. Det 
kunne være «en Handelskarl eller 
Driftebonde ved Kongsberg eller 
Nummedal, som kaldes Hans eller 

Peer Fanden». Etter dette besøket 
hos Bjørn Hallangen, hadde trolig 
noen ondskapsfulle personer satt 
historien i omløp, mente Asbjørnsen 
– og konstaterte triumferende at 
informanten fra Ringerike ble flau 
og lang i ansiktet. «Rimeligviis 
gaaer det ikke bedre med de mange 
Andre, der have troet men ikke 
seet», skrev Asbjørnsen til slutt.

Vi kan lese om Bjørn Helgesen 
Hallangen i Haakon Falck 
Mycklands «Bygdebok for Frogn 
– Gårdshistorien». Han kom til 
Frogn 31 år gammel i 1824 som 
omreisende skreppekar og giftet 
seg med den 18 år gamle Gjertrud 
Helgesdatter. Tradisjonen vil 

Slik så kunstneren Otto Sinding for seg 
fanden som kortspiller.
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ha det til at han skal han ha 
forbauset alle ved å kjøpe Nordre 
Hallangen kontant på auksjon. 
Men Falck Myckland kan opplyse 
at i virkeligheten samlet han 
Nordre Hallangen gjennom ikke 
mindre enn fem forskjellige kjøp 
over flere år. Bjørn Hallangen 
var et forretningstalent og 
drev etter hvert en betydelig 
utlånsvirksomhet mot pant i fast 
eiendom. Han beholdt Nordre 
Hallangen til 1855, da han solgte 
sine eiendommer for ikke mindre 
enn 40.000 spesidaler.

Et internasjonalt vandresagn
Sagnet om den kortspillende 
fanden finner vi omtalt som 
nr. 3015 med tittelen «The 
cardplayers and the devil» i en 
oversikt over vandresagn som 
ble utgitt på engelsk av Reidar 
Th. Christiansen i 1958. I 
norsk oversettelse står noen av 
kjennetegnene ved historien 
listet opp slik: «På et visst sted 
hvor noen menn spilte kort, 
eller i en annen anledning, kom 
en fremmed inn og ble med på 
spillet. Et kort ble mistet ned på 
gulvet, og da en av spillerne bøyde 
seg ned for å plukke det opp, så 
han at den fremmede hadde en 
klov på foten. Deretter stoppet 
spillet. [...] Da han nektet å forlate 
stedet, ble det sendt bud på 

sognepresten i prestegjeldet, men 
han var maktesløs overfor den 
fremmede...». 

Dette høres utvilsomt kjent ut 
for oss. Reidar Th. Christiansen 
har funnet forekomster av sagnet 
mange steder i Norge. I boken er 
blant annet Hurum, Røyken og 
Lier listet opp, men det er ikke 
nevnt at dette vandresagnet også 
har vært en tur innom Frogn – 
hvor det ble omtalt av selveste 
Peter Chr. Asbjørnsen. 

Kilder:
Asbjørnsen, Peter Chr. «Fanden paa 

Næsodden». Illustreret Nyhedsblad, 
nr. 25, 20. mars 1852, s. 104. [Også 
trykt i: Gammelt nytt i våre tidligste 
ukeblader. Erik Henning Edvardsen 
(red.). Oslo: Norsk Folkeminnelag 
/ Aschehoug, 1997, s. 81–83. 
(NFL. Skrifter; 143). Også i: Norsk 
Folkeminnelag 90 år: 1920–2010, s. 
61–62]. 

Christiansen, Reidar Th. «The 
cardplayers and the devil». I: 
The migratory legends. Helsinki: 
Academia Scientiarum Fennica, 1958, 
s. 24–28. (FF Communications; 175).

Myckland, Haakon Falck. «N. 
Hallangen samlet igjen». I: Bygdebok 
for Frogn – Gårdshistorien. Frogn 
1967, s. 577–578.
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lå i Holmensgate 6 – ikke langt fra 
Vestbanen. Der var det hestemarked. 
Jeg var med far min for å kjøpe hest. 
Vi kommer inn i et merkelig hus av 
betong. Det er ingen trapper. Tenk deg 
en stor korketrekker fra bakkeplan og 
helt opp til øverste etasje. Resten av året 
fungerte Cheval som et dyrehospital 
– særlig for hester og hunder – inntil 
bygningen ble revet i 1956.  

Før du kommer til den første 
hesten, møter du en mann. Han spør: 
«Skal du kjøpe gamp? Ikke bry deg om 
dessa her». Han drar oss nesten forbi 
de første hestane. «Nei, kom her! Du 
er vel interessert i en ordentlig hest? Se 
på min – han står der borte». Jeg ser på 

ham og sier: «Vi vil se litt først».
Her var det bønder og heste-

handlere fra hele landet. Hestene 
vrinsket, humret og trampa med 
beina. Det var få damer å se, men 
noen var nok med for å holde et øye 
med gubben. Det var ikke fritt for at 
noen slo seg laus når de var i byen. 
Kjøpe-skål hørte med til kjøp og salg. 
Noen smakte nok på varene også 
før handelen. Vi var interesserte i en 
dølahest til. Vi hadde også en fjording 
som var fin i skogen.

En hest uten skjulte feil
Vi gikk flere runder – og så på og 
undersøkte dyra. Hvem liker jeg best? 

Karl Garder forteller
Da jeg skulle klippe håret for en tid siden, spurte hun som ordnet 
skalpen min om hva det betyr at en hest er forfangen. Jeg fortalte 
henne om denne hovsykdommen. Natta etter våknet jeg og 
tenkte på hestebeina og på hestehandel. Jeg sto tidlig opp og 
skreiv ned noen minner, og her er resultatet av hårklippen.

På hestemarked under krigen
Avskjed med Svarta
Det var under krigen. Svarta var 24 
år og hadde sett sine beste dager. Ho 
som var så flink til å balansere oppå 
rankene når potetene var satt – og vi 
skulle arde over jord. Når ho kom til 
enden av jordet, snudde ho selv. Det 
var bare å dra arden eller hestehakka 
rundt mot neste rad. Vekten av 
redskapen var minst førti kilo.

Men nå var det bestemt. Ho var 
blitt så støl. Sto og sov – og greide 
ikke å legge seg ned. Ho hadde det 
ikke godt. Reglene sa at det måtte 
være en veterinærkontroll av ny dato. 
Dyrlegen måtte undersøke hesten før 
den ble avlivet. Altså måtte hesten på 
slaktehuset.

Jeg reiste til Oslo for å bestille 
time. Slaktehuset lå på Grønlands 
torv. Jeg snakket med noen der, og 
de sa jeg kunne komme med hesten 
klokka 7 neste morgen – før de 
begynte å slakte. Da lå det ingen 
andre dyr der. Jeg håpet at hesten ikke 
forsto noe. Den var veldig klok.

På båtturen hjemover avtalte jeg 

med mannskapet. Det var plass til 
hesten med 5-båten neste morgen fra 
Glennestrand. Det var ingen andre 
dyr med båten den dagen. «Ta av skoa 
så ikke dekket blir skadet», sa de. 

Neste morgen står jeg på brygga og 
venter. Det er lavvann og bratt ned til 
båten. Jeg holder hesten i grima og går 
ved siden av den. Først er den betenkt 
og ser på meg. Så tar den et fraspark 
og raser ned i båten. Jeg binder den 
til masta midt på fordekket. Svarta 
får litt høy som den bare ser på. 
Turen tok halvannen time inn til 
flytebrygga ved Østbanen. Slakteriet 
var reinvasket, og det var ingen lukt 
av blod. Dyrlegen sto og ventet. Han 
bare så på øya til hesten. «Er i orden», 
sa han. Så var det hele over. Jeg tok 
med grima og reiste hjem. Sånne 
tanker dukker opp mange år etterpå.

Som en stor korketrekker
Nå var det en hest mindre på gården. 
Dette var om høsten. I februar var det 
marked i Oslo. På Youngstorvet solgte 
de honningkaker. Dyrestallen Cheval 
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Det hadde nå gått over over en 
time. Jeg går inn på hospitset. Der 
satt de og spelte kort og drakk. Oppe 
i ei seng lå det ei nesten naken dame 
sammen med en mann. Jeg går bort 
til selgeren av hesten og sier: «Jeg tror 
hesten fryser». Han svarer: «Du er 
en tosk. Veit du ikke at jo hardere 
kjøttet fryser, jo bedre holder det 
seg? Men nå skal vi kjøre. Jeg har 
kjøpt en ny hest og skal hente den på 
Cheval».

Klokka var nesten ti om kvelden. 
Jeg prøvde å få lånt en telefon for 
å ringe hjem, men det var umulig. 
Endelig kommer vi inn på Cheval. 
Vi får tak i hesten. Den er rebelsk, 
men vi får den til slutt opp på 
lastebilen. Jeg slår opp baklemma, og 

vi kjører. Jeg står foran hos hestene. 
Endelig er vi der Nesoddveien tar av 
fra det som nå er Gamle Mossevei. 
Jeg rusler hjemover. Klokka halv to 
om natta er jeg hjemme.

Her var alle redde. Far min hadde 
kjørt med hest for å møte meg. Han 
så ingen, kjørte opp Tohellinga, 
snudde og kjørte hjem. Han var 
hjemme klokka elleve, men ingen 
hest var kommet. Nå var gode råd 
dyre. De ringte til naboen. Bjerknes 
hadde bil. Han møtte opp på gården 
hjemme for å se etter meg langs 
veien. Hesten, bilen og jeg kom 
samtidig fram på gården, og gleden 
var stor. Ingen var skadet av kulda. 
Gode naboer er nyttige å ha i et 
knipetak.

Hvem er jeg mest tjent med? Det var 
viktig å finne en hest uten skjulte feil. 
Den kunne være løpsk, sta – eller 
kanskje krybbebiter. Det begynte å 
komme en del biler til stedet, og noen 
hester var redde for biler.

Du ser først på hodet hvordan øra 
reagerer på lyder. Kanskje er hesten 
nervøs? Så ser du på øia. Er de urolige? 
Du åpner kjeften og ser på tenna om 
det er normal slitasje. Dersom det har 
blitt haker på jekslene, er hesten over 
åtte år. Du stryker nedover beina. 
Er det noe unormalt? Når beinet 
blir løftet opp og banka på, finner 
du ut om den er vanskelig å sko. Du 
undersøker om hesten har normal 
beinstilling. Den skal ikke være 
kuhasa – som det heter når bakbeina 
er det motsatte av hjulbeint. Kryss, 
rygg og bog må være normale.

Vi blir til slutt enige med en bonde 
fra Østfold. Hoppa var bedekt. Han 
hadde papirer på det, og vi skreiv 
kjøpekontrakt. Han skulle snart 
kjøre hesten og meg til Nesoddveien. 
Derfra skulle jeg leie hesten hjem.

Et forsvunnet hodelag
Avtalen var at selger skulle ha igjen 
grima, så jeg måtte gå til Frogner 
Isenkram-forretning for å kjøpe 
hodelag. Far min reiste hjem med 
båten. Klokka nærmet seg ett, og vi 
skulle snart dra. Så får jeg beskjed: 
Bonden fra Østfold kjøper kanskje 
en hest, så vi blir forsinka. Lei av å 

bære hodelaget, får jeg henge det på 
kontoret. 

Tida går, og jeg begynner å 
mase. Nå skal vi lesse opp, og jeg 
går for å hente hodelaget. De sier at 
det har vært noen og stjålet det. Jeg 
blir ergerlig: «Dere er ansvarlige for 
hodelaget. Jeg går til politistasjonen 
og melder det!». No’ politi til huset 
ville de ikke ha. Jeg viste dem 
regninga, og de betalte.

En forsinket hjemtur
Jeg klyver opp på lasteplanen til 
hesten. Det var 24 kuldegrader i 
Oslo den kvelden. Riktignok var det 
presenning over planet. Så kjører vi. 
Bonden fra Østfold må bortom fru 
Bøhlers hospits. «Du får vente ute. 
Det tar en times tid», sier han. Jeg 
kommer meg ned på gata og går litt 
fram og tilbake. En mann stopper 
meg og sier: «Du er hvit på nesa!». 
Jeg tar av meg votten og varmer nesa. 

Cheval lå like ved Vestbanen i Oslo. 
Bygningen ble revet under saneringen 
av Vika i 1950-årene. (Kilde: Oslo 
kommune. Byarkivet).

•	Dusj,	stell	og	personlig	pleie
•	Tilrettelegging	av	mat,	handling,	
stell	i	hjemmet,	sengeskift	etc.

•	Sosialt	samvær,	tur	og	reisefølge
•	Avlastning	for	pårørende
•	Følge	til	lege,	frisør,	butikk	etc.
•	Sykepleietjenester
•	Rådgivning	og	tilrettelegging www.primaomsorg.no

Pleie - Omsorg - Avlastning
Prima	Omsorg	tilbyr	helse-	og	omsorgstjenester	med	et	fleksibelt	tilbud	
hvor	livskvalitet	og	trygghet	til	hver	enkelt	kunde	står	i	fokus.	Vi	har	tid	
og	ro	og	tilrettelegger	et	opplegg	 i	 forhold	til	den	enkeltes	ønsker	og	
behov.	Har	du	ektefelle	eller	andre	rundt	deg	som	trenger	hjelp	eller	
tilsyn,	kan	du	føle	deg	trygg	med	vår	avlastning	når	du	selv	ikke	kan	være 	
til	stede.	Vi	inngår	faste	avtaler	eller	gir	hjelp	ved	behov.

Prima	Omsorg	avd	Follo	

Tlf 64 93 22 60Verdighet	og	trygghet	
fra	første	møte!

Man	får	faste	personer	å	forholde	
seg	til	som	kommer	til	avtalt	tid!	



34 PENSJONIST-NYTT 1/2011 PENSJONIST-NYTT 1/2011 35

Maleriet «Filisterkroken»
Anton Thoresens maleri 
«Filisterkroken» ble malt i 1945 
og var en gave fra mine foreldre 
til Astrid og meg da vi giftet oss 
i 1945. Det viser et populært 
område syd i Drøbak, sett fra 
Lehmannsbrygga og nordover – 
slik det så ut da bildet ble malt. 
Området til venstre er omtrent 

Anton Thoresen var født i 1884 og virket som kunstmaler 
i hele sitt voksne liv. I en serie artikler vil Bernhard 
Magnussen fortelle om bildene hans. Thoresen døde i 1968, 
men vil leve videre sammen med oss gjennom de malerier 
som preger så mange av våre hjem. 

Drøbaks egen maler

Tekst: Bernhard Magnussen

som i dag og heter Filisterkroken 
fortsatt. Husene ligger der som de 
alltid har gjort. Det er nok foretatt 
noen små justeringer, og husene har 
selvsagt blitt malt i løpet av de 66 
år som er gått siden Thoresen lagde 
bildet. De har sannsynligvis fått en 
noe annerledes farve.

Foto: Sven Lindblad
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Filisterkroken er da et merkelig navn, 
vil de fleste av oss si. Hva kommer 
navnet av? Jeg har spurt mange frem 
til i dag, men ingen har kunnet gi 
meg et fornuftig svar. Men gåten blir 
nok løst en gang!

På østsiden av Storgaten lå 
det – den gang Thoresen malte 
motivet – en stor og praktfull 
eiendom, hvor familien Hauff 
holdt til. Såvidt jeg kan huske 
kalte man den for Hauffgården. 
For å gjøre gaten bredere slik at 
også store busser kunne passere, 
ble den delen av bygningen som 

vendte mot gaten, revet. Noe senere 
tok de hele bygningen. I stedet ble 
det reist murbygninger. Den store 
hvite trebygningen til høyre het 
Finnegården. Den er også revet og 
blitt erstattet med murbygninger. 
Trær og blomsterbed forsvant 
samtidig.

Ved den lange trebrygga hvor 
det på Thoresens maleri ligger en 
seilsnekke, lå det i mine dager en 
fiskeforretning. Trebrygga nederst 
til høyre på maleriet er i dag 
erstattet med en murbrygge som 
tilhører Tollboden. Fremdeles er det 

plass til noen småbåter ved brygga. 
I Finnegården mot gaten lå det en 
liten tobakksforretning som også 
førte aviser og annet lesestoff – og 
ikke minst kamfer og sukkertøy.

Skrivergården både sommer og vinter
Skrivergården er en av de stolteste 
bygningene i Drøbak. Den var Niels 
Carlsens bolig og er en perle i vår by. 
Mens Niels Carlsen i embeds medfør 
oppholdt seg i utlandet (med egne 
skuter), benyttet gjerne hans hustru 
tiden til å få bygget på  hovedhuset.

Etter Niels Carlsens tid overtok 

sorenskriver Ellefsen eiendommen 
som dermed fikk navnet Skriver-
gården. Vi ser at Anton Thoresen 
har malt bygningen både sommer 
og vinter. Det originale vinterbildet 
er å finne på Follo Museum.  
Maleriene viser den vestre delen 
av Skrivergården med lysthuset i 
bakgrunnen. Plankegjerdet er under 
ombygging.

På begge maleriene ser vi to 
kjempestore kastanjetrær som frem-
hevet bygningen. De er borte nå, 
men Skrivergården står der fremdeles 
– severdig og godt vedlikeholdt. 

Skrivergården Foto: Bernhard Magnussen
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Storgaten 15, 1440 Drøbak. Tlf. 64 93 46 55
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Det var som å være i himmelen for 
små unger å komme dit i slutten 
av 1920-årene og i 1930-årene. Vi 
misunte Molle og broren Birger 
som hele tiden kunne følge med på 

Molles karnappUtsikten fra

En gang på midten av 1700-tallet ble bygningen Torvet 1 bygd. I nyere tid har den 
gjerne vært kalt Molle. Omkring 1900 ble huset noe endret, og det ble bygget et 
hjørnekarnapp ved annen etasje ut mot Torvet. Dette karnappet ble orkesterplass 
til alt som skjedde i Drøbaks storstue – Torvet – som i grove trekk er uforandret 
frem til vår tid. Noe er riktignok revet, og noe har blitt bygd nytt, men fremdeles 
er Torvet byens storstue. Og Molles karnapp er orkesterplassen.

Tekst: Rolfot

hva som skjedde på Torvet. Og det 
var mye. Der lå både folkeskolen 
og middelskolen. Der gikk 17. 

Byens storstue – Torvet – malt av Wilhelm Peters på slutten av 1920-årene. Til venstre 
ser vi litt av Jørg. Jenssen-gården med karnapp. Til høyre «Åttekanten» og i bakgrunnen 
Grøn-Hansen-gårdens store uthus. Fontenen ble brukt som drikkevann for hestene. 
(Kilde: «Drøbak – Hundre år i bilder». Utgitt av Verneforeningen Gamle Drøbak, 1991).
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mai-toget ut av den store treporten 
ved folkeskolen. Der handlet folk 
grønnsaker, frukt og egg fra bøndene 
i Frogn, og der kjøpte man fisk fra 
legendariske Malla på fiskebasaren. 
Og der kom de første rutebilene til 
Drøbak. Torvet rommet mye av det 
som skjedde i den vesle badebyen, 
og fra karnappet hos Molle kunne vi 
følge med på det som foregikk.

overmalte skolevinduer
Vi vet at i sin tid kom maleren Chr. 
Krohg slentrende forbi karnappet 
i slåbrok og tøfler på vei til O. B. 
Hansen for å kjøpe malersaker. Her 
vanket også Edvard Diriks, Ludvig 

Skramstad og Wilhelm Peters i 
samme ærend.

I vår barndom var Molles hus eid 

Det kjente skiltet «Jørg. Jenssen» utenfor 
Birger Christensens butikk. Vi ser 
Christensen og en del av hans personale i 
døråpningen. (Kilde: «Drøbak – Bilder fra 
en svunden tid». Utgitt av Verneforeningen 
Gamle Drøbak, 1974).

Vinduene på skolebygningen til venstre var malt hvite nederst slik at elevene ikke kunne se ut på 
Torvet. (Kilde: «Drøbak – Hundre år i bilder». Utgitt av Verneforeningen Gamle Drøbak, 1991).

Det var spennende å titte fra karnappet 
da de «store» elevene samlet seg til 
fotografering. Vi ser her elevene ved 
Drøbak Middelskole våren 1929. (Kilde: 
«Drøbak – Hundre år i bilder». Utgitt av 
Verneforeningen Gamle Drøbak, 1991).

av hennes far Birger Christensen. 
På forsiden stod imidlertid det 
kjente butikkskiltet etter forrige 
eier Jørg. Jenssen – som mange 
eldre pensjonister i Drøbak vil 
kalle denne kolonialbutikken. En 
assistent i forretningen het Katrine 
Anker, og hun ble senere eier av 
tobakksforretningen på Torvet. Den 
kunne sees fra  karnappet  i Torvet 1.

Fra karnappet kunne man også se 
ned og inn i klasseværelsene gjennom 
den klare overdelen på folkeskolens 
vindusruter. Nedentil var rutene 
malt for å hindre at elevene skulle 
bli distraherte og følge med på  
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aktivitetene på Torvet – i stedet for 
det lærerne underviste i. Her kunne 
vi bivåne de store elevene som samlet 
seg til fotografering ved klasse- og 
skoleavganger. Men mest stas var det 
når treportene mellom bygningene 
på skolen ble åpnet av vaktmesteren 
17. mai, og ungene tøt ut på Torvet.

Det var mye å se. Ikke minst 
spennende var det å beundre 
hovedstadens og Norges beste 
tennisspillere når de samlet seg til 
kamp på banen der sentrumsbygget 
med ICA nå ligger. De spilte jevnlig 
i Drøbak om sommeren. Det var 
Johan Haanes, Dick Bjurstedt, 
Torkildsen, Ada Werring og Laila 

Schau Nilsen. De ble regelmessig 
fotografert av hovedstadspressen – og 
snakk om fotografering!

Hestevrinsk og stall i gården
Kom man ned Linna (Osloveien) 
mot Torvet, kunne man tro at det 
var alt annet enn en kolonialbutikk 
hos Jørg. Jenssens Eftf. Hestevrinsk 
og lukten av hestemøkk var det 
man ble møtt av. Og ganske riktig. 
I gården var det rikelig med plass til 
hester, og det benyttet bøndene fra 
Frogn seg av når de kom med varer 
til butikken – og til andre steder. De 
kom med matvarer fra gårdene, og 
på hjemturen hadde de med seg varer 

I ukevis hadde barna øvd seg til 17. mai-toget som snart skulle gå ut gjennom de store 
treportene – og ut på Torvet hvor folk stod tett. (Kilde: «Drøbak – Hundre år i bilder». 
Utgitt av Verneforeningen Gamle Drøbak, 1991).

På dette bildet fra Torvet i 1922 ser vi de store treportene som til daglig skulle hindre 
foretaksomme elevers ulovlige «ekspedisjoner». Høydepunktet 17. mai var kl. 10 da 
vaktmesteren åpnet portene, og et opprømt barnetog kunne starte sin rundtur i den 
festpyntede byen. (Kilde: «Drøbakskalenderen 2003». Utgitt av Verneforeningen Gamle 
Drøbak). 

fra Jørg. Jenssen og andre butikker. 
Flere av disse forretningene kunne 
sees fra karnappet. 

Askautrud var mye besøkt av 
dem som ville kjøpe maling og 
byggesaker. Det kunne bli tunge 
lass for hestene som forsynte seg 
godt av vannet fra fontenen midt 
på Torvet – den som forsvant og 
trolige ble benyttet som fyllmasse 
på moloen. Det hendte vel også 
at noen bønder hadde hivd innpå 
litt sterk drikke. Bøndene tok 
ofte kjøreoppdrag inne i byen, 
og det var ikke like populært hos 

alle. «Hestegarasjene» hos Jørg. 
Jenssen ble også benyttet av lokale 
kjøretøyer som fraktet varer fra 
båtene på brygga til butikker i byen.

Slåsskamp på torvet
Ikke alt var idyll på Torvet. Ved 
siden av folkefester og brylluper, så 
man gravfølger på vei til kirken. Det 
kunne også være demonstrasjoner, 
og basketak – for eksempel mellom 
svenske sjøfolk og lokale friskuser. 
Ofte måtte «øvrigheta» gripe 
inn. Den bestod i sin tid av 160 
centimeter høye «pol’ti» Mørk som 
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av naturlige grunner helst søkte hjelp. 
Han dro gjerne til brannvakten 
og fikk assistanse av brannmester 
Hansen. Han kunne også tilkalle 
vaktmester Andersen og kjempen 
Otto Julius Fredriksen for å dempe 
gemyttene. Når disse viste seg, ble 
det ro på Torvet.  

Det var stor trafikk hos Jørg. 
Jenssen. Det var ikke bare fra 

karnappet man kunne oppleve 
Drøbak, men også inne i butikken. 
Der møtte byens innbyggere 
hverandre, og det var ofte køer av 
mennesker som utvekslet erfaringer. 
Det ble sosiale stevnemøter, og 
selve butikken var et klenodium – 
et midtpunkt i byen og et stykke 
Drøbak-historie.

Molle kom tidlig med
Molles far som het Birger 
Christensen, ble enkemann da hun 
var liten. Hun kom tidlig med i 
driften, og hun lærte å balansere 
vektene med lodder. Varene måtte 
veies og måles, og de måtte pakkes 
inn med papir. Dette ble revet av 
ruller på stativ, og varene ble pakket 
med hyssing og tilført en trepinne 
til å bære i. Butikken hadde sitt 
varelager i den kjente «Åttekanten» 
som lå like bortenfor på Torvet.  

Molle kom med i driften av 
Jørg. Jenssen omkring slutten av 
1920-årene og begynnelsen av 
1930-årene da Drøbak var en fattig 

Dette er en av Schøyens første 
rutebiler som kunne sees fra Molles 
karnapp. (Kilde: «Drøbak – Bilder fra en 
svunden tid». Utgitt av Verneforeningen 
Gamle Drøbak, 1974).

by med stor arbeidsløshet og lite 
penger blant folk. Det var vanlig 
at man måtte handle «på krita» og 
«skrive på bok».  Hun opplevde 
mange hjerteskjærende scener, og 
det hendte ofte at de måtte være 
«snille». Hun regnet med at ikke alle 
kunne betale.

Drøbak var i hovedsak delt i 
tre deler: «nordpå» og «sørpå» og 
«sentrum». Molle ble selve sentrum. 
Ikke så sjelden tok hun en liten 
avstikker ned til sjøen og stupte på 
Badet. Hun ble et stupefenomen, og 
selv badegjestene jublet. Hele byen 
var stolt av henne. Molle ble senere 
hybelboer hos oss da vi flyttet til 
Oslo i 1936. Da fullførte hun sin 
handelsutdannelse.

Bussene kommer
Fra karnappet kunne man etter 
hvert se at nye tider var kommet. 
De første rutebilene var å se i 
Drøbak, og på- og avstignings-
plassen ble selve storstuen i byen  
– Torvet, rett utenfor Jørg. Jenssen. 
Men tider kommer og tider går. For 
mange Drøbak-folk er Jørg. Jenssen-
tiden over. For en god del av byens 
eldre pensjonister  lever likevel Jørg. 
Jenssens butikk videre i tankene – 
til veis ende.

Litt av 
utsikten fra 
bygningen i 
våre dager. 
(Foto: Rolf 
Ottesen). 

Bygningen med Molles karnapp. Jørg. 
Jenssens kolonialbutikk lever videre i 
manges bevissthet.  (Foto: Rolf Ottesen).
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Bruddlinjer
I en lesegruppe som jeg er med 
i, leste vi forrige året kanadisk 
litteratur, og en av bøkene vi leste 
var «Bruddlinjer» av Nancy Huston. 
Den har jeg har lyst til å prøve å 
fortelle litt om. Det blir ikke snakket 
så mye om kanadisk litteratur. 
Nancy Huston er fransk-kanadier, 
skriver sine bøker på fransk og 
oversetter dem til engelsk. 

«Bruddlinjer» en en fortelling 
om en familie gjennom fire genera-
sjoner. Den starter i California i 
2004 og avslutter i Tyskland i 1944. 
I hver av de 4 delene er det et barn 
på seks år som forteller. At de har en 
formuleringsevne som langt overgår 
en seksårings, ja de fleste voksnes 
også, må man bare godta. Gradvis 
kommer familiens hemmeligheter 
for en dag. 

Det starter i 2004 i California 

med Solomon, kalt Sol, en opp-
vakt, bortskjemt og ganske ufor-
dragelig guttunge. Foreldrene, 
særlig moren, overbeskytter og 
forguder ham, og med god hjelp av 
foreldrene opplever han seg selv som 
enestående. De ønsker å holde ham 
vekk fra alle livets harde realiteter. 
De har ikke øyne for at bak sønnens 
søte, veloppdragne ytre befinner det 
seg et «lite monster» som lurer seg til 
å se usensurerte websider om krigen 
i Irak når moren tror han leker med 
lego, og president Bush er hans store 
helt. 

I denne første delen begynner 
vi også å bli kjent med de 
andre generasjonene i familien; 
faren Randall, farmoren Sadie 
og oldemoren Kristina med 
kunstnernavnet Erra – som 
opprinnelig kom fra Tyskland. 

I neste del er det faren Randall 
som seksåring i 1982 vi blir kjent 
med. Han har en helt annen natur 
enn Sol. Hans mor Sadie er besatt 
av forskning rundt holocaust og 
er mer til stede i historien enn i 
nåtiden. Hun overlater sønnen 
mer og mer til faren, en liberal 
forfatter med skrivesperre. De 

flytter til Haifa i Israel for en 
periode i forbindelse med morens 
forskning.  Dette er på tidspunktet 
for massakrene i Sabra og Shatila. 
Randall får en brå innføring i 
Midtøstens historie, og foreldrenes 
ekteskap kommer under sterkt 
press. Så blir moren hardt skadet i 
en bilulykke og sitter resten av livet 
i rullestol. 

Så er det Sadie som forteller 
om sin oppvekst hos strenge 
besteforeldre i Toronto. Hun lengter 
hele tiden etter moren, Kristina/
Erra, som lever som sanger i New 
York. Så gifter hun seg med Peter 
– sin manager – som er jøde, og 
Sadie flytter til dem. Sadie og 
Peter får et fint forhold, og han er 
den første som setter henne inn i 
jødedommen. 

Til slutt får vi høre Kristinas 
del fra Tyskland i 1944 – som etter 
hvert binder det hele sammen. 

Hun har ikke villet fortelle om  
sin oppvekst der, og hvordan hun 
havnet i Canada etter krigen. Det 
er ikke noe det blir snakket om, 
og hun har ikke villet snakke med 
sin datter Sadie siden hun gav ut 
sin bok for nesten 15 år siden. 
Men så skal Randall som jobber 
med forsyninger til Irak-krigen, til 
Europa. Sadie får gjennom at alle 
skal reise dit og møte ham, også 
Kristina, og benytte anledningen 
til å hilse på Kristinas søster Elsa. 
Sadie har hatt kontakt med henne 
i forbindelse med sin forskning, og 
hun er nå meget syk. 

Å lese historien i motsatt 
kronologisk rekkefølge var noe 
uvant, men interessant. Jeg leste 
første avsnittet om igjen til slutt. 
Det fungerte bra for meg.

Stafettpinnen går videre til 
Rigmor Bjelland

 Marit Svenke 
anbefaler boken 
«Bruddlinjer» 
av Nancy Huston
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