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Takk til Pensjonist-nytt

GOD SOMMER!

i visste at Badet i Drøbak var 100 år i år, og vi visste at Badeparken var utpekt til Frogns 2000 års sted. Vi vet at toppen av Badeparken dukket opp av
havets overflate for 8000 år siden, etter å ha ligget presset ned av storbreen i
titusener av år. Det kalte på omtale. Vi besluttet å utgi et temanummer om Parken
og Badet, selv om det skulle bli et stort redaksjonelt løft.
En del av Badets og Parkens historie i første halvdel av forrige århundre har en del
av oss opplevd. Dermed fant vi ut at vi hadde en viss forpliktelse til å få satt det ned
på papir, så vi gikk like godt tilbake til tiden da Parken stakk hodet over vannet, og
fulgte årtusener og århundreder fremover til vi landet på det første året i det forrige
hundreåret. Da traff vi på Badet som nettopp ble bygget i år 1900. Vi stoppet opp
der og fant at vi måtte legge på atskillige sider for å yte vårt kjære Bad rettferdighet
der det nå står igjen ganske ribbet for bygningsmasse. Sier vi Badet til innbyggerne i
Frogn, vet alle hva vi mener.
Resultatet av våre skriverier og samling av bilder holder dere nå i hånden.
Vi håper dere har fått med en del dere ikke visste.
Vi eldre må tilstå at vi ikke har vært helt alene om å få bladet
Annonsører og glade givere har vært med på å legge
penger i potten, andre har hjulpet til med å lete frem
stoff i et stort kildemateriale. Vi synes det er hyggelig at
kommunens nye ordfører har takket oss for at vi har
forsøkt å bevare en del av vår kommunes historie i dette
nummeret.

ut.

I år 2000 starter Pensjonist-nytt på sin 20. årgang

REDAKSJONEN
Lilly og Willy Færgestad 64 93 04 81
Gertrud Berg
64 93 23 83
Reidun Iversen
64 93 32 78
Bernhard Magnussen
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Sverre H. Christophersen
Karl Garder
64 93 90 35
Arne Nesje
64 93 07 13
64 93 04 89
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D

et er et lykkelig treff at samtidig
som vi skal feire Badeparken som
Frogns 2000 år sted, fyller Badet
100 år. Disse to juveler kan kommunen
være stolt av. Men juvelene har en forhistorie som ikke alle 13 000 innbyggere
kjenner så altfor mye til. Det er mange
som ennå ikke har slått røtter her, og røtter må man søke å få der man har hjemmet sitt.
Derfor føler jeg behov for å takke
Pensjonist-nytt ved redaktør Bernhard
Magnussen for at den eldre garde i kommunen har utgitt dette spesialnummeret.
Mange mennesker i vår kommune vil føle
seg enda bedre hjemme når de får satt seg
inn i historien bak våre to naturperler, og
følger Badet og Parken opp til vår tid.
Morsomt er det også at det er tatt med en
del av de mange festlige anledninger som
oppstod spontant før krigen. Da samlet
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folket seg bl.a. på brygga ved siste båts
ankomst om kvelden, og alle satte seg i
bevegelse til Badeparken for å danse til
musikk fra sveivegrammofonen.
Jo, her i dette spesialnummeret er det
røtter i både alvor og skjemt. Her er det
tradisjoner som vi må ta godt vare på.
Det er givende at våre pensjonister gir
oss en innføring i Parkens og Badets historie. Interessant i dette jubileumsåret, er
det å lese at toppen av Badeparken dukket opp fra havet for 8000 år siden, og
spesielt levende er historien fra tiden etter
første verdenskrig. En god del av den har
våre pensjonister selv opplevd. Og de har
vist ansvar ved å gjøre den kjent for oss
andre.
Jeg føler behov for å si hjertelig takk
til våre pensjonister for initiativet!
Ruth Lilian Brekke (ordfører)
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Da parken dukket opp av fjorden

D

et kunne ikke være bedre valgt
som 2000-årsted. Ved Kristi fødsel
dukket nemlig toppen av
Badeparken opp av havet etter å ha vært
presset ned av isen i tusener av år. For
mellom 8000 og 9000 år siden gikk
strandlinjen i Seiersten-området, omtrent
der Rådhuset i dag ligger, mens bølgene
vel 6000 år senere skvulpet mot stranden
ved Solgry – Skrivergården som eldre
Drøbaksfolk kaller den.
For omkring 8000 år
siden ble en
sterk klimaendring
merkbar, og
da vi kom til
årene for
6000 år siden, opplevde Norge i tiden som
fulgte de varmeste somrer
vi har hatt,
og også varme vintre.
Landet steg
jevnt. Ved
Middel
alderen var
sjøen bare
fem meter
høyere enn i
dag.
Den varme perioden
førte med seg
varmetren4

gende trær som alm og eik. Og lind, som
trenger særlig mye varme, slo rot i den lille jorden som dannet seg etter at isen
hadde etterlatt blankskurte berg.
Lindealleen i Kirkegaten mot Parken har
således fornemme aner.
De varme somrene og milde vintrene
førte til at reinsdyr ble fordrevet, og inn
kom bjørn, elg, ulv, hjort, rådyr og vill
svin, bever, rev og fugl som tiur og orrfugl. De har streifet i Parken.
Her ser vi utviklingen av
landskapet
rundt Drøbak
gjennom 9000
år. Vi ser
strandlinjen
for 8400 år siden, videre
hvor den lå
ved Kristi fødsel, og senere
under Svarte
dauen.

Feststedet

H

vilket herlig feststed Parken har
vært, særlig i 30-årene, men kanskje må vi si at æren i en viss grad
må deles med det som den gang bare het
Brygga (Lehmanns-brygga). De to var
parhester. Festen startet da godt og vel
halve byen og de aller fleste turister tok
imot «Halv ti båten» – det siste anløpet
av nær dusinet av båter som anløp
Drøbak på den tiden. Det var solid sommertradisjon å møtes på brygga. Derfra
dro man i sluttet tropp til Badeparken for
å danse til sveivegrammofonens toner og
for å nyte de lyse sommerkveldene. Etter
dagens språkbruk er det trygt å si at
Brygga og Parken var datidens ”sjekkested” nummer en, og mange fant hverandre for resten av livet på dette feststedet.
Men det skal ikke skjules at parken og
de lyse sommerkvelder satte fart i festen

til byens løse fugler. De hadde tilhold
mellom de store steinene i Gamleparken.
Teknikken med å rense primus-spriten
var fenomenal, men til de aller fineste festene vanket det litt øl og brennevin, ofte
spedd opp med litt hårvann og etterbarberingsvann. Den dag i dag holdes denne
spesielle tradisjonen i Parken i hevd, og
etterkommerne er like snille og stille som
den gangen.
«Trekket» fra brygga til parken førte
også med seg mange kjente skuespillere
fra Oslo, og flere av dem opptrådte leilighetsvis planlagt, og ikke minst spontant
til stor jubel for de fremmøtte. Vi husker
blant mange Stenersen-tvillingene,
Kolstad-brødrene, Bernau, Juster, Arvid
Nilsen og Rose.
Bålfester, familiefester i det fri, bursdagslag og 17. mai-moro hørte også med
til festparken i gamle dager.

Opplysningene
stammer fra
geolog Rolf
Sørensen, en av
forfatterne av
Frogn Bygde
bokverk, første
bind, utgitt i
1996.
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Badet vårt

D

røbak hadde i andre halvdel av
1800-årene opparbeidet seg et
godt renomme som badeby. I
1876 skrev Morgenbladet i Oslo: «Af
mange smaa nette Badesteder nede i
Fjorden har Drøbak den ubestridelige
Fordel at ligge Hovedstaden nærmest.
Drøbak har dertil den livligste
Kommunikasjon, en smuk Omegn,
prægtigt Vand og en venlig og hyggelig
Befolkning.» Kristiania var i kraftig vekst
med en stor middelstand og mange velhavende mennesker som var ute etter rekreasjon. Det var allerede, om enn lite og
nokså primitivt, et bad i byen – «Larsens
Badehus» som lå i nordre enden av Bade
husgaten. Dampskipene var kommet
med anløp i Drøbak. De siste tiårene av
1800 hadde Drøbak besøk av opptil 400
badegjester. Men de gamle næringene i
Drøbak med tømmer, is og seilskuter var
på full fart nedover ettersom tiden nærmet seg 1900, tallet på badegjester sank
også. Noe måtte gjøres! Og det ble gjort!
Her skulle det bli bad. Tomt ble kjøpt i
1897. År 1900 stod det ferdig.
Pensjonist-nytt gratulerer med dagen.
Badet er 100 år!

Det ble stilt store forhåpninger til det
nye badet allerede da tomten var sikret i
1897. «Denne Badeanstalt er da Drøbaks
Haab, dens sikre Haap» – «Vi tror for en
storartet Tilstrømning af Sommergjæster,
af saadanne, der kan lægge mange Penge
ned her i Byen», skrev Amtstidende, og
skulle så absolutt få rett. Men det var
mange skjær i sjøen, ikke minst kom moralens voktere i byen i veien for den absolutte suksess. Hvordan skulle man få skilt
menn og kvinner, og hvordan kunne man
hindre at de tittet på hverandre fra berget
bak? Og gode Gud, badedraktene til
kvinner kunne klistre seg til kroppen deres, så alle de kvinnelige former ville
komme til syne.
Nå ja, kommunen sørget for at tomten ble kjøpt. Det var en del av Søren A.
Parrs eiendom, og Amtstidende fulgte
opp med å skrive at tomta var topp.
«Ugenert paa samme Tid som centralt,
lige i Nærheden af Parken og beskyttet
mod Vind og Sjø». 12 000 kroner ble bevilget. Det meste kom fra Brennevin
samlagets overskudd.
Det var da badet var ferdig at man
virkelig så hva badelivet hadde å si for

Det første badet

Drøbaks Badeindretning het det første kommersielle badet i Drøbak. Det ble bygget i 1869. Her kunne man «foruden Strømbad» ta «lunkent Søbad med Styrt og
Dusch, Dampbad samt Gytiebad». Det var en komité av «interesserede Borgere»
som hadde tatt initiativ til badet. Det lå nord i Badehusgaten… «inneklemt mellom
to kullopplag» og var et lavt, enetasjes hus med fire avkledningsrom og hadde et
inngjerdet sandbasseng på 5 ganger 8 meter. Badet ble et par tiår senere overtatt av
skipper Lauritz Larsen og ble kjent som «Larsens Badehus». Kona Karen drev badet
mens mannen var til sjøs. Man kunne få gytje- og furunålsbad. Skomaker Holm var
ansatt for å sørge for pisking med bjerkeris.
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Badet etter at Herrebadet til venstre også var bygget. Det var i 1927.

byen. Det var nå man for alvor fikk det
bildet som mange eldre ennå kjenner fra
Drøbak – at en stor del av byens borgere
om sommeren flyttet ut i skjul og bryggerhus, og leide ut hjemmene til badegjester. Det hadde riktignok pågått siden
1850-årene, men nå da strømbadet var
ferdig, og Varmbadet stod klart to år senere, ble det bokstavelig talt gått «mann
av huse».
Badet kom i tide, for Kristianiaborgerne hadde begynt å bygge sommerhus nedover fjorden. Det grodde også
opp bad og hoteller i byene nedover kystene langs Søndre Akershus, Buskerud,
Østfold og Vestfold, og nye dampbåter
fristet folk til utfarten.
Men om næringslivet i Drøbak nøt
godt av badeturistene, ble badet ikke bare
idyll for de alminnelige innfødte. Det ble
forbudt å bade på strendene like ved badet, og hvis man ville inn på den nye herligheten, måtte man betale. Og det hadde
de færreste Drøbakfolk råd til. Og tro
ikke at det bare var å betale og gå inn.
Nei, damer og herrer kunne ikke bade
PENSJONIST-NYTT 2/2000

sammen! Kvinnene fikk bruke badet i timene midt på dagen, mennene morgen
og kveld. Det ble heist hvitt flagg når damer kunne bade, blått for menn.
Moralens voktere, og dem var det
mange av i Drøbak, skrev lange artikler i
lokalpressen om hvor forferdelig det var
at menn og kvinner kunne møtes på flåten utenfor badet, at menn og kvinner
kunne titte på hverandre fra berget ovenfor badet – kvinner hadde til og med tittet på menn som hadde kastet badeklærne!! Det ble ropt på skjermer og vakter.
Men i 1927 ble herrebadet bygget, og
da avtok kritikken noe. Det er restene av
dette herrebadet vi nå ser – alt annet er
revet. Moralens voktere er også forstummet eller døde.
Men Drøbak er fremdeles Badebyen.
Badene, også gamle Larsens Badehus fra
slutten av 80-årene, skulle komme til å
bringe mye snobberi med seg. Lokalpressen
trykket navn på mange av de finere badegjester med vekt på titler og sivilstatus.
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Badebyen Drøbak
Det er naturlig å forbinde «Badebyen Drøbak» med åpningen av Strømbadet i
1900, men den fine tittelen hadde vår lille fjordidyll fått lenge før. Allerede omkring 1850 hører vi om badebyen, og allerede fra 60-årene var det flere hundre
badegjester på besøk i Drøbak. Dampskipet «Bjørn Farmand» anløp vår lille by
tre ganger ukentlig fra 1855, og bragte med seg mange badegjester. Som vi har
sett i artikkelen om «Badet vårt» (side 6) anbefalte Morgenbladet allerede i 1876
Drøbak som badested. Tittelen «Badebyen Drøbak» kom etter hvert til å få store
ringvirkninger utenom selve de til dels kortvarige badebesøkene. Det førte også
til fast bosetning, ikke bare av kunstnere som vi ofte har omtalt i Pensjonist-nytt,
men også mange andre slo seg ned her fast i kortere og lengre tid, og bygget her.
Senere kjenner vi altfor godt til hyttebyggingen og den enorme tilflytningen etter
krigen. Mye av næringslivet har nytt godt av utviklingen..
I 1869 kom det første kommersielle badet, som ikke gikk bra, og ble et par år
senere etterfulgt av det tidligere omtalte
«Larsens Badehus» i Badehusgaten. Så
fulgte altså Strømbadet, Varmbadet og
Herrebadet. Med senere frigitte strender
som Nordstranda, Parrstranda,
Torkildstranda, Sprostranda, Skiphelle og
Elleskjær, festet «Badebyen» grepet.
Badet med omegn og badebyen
Drøbak er blitt livlig beskrevet i lokalpressen, hovedstadspressen og ukeblad
helt siden 1850-tallet. Det heter bl.a. i
medisinalberetningen for 1857 at her «gives 3 a 4 private Badehuse for Søebad der
meget freqveneteres baade av Stedets
Indvaanere som af Fremmede, der i saa
Henseende søge hertil formedelst det herværende Søevands fortrinlige Qvalitet».
Mest berømt er kanskje omtalene
Nobelprisvinner Sigrid Undset har gitt i
et par av sine bøker og i brev til sin venninne Dea. I et brev, 16 år gammel, datert Kristiania 19. Juli, 1899, skriver hun
bl.a.: «Jeg er i dag kommet hjem fra
Drøbak, da min tante fra København er
hos os. Jeg har riktig nydt dolce niente
8

dernede, stod sent op, gik og badede, du
kan tro badelivet er ugenert der. Herrer
og damer bader pele mele – for en stor
del i Adamkostume. Man ser nøgne barn
sitte ved bryggen og spille gnav, innimellom tar de seg en dukkert. –Naa, vandet
er storartet og naar man kan svømme, har
man hele fjorden til sin raadighet». (pele
mele betyr om hverandre. Red. anm.)
Sigrid Undset besøkte Drøbak flere ganger omkring århundreskiftet. Hun likte seg
veldig godt der. «Det er så pent i Drøbak»,
skrev hun. Hun bodde på Skrivergården.
Hennes danske tante, Petrea Gyth, bodde
der med sin mann, Carl Johan Gluckstad,
som var politimester.
Det var ikke alltid bare fred og idyll i
badebyen vår i de lyse sommerdager og
netter. Ikke minst kunne det bli kamp
om byens unge damer. Med mange militære i gatene, anleggsfolk, sjøfolk og altså
badegjester, kunne det gå på nevene løs
på sitt verste, og annen uro var det også.
For noen år siden holdt historikeren
Christian Hintze Holm, et festlig foredrag om badebyen Drøbak med et vell av
opplysninger fra slutten av 1800-tallet. Vi
PENSJONIST-NYTT 2/2000

siterer: «Og at Drøbaks gater var folksomme i badetiden, ble det også fremhevet da Ole Olsen Digerud ble grepet i å
ha ‘kjørt stærkt i Gaderne’ en sommerdag
i 1874. Det hjalp ikke at Ole gikk for å
være en dyktig kusk
– slik at ‘han trods
sin Kjørsels Hurtig
hed ikke hidtil har
paakjørt nogen ...»
Slikt var uforsvarlig i
en by uten fortau,
fikk han høre i den
påfølgende rettssaken. Det kunne nok
være at han ikke
kjørte på noen, om
man da så bort fra at
garver Olsens hund
ble offer for den ville
ferden. Publikum
hadde krav på å gå i
gatene uten frykt –
de hadde jo ikke «saa
stærk Tillid til
Kuskens Dygtighed,
som denne selv».
«Tillige bør det bemerkes», heter det i
rettsprotokollen, «at
Drøbaks Gader er
usædvanlig befærdede af Badegjæster,
hvoribland mindre
bevægelige Personer
og mange Børn.»
Det var nok en
del umoral i byen
om sommeren også,
sa Holm, og han siterte den tids dristige blad «Tyrihans»
som i 1899 skrev: «Drøbakkerne lever
nuomstunder væsentlig av dovenskab og
PENSJONIST-NYTT 2/2000

kaffe, samt om sommeren af overnevnte
badegjæster, som de lumskeligen lokker
til seg ved smaanotiser i Kristiania-aviser
om den badeanstalt, som tenkes anlagt et
eller annet år…» Og bladet kom tilbake
med ting som at
«græsenkemenn om
sommeren leier sine
koner og børn didud
for en billig betaling,
for at de selv kan
have raad til at leve i
Sodoma og paa
Tivoli (…) bruges
Drøbak ogsaa som
paaskud for missionsmøder, afholdsmøder og andre gauketure».
En innsender i
lokalavisen skrev at
all sømmelighet var
borte. Han hadde
observert at gutter
«op til13-14 aar, ikke
saa sjelden ogsaa
smaapiger» kastet av
seg hvert eneste plagg
for å «boltre sig av
hjertenslyst baade i
vand og paa land».
Men avisene var
også fulle av kjente
norske og utenlandske navn av overklassen som stilte strenge
krav til antrekk og
korrekt oppførsel.
Man skulle heller kle
på seg enn av seg for
å kunne bade.
Så Drøbak har så sannelig hatt mye å by
på som badeby!
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Rammen rundt idyllen

Fontenen

S

D

røbak har et enestående friområde
langs sjøen – fra de gamle dampskipsbryggene i syd til Vindfanger
bukta i nord. I dette nummeret av
Pensjonist-nytt har vi konsentrert oss om
Parken. Den kan vi dele inn i tre områder:
Gamleparken – som strekker seg fra
Biologen, forbi Jentebukta med det lille
skvalpeskjæret utenfor, forbi den gamle
lyskasterstasjonen hvor i dag St.Hansbålet
tennes, langs isskuringene frem til Danse
gulvet.
Badeparken – med scenen, stupebrettene, dansegulvet, kafeen, restene av
strømbadene, Varmbadet og jettegrytene,
lekeplassen for barn og det flotte Baymonumentet i Fontenen.
Parrstranda – fra Varmbadet og stenbrygga nordenfor og med skjæret og forankringsbolten fra seilskutetiden. Den
store sletta hvor Søren A. Parr for 150 år
10

siden hadde sine store ishus, og lengst
mot nord selve Parrstranda.
Hele dette området står til disposisjon
for kommunens egne og for alle sommergjestene og tilreisende. Mot øst er herlighetene begrenset av Niels Carlsens gate
og Kirkegaten. Langs lindealleen og den
gamle Parr-eiendommen ligger vakre bolighus, og vi har Niels Carlsens ærverdige
Skrivergården eller Solgry som vi kaller
den i dag. Vi har Hospitalet og det gamle
apoteket og sist men ikke minst vår kjære
korskirke i tømmer – alle gitt som gave til
Drøbak av Carlsen-familien.
Og så de gamle løvtrærne som rammer
det hele inn: Lindealleen fra Ringeplan til
Villa Parr. Frukttrærne langs Niels Carlsens
gate frem til Hospitalet. Lindealleen i
Kirkegaten, kastanjetreet i Båthavna og
trærne i Gamleparken. Vi har mye å glede
oss over – og vi har mye å hegne om.
PENSJONIST-NYTT 2/2000

t.Hans står den klar. Da vil vannet
risle og gjøre TORVET mer levende
og vakrere. Den gamle fontenen,
som alle var så glad i, var midtpunktet på
Torvet fra 1890-tallet til ut i 1930-årene
en gang, da den måtte vike for å gi plass
til rutebilene til Schøyen.
For et par år siden gikk fylkets vegvesen
og Frogn kommune inn for å gjøre
Drøbaks sentrum miljøvennlig, bl.a. ved
å gjøre gatene smalere og fortauene bredere. Torvet ble brolagt og ny fontene
planlagt. Nå skulle bilene kjøre langsommere og publikum få det bedre. Men
dessverre rakk ikke pengene til fontene.
I Borgertoget i
1998 deltok JanKåre Øien med et
artig innslag.
Humorist som han
er, hadde han laget
en minifontene som
han dro på hjul.
Med en håndpumpe
sprutet han vann ut
av en isoporfisk ! Liv
og Dag Vogt var
blant tilskuerne. De
tente øyeblikkelige
på Jan-Kåres ønske
om Fontene, og stilte generøst 300.000
kroner til disposisjon. Straks etter ble
det nedsatt en
komité med JanKåre Øien, Jan
Petter Seim, Olav
Sandsmark og
Øystein Øystå.
PENSJONIST-NYTT 2/2000

Arkitekten Jan Petter utarbeidet en skisse,
som straks ble godkjent, anbud ble innhentet. Prisen lå på rundt 600.000 og nye
300.000 måtte skaffes. Kommunen ville
gjerne, men hadde ikke plass på budsjettet. Men komiteen sto på, og etter to års
jevnt påtrykk ble pengene bevilget.
Johansen Monument-huggeri i
Fredrikstad satte igang. Fundamentet er
nettopp kommet på plass, og i disse dager
risler det atter vann i en fontene på
Torvet i Drøbak.
DET BLIR FEST OG STOR JUBEL
PÅ ÅPNINGSDAGEN !
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En fargesymfoni

Storstuen

D

M

ange er de sommerlige forbipasserende som ber om å få knipse
et bilde av Rudi Kreuls utrolige
blomsterhage i Tamburbakken 5. For her
vokser stokkroser, solsikker, blomkarse,
kornblomster, stemorsblomster, nelliker
og prestekraver bokstavelig talt om kapp,
iblandet alle slags roser. Men rekorden tar
likevel hans bønner: stenglene vokser helt
opp på taket og nedover igjen. Dessuten
er de jo spiselige! På husveggen forteller
et skilt – laget av en cellobunn – at her
bor «Violinbyggmester Rudi Kreul».
Kreul kom til Drøbak i 1992, og er
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egentlig pensjonist. Men huset rommer et
komplett verksted, og ikke minst et materiallager med flammelønn fra Bosnia og
andre sjeldne tresorter fra Karpatene. I
gangen henger tre nydelige feler på rad:
en bygget av hans bestefar, en av hans far
og en av ham selv. Den ene veggen i verkstedet er dekket av innrammede billedhilsener fra takknemlige kunder: Arve
Tellefsen, Oistrakh, Truls Mørk, Bernhoft
Osa, Ivan Hauge og mange andre som
svinger sin bue over instrumenter behandlet av Rudi Kreul.
PENSJONIST-NYTT 2/2000

et finnes ikke maken i vårt ganske
Men Badet som var felles for kvinner
land! Siden den kastet trykket fra
og menn, men dog med strengt atskilte
isen av sine skuldre og reiste hodet badetider, fikk nye barn. Varmbadet kom
opp av vannet ved Kristi fødsel, har
i 1902, og fikk snart stort besøk av tuseBadeparken i Drøbak vært et mangeartet
ner som har søkt lindring for revmatiske
barn av naturen. Den er en sterkt variert
smerter med øvet betjening for behandnaturperle den dag i dag. Ved sine føtter
ling i gytjebad og furunålsbad. I 1927 ble
har den en flott badestrand, den har svaHerrebadet reist, og det er restene av det
berg, jettegryter, amfi, varmesøkende trær som i dag er «Badet».
som ikke gror hvor som helst i Norge, og
Badene og Parken er til sammen en
den har tatt vare på skikkelige minner fra
enestående storstue i Norge.
istiden i form av svære kampesteiner. Mennesker som har
levd rundt den, forstod dens
enestående kvalitet som en
perle – Carlsen-dynastiene og
Parr-dynastiene pyntet den
med blomster og trær. For
hundre år siden ble badet
åpnet og parken kom riktig i
begivenhetenes sentrum. I
«Gamleparken» der kjempesteinene ligger, reiste borgere
av byen en stor musikk-tribuTo bilder tatt med 60 års mellomrom.
ne under første verdenskrig, og i hele
Svart/hvitt bildet over er fra åpningen av
krigsperioden spilte musikere fra
amfien i Badeparken.. Amerikabåten «Stavanger
Oscarsborg der for Drøbaks befolkning. fjord» er på vei ut fjorden. På bildet under er
Det fulgte nye tiltak. Noen fremtidsret- danskebåten omtrent på samme sted 60 år etter.
tede borgere av Drøbak med kjøpmann
Erik Haagensen og distriktslege J.F. Johnsen i spissen, så
mulighetene for et naturlig
amfiteater og fikk bygd den
scenen og det dansegulvet
som ennå står der. Det var i
midten av tredveårene og
skulle bli en stor suksess frem
mot krigsårene. Anlegget ble
en festens midtpunkt i varme
sommerkvelder.
PENSJONIST-NYTT 2/2000
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Fine folk i badebyen

D

et var mange fine folk i byen i
80-årene. I sitt foredrag om badebyen Drøbak for noen år siden, sa
Christian Hintze Holm «hvert år sendte
den vesle avisen ‘Follo Tidende’ sine medarbeidere ut for å få rede på hvem som kastet glans over badebyen dette året. En gikk
fra hus til hus nordpå og noterte, en forhørte seg sørpå og sistemann tok for seg
badegjestene i byens midtre del. Lister ble
satt opp og trykket i avisen. I år hadde
kammerherre Egeberg med familie funnet
veien hit, man kunne treffe lensgrevinne
Raben fra Aalholms slott ‘med Sekretær og
Kammerfrøken’, her var visst i år både
Blehr, Løvenskiold, Treschow og Heftye,
Wolf, Schläger, Zeiger og Bülow – sommerbyen ble full av mennesker med navn
som var tungt behengt med fremmede z’er,
ü’er, c’er og w’er.
Rundt omkring i de små husene i de
trange gatene i den lille byen satt bruks
eiere og proprietærer, professorer,
artillerikapteiner, byråsjefer, rittmestere
og oberster. Og grosserere – fremfor alt
grosserere. Grosserer Reimers, grosserer
Astrup, Schnitler, Tvethe, Hvoslef,
Thygesen… det måtte da være brorparten av Christianias handelspatrisiat.
Gjennom skipsfarten var folk fra
Drøbak ikke uvant med fremmede tungemål. Byens unge sønner hadde gjerne
vært på landlov i så vel London som
l’Havre. Også som badeby fikk Drøbak
en viss internasjonal flair – her var Dr.
Braus fra Jena, professor Knipovitsj fra
Russland, Fraulein van der Morwitz dra
Dassau, Madame Tressac fra Cognac i
Frankrike.»
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God ekstrainntekt
Badegjestene ble en god ekstrainntekt, sa
historikeren Chr. Hintze Holm.Han refererte til et intervju med Aslaug Loge: «Vi
gikk til brygga og båtene og satte opp
lapper om tre rom og kjøkken og veranda, fullt møblert, kopper og middagsservise og gardiner, forteller Aslaug. En ingeniørfamilie valgte vårt hus, og nå fikk vi
det travelt, alt skulle være rent og fint til
sommergjestene kom…»
Ingeniørfamilien kom, og med dem
mange ting som tydet på god råd, grammofon, badekåper og store ostestykker.
Og jeg tenkte: «Der inne i byen må det
være fint å bo.»
Ingen skam å snu
Nå er vi kjent med fjellvettreglene – «Det
er ingen skam å snu» – Men spør om ikke
Badet i Drøbak hadde sine baderegler
lenge før vi fikk fjellvettreglene. Hvert år
før badesesongen kom reglene i lokalavisen: 1. Bad ikke under stærk Sinds
bevægelse. 2. Tag ikke koldt Bad når De
ikke er frisk. 3. Bad ikke etter en gjennemvaaget Nat eller etter overdreven legemlig Anstrengelse uden at have hvilet
et par Timer først…
Foregangsmenn
Foregangsmenn til å bygge amfiet og
danseplassen i Badeparken var distriktslege J.F. Johnsen, far til Johan Mønnich, og
kjøpmann Erik Haagensen. Denne drif
tige kjøpmannen eide og bodde i
Kirkegaten.

Galleri Havstad

kristian schau
offentlig godkjent optiker
briller – kontaktlinser

Drøbak Optiske

Sentrumsbygget, Postboks 178, 1441 Drøbak
Telefon 64 93 15 89

Norsk Kunsthåndverk
Personlige gaver
i de fleste prisklasser.
Velkommen til
en liten glad kunstopplevelse!
Storgt. 15, Drøbak, Tlf 64 93 46 55

A.s Drøbak Mek.
Verksted
autorisert
rørleggerbedrift

Niels Carlsensgt. 4, 1440 Drøbak
Telefon: 64 93 55 58

Telefon 64 93 04 43

Vi tar imot reparasjoner av smykker og bytter gull
aamodt fysikalske
institutt

Vimpelfabrikken as
Storgaten 12 – 1440 Drøbak
Telefon 64 93 10 60

Wienerbrødskjæringa 6
1440 Drøbak
Telefon 64 93 20 11

aktieselskapet

O. B. Hansen
Lindtruppbakken – 1440 Drøbak – Telefon 64 93 00 27
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En fornem glans over det fattige sted
I høst utgis 4. bind av Frogn Bygdebokverk.
Vi har fått tillatelse til å gjengi noe av det stoffet
som angår det tema som vi har valgt som
hovedsak i vårt jubileumsnummer.

D

e nye lamper kaster en fornem
glans over vårt fattige sted og forgyller vår armod, kommenterte
Amtstidende i 1910. Drøbak hadde vært
opplyst av oljelamper siden før århundreskiftet, og stadig flere gater fikk belysning. Nå hadde bystyret bevilget 1000
kroner til 5 forbedrede «Luxlamper» i
Storgaten.
Veksten hadde for lengst tatt slutt.
Mellom 1891 og 1920 økte tallet på bolighus i Drøbak fra 284 til 294, dvs. 3-4
% i løpet av 30 år. I tidligere perioder
kunne tilveksten være like stor på ett
eneste år. Det var den gang husene skjøt
opp ved Ringeplan, i «Bjergene i Vest»,
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på Råkeløkka, på Bråtan og i «Bjergene i
Øst”. Men veksten kom på landsbyvis.
Hovedgaten fikk sine kjøpmannsgårder,
men på baksidene var det ikke mye som
minnet om en by. Husklyngene grodde
opp med skjeve vinkler omkring trange
streder og krokete veifar. Det var paradoksalt nok først i de stille årene etter
veksten Drøbak fikk sitt mer urbane
preg. Det var dette Amtstidende kalte
den forgylte armod.
Park, plasser og paviljong
Tidlig på 1890-tallet ble engløkka nord
for Holmestadfjellet parkmessig opparbeidet, med musikkpaviljong og grusgan-
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ger. Ute på pynten tok den nye biologiske
stasjonen form. I 1893 var den nye
Kirkegaten ferdig, som byens første med
fortau og spasergang. Året etter ble plassen utenfor Hospitalet opparbeidet med
fontene. I den andre enden av Kirkegaten
var Torvet ferdig planert, og snart fikk
også denne plassen sin fontene. Bolette
Renskaug flyttet i 1897 sitt hotell til Parr
Samuelsens gamle herskapsbolig ved
Torvet, og samme år innviet Victoria
Hotel sitt nye festivitetslokale nede i
Storgaten. Ikke lenge etter ble den gamle
Skrivergården tatt i bruk til hotell, og
snart kom også strømbadet og varmbadet.
I løpet av få år ble det bygget brannstasjon, epidemisykehus, nytt gymnastikk- og sløydlokale og nytt hjelpefengsel.
Som følge av vannverket ble det på slutten av 1880-tallet lagt 1,7 km kloakkledninger, og nettet ble stadig forbedret og
utvidet. Byen hadde fått sin nye innfartsvei på slutten av 1880-tallet, og på
PENSJONIST-NYTT 2/2000

1890-tallet ga de «veldige telefonstolper»
gatebildet et uvant og fremmedartet preg.
Stolpene som nå forsvinner må ha
vært verdens største, skrev Amtstidende
da ledningene i Storgaten ble gravd ned i
1932.
Flere branner bidro også til å prege
det nye Drøbak. Både 1891 og 1902 ble
byens største kjøpmannsgård lagt i ruiner,
og hver gang fikk nybygget tvers overfor
kjøpmann Skancke og Samlaget et mer
bymessig preg. Første gang kom det opp
en toetasjes forretningsgård, og neste
gang reiste stedets første treetasjes murgård seg her.
Brannødeleggelsene i byen begrenset
seg til enkeltbygninger. Likevel fikk brannene stor betydning for bybildet. Hittil
hadde tre vært det nærmeste enerådende
materialet, men i 1902 krevde
Assuransekomitéen murtvang i byens
sentrale strøk.
Store deler av byen var fremdeles lite
preget av moderniseringen, men det er
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tydelig at forventningene var større nå.
Århundreskiftets toneangivende drøbaksfolk var lite fornøyd med stedets primitive trekk, og i Amtstidende stilte de
sin misnøye til skue:
Våren er kommet, skrev «Drøbaks
Sancho Panza» i mai 1898. «Sølen paa
Gaderne er foddyb, saa dyb, at Smaabørn
kan drukne i den, og Damernes Kjoler
bestænkes, hvor høit de end opløftes.»
Og var det ikke gjørme, var det steiner:
En steinrøys av en gate, var beskrivelsen av Hagenbakken i 1900. Man kommer knapt frem uten å gå seg om kull i
store stener midt i gaten. Andre klaget
over Filisterkroken – denne mindre elegante del av byen som er og som vel alltid
vil bli et stebarn. Jørnsebakken, som med
sin «Ascension» minner om en tid da
man ikke var så nøye med stigningsforhold, bredde og avstand til husene, fikk
også gjennomgå.
Men søle og steiner til tross – når alt
kom til alt var de fleste enige om at
Drøbak var blitt et vakrere sted. Det var
nå den fikk navn som «Blomsterbyen» og
«Rosenes By».
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For 20-30 år siden var byens utseende
meget anderledes, skrev Amtstidende i
1904. Den gang var det mange forfalne
hus, men nu har hele byen flottet seg
opp. Folk har fått en utpreget lyst til å
pynte opp både hus og haver. Over alt
hvor det finnes en jordflekk er det anlagt
haver – og er det ikke jord, blir det kjørt
på.
En tur omkring i byen i sommertiden
er en ren nytelse, het det tre år senere. –
Rundt omkring står morelltrær, kirsebærtrær, epletrær, pæretrær og mange andre
sorter i prangende blomsterflor og utsender en liflig duft. Og når alt dette blomsterflor er over, kommer rosene og de forskjelligste andre blomster. I den lange
sommer vil øyet alltid frydes ved havenes
rike blomsterflor.
Gatelys, brannalarm og levende bilder
Et sterkere bypreg fulgte også av alle de
moderne innretninger som dukket opp.
Gatelysene har vi allerede nevnt, og i
1906 kom det opp små ringeapparater
rundt omkring – det «Jacobsenske
Brandalarmsystem». Og i 1901, bare få år
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etter byer som Paris og New York, hadde
et helt nytt fenomen vært demonstrert i
Victoria Hotels festsal. To karer fra
Bergen belesset med merkverdig utstyr
viste frem så vel «Sneboldkasting» som
«spisende Bønder». Og drøbakspublikumet moret seg denne første gang de så levende bilder.
«En god latter», skrev Amtstidende i
1910; «kan sandelig trænges her i
Drøbak, hvor der forøvrigt ikke forefindes formeget af adspredelser.» Nå hadde
byen fått fast kino. Og «Drøbaks
Kinematograf» ga også rom for alvor. For
ved siden av forestillinger som «Verdens
vrangeste Gjedebuk» (— «man vrir sig af
Latter»), bød man på både «Kong
Edwards Bisættelse» og «Tilgivelsens
Magt». Det siste var et særdeles spennende og gripende drama, skal vi tro forhåndsomtalen.
Stedet for de følelsesmessige sprang
var stadig Victorias festsal. Den unge
kjøpmann Erik Haagensen, som kjøpte
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hotellet i 1912, ble i en årrekke Drøbaks
kinosjef. Kjørekaren hans, Jens Hauger,
ble kinomaskinist. Jevnt og trutt – så
langt det lot seg gjøre – sveivet han frem
film etter film. Ansatte, familie og venner
ble satt til å assistere maskinisten, selge
billetter og fyre i den svære ovnen bakerst
i salen. Man reklamerte jo med godt oppvarmet lokale, så fikk folk heller tåle at
atmosfæren kunne bli i tetteste laget.
Den kunstneriske siden av fremvisningen ble overlatt til fagfolk. Det dreide
seg jo om stumfilmer, og bak et teppe
med kikhull til lerretet sørget kirkeorganist Agnes Abrahamsen for akkompagnementet.
Hun hamret de samme marsjene hver
gang, husker Johan Mønnich; — enten
det var kjempen Mackistes som reddet en
vakker kvinne fra skurkene eller det var
tåredryppende romantikk. Men da musikksersjant Harald Lyse fra Borgen stilte
med fiolin og datteren Gunvor ved pianoet, kunne det bli riktig gripende.
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Det er aldri for sent å begynne

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

HEER – TELEFON 64 93 03 88

Telefon 64 93 01 07
1440 Drøbak

SKOMAKER

O. Pedersen Eftf.
SKOMAKERVERKSTED/SKOBUTIKK

Sogsti Plantesenter
Sogstiveien – 1440 Drøbak

Støtt våre
annonsører
– de støtter oss!

Allerede for 2000 år siden ga Cicero sin resept for en god alderdom.
«Vær aktiv. Start tidlig i livet.» Det er klart at dette er best. Gode mosjonsvaner er det ingen grunn til å slutte med. Har du vært aktiv
idrettsutøver er det ingen grunn til å slutte selv om årene går. Cicero
ville sikkert sagt: «…det er aldri for sent å begynne». Om du ikke har
mosjonert i yngre år, kan du gjerne begynne selv om du er blitt eldre.
Det er ikke nødvendig med de store kraftanstrengelser. Turgåing om
sommeren, gjerne i naturen, ski om vinteren, sykling (eventuelt
ergometersykkel) og svømming er aktiviteter som
passer alle aldre. Kroppstemperaturen hos eldre varierer mer med variasjoner i omgivelsens temperatur. Derfor er fornuftige klær og sko viktig
både sommer og vinter.

Lindtruppbk. 11
1440 Drøbak
	Tlf. 64 93 14 46

Stor utstilling
Alt på ett sted
– kan leveres ferdig montert
Kontakt Fagsenteret for peiser og ovner

Torggt. 6, 1440 Drøbak
Tlf 64 93 47 50, Fax 64 93 50 70

Mosjon gir bedre trivsel
Selv om du trekker på årene
kan formen din opprettholdes
og bedres. Dessuten er det
hyggelig å mosjonere
sammen med andre.
Men husk at:
Din egeninnsats er
avgjørende for et godt
resultat.
Du kan gjerne
begynne i dag!

Har du lyst, kan du gå på TRIM
hos Kari-Anne i den gamle
gymsalen ved biblioteket –
mandag for herrer og
onsdag for damer.
Se oppslag på Eldresenteret!

RADIO, TV, VIDEO, PARABOLANTENNER
SEIERSTEN SENTRUM 2, 1440 DRØBAK. TLF. 64 93 08 68
ÅPENT 09.00 - 17.00 TORSDAG 09.00 - 19.00 LØRDAG 10.00 -14.00
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Ballongferden og Badeparken
Sett deg opp i kurven
og la ballongen gå!

S

lik lød en vise fra Chat Noir for
mange herrens år siden. Det fikk du
også mulighet til på Parrstranda i
1963 under en av Drøbakdagene.
Arrangementskomiteen hadde fått
den ville idé å få tak i en ballong som
trekkplaster til sommerarrangementet i
Parken. Man kontaktet en tidligere flyger
i Nederland, som sammen med sin kone
arrangerte luftferder med ballong. De
fløy over hele Europa, gjerne med start i
Frankrike eller Sveits, svevet over Alpene
og landet i Italia. Dette måtte være noe
for Drøbak.
Flygeren J. Bosman svarte ja, og ballongen var i gang. Men først måtte man
få offisiell tillatelse fra Luftfartsdirekto
ratet. Vår lokale marineflyger Han Sollie
hadde de rette kontakter, vi fikk tilsagn,
vannstoff/surstoff-gass ble bestilt og lørdag formiddag kom hollenderne med den
kjempestore ballongen sirlig pakket i
transportkasse og med tilhørende ballongnett og gondol med plass til fire personer. Ekteparet Bosman hadde med seg
en ballongentusiast fra Holland. Av yrke
var han notar i Amsterdam. For å skaffe
mest mulig blest om Drøbakdagene inviterte man en journalist fra Dagbladet til å
bli med på ferden for å forhåndsdekke og
skildre ferden fra start til landing – hvor
hen det måtte bli.
Ballongen ble fylt med den høyeks
plosive gassen og behørlig tjoret til solide
forankringsbolter som ble rammet ned
24

midt på Parrsletta. Herfra kunne man
slippe ballongen 50 meter tilværs og hale
den ned igjen. En slik luftetur kunne du
være med på mot å betale en billett på 50
kroner. Det var mange som benyttet seg
av tilbudet. Som det fremgår av fotografiet var tilstrømningen av publikum stor.
Aftenens clou ved sommerfesten skulle være ballongens frie flukt, som var berammet til kl 2100. Jeg tror det var nærmere 3000 som denne lørdagen løste inngangsbillett til Parken, og dertil hundrevis
som hadde sikret seg en plass langs Niels
Carlsens gate rett opp for Parrstranda,
hvorfra slippet skulle finne sted.
Det blåste svak sønnavind, de fire steg
om bord medbringende mat og drikke og
et par flasker champagne som skulle
smelle etter en forhåpentlig lykkelig landing et eller annet sted, dit vinden måtte
føre dem frem. Fra Oscarsborg Festning
hadde man fått låne to walkie-talkie-sett
med forhåndsinnstilt kanal. Den ene
skulle være hos «bakkepersonalet» – den
andre hos flygerne. I den hektiske stunden før take-off ble ved en feil begge settene lempet opp i kurven. Under øredøvende jubelbrus fra publikum kastet man
loss, og ballongen fór til værs, raskt steg
den til 1000 meters høyde. «Jacta est
alea», som Cæsar sa da han krysset
Rubicon. Bakkekontakten var ugjenkallelig brutt. På forhånd var folk i distriktet
blitt anmodet å ringe inn til et spesielt
nummer – til en telefon som var plassert
på scenen i Parken, slik at publikum kunne holdes løpende orientert. Jeg fikk jobben å følge ballongens ferd fra min bil og
være tilstede under landingen. Det var
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bare å kjøre opp på en høyde, så var ballongen lett å se og retningen så noenlunde. Den gikk fortere enn jeg hadde trodd,
og snart kom den inn i luftrommet over
Fornebu. Flygelederen der fikk seg en
støkk. Han prøvde å få kontakt over alle
tenkelige kanaler, men det gikk ikke. Så
sendte man opp et småfly som kretset
rundt den og prøvde å få vinket den
vekk. Men ballongen kunne ikke styres.
Den gikk dit hvor vinden førte den hen.
Vi hadde en post på taket på Aftenposten
i Akersgaten. Derfra ble melding sendt til
Parken, og alle var spente hvor dette ville
ende. Etterhvert begynte gassen å sive ut
og ballongen sank noe. Det var skummelt, fortalte Bosman etterpå, da de lå
rett over det spisse spiret på Uranienborg
kirke. De tømte en av champagneflaskene
ut i luften, og så steg de så meget at de
PENSJONIST-NYTT 2/2000

gikk klar. Den drev videre mot Tåsen, jeg
fulgte etter med bilen min, og stoppet
rett under dem, gikk ut og vinket. «Vi
lander», roptes det fra ballongen, og så
dalte den pent ned i en privat hage i Nils
Lauritsens vei. Tilskuere i hundretall var
helt ville. De styrtet inn i hagen og begynte å trekke i landingstauet. Jeg fikk
stoppet dem og jaget folk ut av hagen og
ropte at den var fylt med eksplosivfarlig
gass. Men en dame var ikke til å rokke.
Jeg prøvde å lempe henne ut med makt.
Hun protesterte vilt og så kom det; «Men
hagen er jo min!»
Neste dag reiste flygeren Bosman,
Hans Sollie, Karl And Abrahamsen og jeg
inn med champagne, Delftkrukke og tusen unnskyldninger. Fruen tok det pent –
og sommerfesten ga overskudd.
B.M.
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Hvor bodde man i Drøbak i 1865?

R

egistreringssentralen for historiske
data har utarbeidet og utgitt oversikt over folketellingene i Norge.
Pensjonist-nytt har tatt for seg folketellingen for 1865. Basert på de originale folketellingslister fra den gang er opplysningene lagt på data, slik at man har k unnet
få frem hvor familiene bodde; familie
farens/hustruens yrke, alder, om man
hadde husdyr/åkerland, barnas navn og
alder.
Folketellingen for 1865 viser at deti
Drøbak bodde 1658 personer, fordelt på
797 mannlige og 861 kvinnelige.
Drøbak var den gang inndelt i hovedkretser, som også bar de navn som var i
alminnelig bruk:
Nordstranda som strakk seg fra
Vindfangerbukta til Hospitalet
(Eldresenteret i dag).
Bjergene i øst – fra Seimbakken
(Drøbakveien) og sydover, stort sett det
som i dag ligger øst for Niels Carlsens
gate og Lindtruppen.
Bjergene i vest – vest for Kirkegaten
med Parken, Kroketønna, Tambur
bakken, bebyggelsen langs Båthavna,
Badehusgaten frem til og med Filister
kroken. (Denne stedsbetegnelsen er for
lengst ute av bruk.)
Røisebråten – området syd for Raske
bekken til Sprostranda, dvs. i dag fra
Reenskaug Hotel, Bråtan og arealet mellom sjøen og den gamle bygrensen i øst.
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Nordstranda
Ved å bruke yrkesbetegnelsene i folketellingen er jeg kommet frem til antall personer i de forskjellige yrker:
• 1 sorenskriver (H.P: Ellefsen)
• 1 lensmann (C.O. Nordby)
• 1 skipsreder
• 11 skippere
• 6 styrmenn,
• 15 matroser
• 7 tømmermenn
• 1 fraktemann (jakteskipper)
• 2 loser
• 1 rorskarl
• 1 fisker
• 1 underfogd
• 1 telegrafist
• 3 lærerinner
• 1 sersjant
• 7 kjøpmenn
• 1 slakter
• 2 skreddere
• 1 skomaker
• 3 snekkere
• 1 stenhugger
• 3 malermestere
• 2 vognmenn
• 12 arbeidsmenn.
Det er videre oppført 17 fattiglemmer,
hvorav ikke mindre enn 15 som bodde på
Hospitalet (Eldresenteret). På tavlen ved
Eldresenteret står det med gullskrift at 1.
etasje er bygget for 6 fattige enkers underhold og for øvrig husrom for trengende.
I tillegg inneholder folketellingen oppgave
over hustruer, barn, fosterbarn og tyende.
I alt bodde det på Nordstranda 371
personer, hvorav 24 var eldre enn 67 år
(dagens pensjonsalder), dvs. 6,5 %.
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Bjergene i øst
• 10 skippere
• 3 styrmenn
• 36 matroser
• 2 rorskarler
• 3 tømmermenn
• 3 fiskere
• 1 sorenskriverfullmektig
• 2 overtollbetjenter
• 1 tollkasserer
• 1 overrettssakfører
• 1 postfører
• 1 vokter
• 2 apotekere
• 2 leger
• 1 bankkasserer
• 1 handelsreisende
• 1 kontorist
• 1 fotograf
• 1 graver
• 3 garvere
• 2 malere
• 1 sadelmaker
• 1 hattemaker
• 1 blikkenslager
• 1 feier
• 2 slaktere
• 6 bakere
• 2 skreddere
• 2 urmakere
• 11 skomakere
• 11 snekkere
• 2 murere
• 6 vognmenn
• 2 smeder
• 3 restauratører
• 12 forretningsmenn/damer
• 32 arbeidsmenn
• 40 tjenestepiker.

Bjergene i vest
• 1 skipsreder
• 4 skippere
• 4 styrmenn
• 26 matroser
• 2 tømmermenn
• 8 loser
• 4 fiskere
• 1 rorskarl
• 1 fiskekone
• 1 snekker
• 3 skomakere
• 3 skreddere
• 1 farver
• 15 handlende
• 12 arbeidsmenn
• 22 tjenestepiker
• 1 byfogd
• 1 krigskommisær
• 1 o.r.sakfører
• 1 apoteker
• 1 skoleholder og kirkesanger
• 1 telegrafist
• 1 tollbetjent
• 1 kontorbetjent
I alt bodde det i Bjergene i vest 347
personer, hvorav 20 var over 67 år, dvs.
5,8 %.

I alt bodde det i Bjergene i øst 605
personer, hvorav 29 var eldre enn 67 år,
dvs. 4,8 %.
PENSJONIST-NYTT 2/2000
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Røisebraaten
Det sydligste område i Drøbak hadde i
1865 slik yrkesfordeling:
• 1 skipsreder
• 2 skippere
• 3 styrmenn
• 47 matroser
• 3 tømmermenn
• 11 loser
• 2 rorskarler
• 5 fiskere
• 2 dampskipsekspeditører
• 2 bryggesjauere
• 3 fraktemenn (jakteskippere)
• 3 handlende
• 1 handelsbetjent
• 1 baker
• 3 skomakere
• 1 skredder
• 1 glassmester
• 2 smeder
• 1 snekker
• 1 garver
• 1 kokkepike
• 1 vokter
• 1 vekter
• 1 iglekone
• 6 arbeidsmenn
• 13 tjenestepiker og
• 1 som ernærte seg av brødbaking.
I alt bodde der 347 personer i
Røisebraaten krets, hvorav 12 var over 67
år. Det gir ikke mer enn 3,5 % av befolkningen.
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Sammendrag
For byen Drøbak får vi da i 1865 slik yrkesfordeling:
• 3 skipsredere
• 27 skippere
• 16 styrmenn
• 124 matroser
• 15 tømmermenn
• 4 fraktemenn (jakteskippere)
• 6 rorskarler
• 13 fiskere
• 21 loser
• 2 dampskipsekspeditører
• 2 bryggesjauere
• 1 fiskekone
• 3 restauratører
• 1 overtollbetjent
• 2 tollbetjenter
• 1 tollkasserer
• 2 kontorister
• 1 postfører
• 2 telegrafister
• 1 fotograf
• 1 byfogd
• 1 krigskommisær
• 2 leger
• 1 o.r.sakfører
• 1 sorenskriver (H.P. Ellefsen)
• 1 sorenskriverfullmektig
• 1 underfogd
• 1 lensmann (C.O. Nordby)
• 3 apotekere
• 1 skoleholder og kirkesanger
• 3 lærerinner
• 1 bankkasserer
• 1 sersjant
• 37 handlende
• 2 kontorbetjenter
• 1 handelsreisende
• 4 slaktere
• 7 bakere
• 18 skomakere
• 8 skreddere
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• 16 snekkere
• 2 murere
• 1 stenhugger
• 1 graver
• 4 garvere
• 1 farver
• 5 malere
• 1 sadelmaker
• 1 hattemaker
• 1 blikkenslager
• 1 feier
• 4 smeder
• 1 glassmester
• 8 vognmenn
• 62 arbeidsmenn
• 1 kokkepike
• 104 tjenestepiker
• 1 vokter
• 1 vekter
• 1 iglekone og
• 1 som ernærte seg ved brødbaking.
Innbyggerne i Drøbak fordelte seg slik
på distriktene:
Nordstranda 371 personer, hvorav
24 eldre enn 67 år = 6,5 %
Bjergene i øst 605 personer, hvorav
29 eldre enn 67 år = 4,8 %
Bjergene i vest 335 personer, hvorav
20 eldre enn 67 år = 6,8 %
Røisebraaten 347 personer, hvorav
12 eldre enn 67 år = 3,5 %
Sum 1658 personer, hvorav 85 eldre enn
67 år = 5,1 %
Menn 797 – Kvinner 861
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Hva forteller denne statistikken oss?
I 1865 var trelasteksportens storhetstid
over, men ennå seilte en del skuter frem
og tilbake over Nordsjøen med trelast.
Fra midten av 1800-tallet kom den store
avløser: Iseksporten! Frem til 1900 økte
den i omfang, og Drøbak ble faktisk regnet for å være landets største iseksporterende by, og det var Parrfamilien som dominerte. Slekten Parr bodde i England,
og flere av dem var involvert i rederinæring og seiling. Fire av dem slo seg ned i
Drøbak på slutten av 1700-tallet – 3 søstre og broren Henry Parr, som var skipper. Senere ble han skipsreder og trelasthandler i Drøbak. En av hans sønner,
Søren Angell Parr, født 14/2-1814 i
Drøbak, svingte seg opp til den store iseksportøren. Han var så vel skipsreder
som grosserer. På det meste hadde han 14
egne skuter og parter i flere andre. Han
kjøpte eiendom tvers overfor Niels
Carlsens Drøbak gård. Han bygget den
ut, og den har siden fått navnet
Parrgården. På tomten nedenfor –
Parrsletta – anla han 4 store ishus med
plass til tusenvis av de store isblokkene.
Trelast- og iseksporten gav sysselsettelse til mange, og befolkningen i Drøbak
økte fra ca. 1100 i 1801 til 1658 i 1865
og til 2351 i 1900.
Denne dobling av befolkningen i løpet av 100 år skyldes også i stor grad utbyggingen av de militære anleggene fra
rundt 1840 til begynnelsen av 
1900-tallet.
B.M.
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Montesorri-skolen i full blomst

D

røbak Montessoriskole startet opp
i 1995 med 19 elever i uthusbygningen på Ringgården. Ettersom
elevtallet økte vokste vi ut av de idylliske
lokalene der. Gleden var derfor stor da vi
høsten 1999 kunne flytte opp til den
flotte, gamle lensmannsgården i
Osloveien 27.
Mange dugnadstimer og mye arbeid
har vært nedlagt for å få lokalene i stand

Benedicte og Ruben i den yngste gruppen
travelt opptatt med montesorri-materiell.
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– og vi er svært stolte av resultatet. Så
vidt oss bekjent, er vi vel den eneste skolen som har hatt Feng Shui-ekspertise
med på planlegging av farger og innredning. Nå er det klasserom i stuene til den
gamle villaen fra forrige århundreskifte,
med laftet tømmer i veggene og furuplank i gulvene.
Klasserommene er lyse og luftige og
med en fantastisk utsikt over fjorden.
Skolegården – eller hagen som vi kaller det –
har ikke asfalt, men
massevis av gamle, ærverdige epletrær, bærbusker av alle slag og
gressplener.
Med estetikk, trivsel og atmosfære som
viktige fundamenter i
skolens visjon, er det
fint å kunne konstatere
at utgangspunktet i
hvert fall skulle være
det beste.
Skolen har i dag 52
elever fra 1. til 7. klassetrinn. Under
visningen er basert på
Maria Montessoris pedagogiske prinsipper.
Maria Montessori var en italiensk lege
som arbeidet med psykisk utviklingshemmede barn. På bakgrunn av de erfaringene hun her gjorde, utviklet hun sin pedagogiske filosofi. Hun så at alle barn har
store muligheter for utvikling og læring –
dersom de ble stimulert og forholdene ble
lagt til rette for det.
Frihet og orden, det tilrettelagte læPENSJONIST-NYTT 2/2000

At den gamle lensmannsgården – eller Fjeldvang – som eiendommen også heter, skulle bli en liten
oase for barn og unge var det vel ingen som hadde trodd den gang det var lensmann og arrest på
dette stedet.

ringsmiljø og gjensidig respekt og ansvar
for omgivelsene er begreper som går som
en rød tråd gjennom Maria Montessoris
tanker.
Montessoripedagogikken bygger på at
alle sanser skal være aktive i læringsfasen.
Det er utviklet et spesielt Montessorimateriell som hjelpemidler i læringen.
Dette materiellet er bygget opp etter en
logisk utvikling, slik at læringen går fra
det helt konkrete til det abstrakte. En
montessorilærers oppgave er å inspirere,
pirre barnas nysgjerrighet og legge til rette for at elevene kan søke den kunnskapen de ønsker.
I montessoriskoler finner vi alltid aldersblandede grupper. Ved Drøbak
Montessoriskole legger vi vekt på å skape
PENSJONIST-NYTT 2/2000

et lite, trygt miljø, og elevene er dette
skoleåret inndelt i 3 grupper med flere
klassetrinn i hver gruppe.
Arbeidsdagen til barna innledes av en
3-timers arbeidsøkt der de jobber med
sine prosjekter og oppgaver uten å bli avbrutt av ringeklokka. De bytter arbeide
når de ønsker det, og bestemmer selv når
de vil ta seg en pause ved fruktbordet.
Elevene arbeider mye tverrfaglig, det vil si
at de kan trekke flere forskjellige fag inn i
det temaet de arbeider med. Ofte arbeider de også sammen for å løse oppgavene.
Pensum de skal igjennom er det samme
som i den offentlige skolen, men rekkefølgen på lærestoffet varierer fra elev til
elev.
M.P.
31

Drøbak Gullsmie
Tore H. Eriksen

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

Wienerbrødskjæringa
1440 Drøbak

Mer for pengene

velkommen til

g-sport drøbak
drøbak city
Tlf. 64 93 09 84

skipperstuen drøbak

Livlig badehelg før også
Det var livlige badehelger i Drøbak også på slutten av 1800-tallet, skal vi tro lokalavisen, for 15. Juli 1893, skrev Akershus Amtstidende: «Om søndagene er her et Liv
saa bevæget, at man skulde tro, Byen er dobbelt saa stor, som den virkelig er. Det
ene Lystdampskib efter det andre lægger til Bryggen, og Tonerne fra de forskjellige
Musikkorps lyder over alt.». Og før det skrev Follo Tidendes redaktør T.W.
Thorbjørnsen i sine nyttårsbetraktninger at her nede «vil folk gjerne slippe du fra
alle stive Former, færdes ugenert omkring uden at behøve at ofre Dragt og Toilet for
megen Tanke».

stedet med miljø
telefon 64 93 07 03
Alt under ett tak!

…og så
fikk
Drøbak
Varm
bad!

jernia – askautrud
Telefon: 64 93 00 34
Torggaten 4 – 1440 Drøbak

hageland
Drøbak Hagesenter AS
Storgaten 22, 1440 Drøbak
Telefon: 64 93 03 59

fotografen

Osloveien 5, 1440 Drøbak. Tlf. 64 93 21 14

Velkommen til
Midt på Torget
i Drøbak
Torget 7 - Drøbak
Tlf 64 93 15 18

dr. kjell a. dalby

laurits karlsen & sønn AS
På Kumlegaarden spiser du godt

Spesialist i øre – nese – hals

	Telefon 64 93 23 06
Storgaten 1
1440 Drøbak
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Niels Carlsensgt. 11 – 1440 Drøbak
Telefon 64 93 15 04
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Olje • parafin • service

pensjonister får rabatt!
Ring 64 93 17 55 og snakk med din
lokalleverandør.
PENSJONIST-NYTT 2/2000
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Godt nytt fra Eldresenteret
følg med i

Kultur – et pluss i vår tilværelse

Kom innom til en hyggelig prat om
vårt fordelsprogram

«Aktiviteten»

KARAT

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

Vi har mulighetene, du har valget.

telefon 64 93 76 00

Niels Carlsensgate – 1440 Drøbak

grønthuset

drøbak frukt- og grønttorg

HVERDAGER KL 09 – 20
LØRDAGER KL 09 – 18

Ni
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pavelsgården – storgt. 7
tlf. 64 93 02 88

Vinner kampen
mot høye priser!

e

ls

Torggaten 3 – 1440 Drøbak
Telefon 64 93 00 84
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Vi har det meste……
for de fleste!
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Musikk, teater og ballett, billedkunst,
prosa og poesi – de kunstneriske uttrykk
er mange. Det er opp til oss å velge. Men
er man bare to – eller enda verre – alene,
er det ofte et tiltak å komme seg av gårde. Mange
trenger en ekstra dytt.
Dette har vi registrert i
Eldresenteret, og prøver å
gjøre noe med det: cirka en
gang i måneden setter vi
opp en buss fra
Eldresenteret til et arrangement i Oslo. Det kan være
teater, opera eller konserter. De fleste arrangementer er teaterstykker. En komité på fem medlemmer
velger stykkene. Det er
ikke så lett å treffe folks
smak. Enkelte forestillinger
har vi måttet avlyse på grunn av dårlig
oppslutning. Men så blir det full klaff
med 38 personer på «Karusell» på
Nationaltheatret. På noen teatre får vi 50
prosent avslag og greier en forestilling til
under kr 200. Nationaltheatret gir bare
25 prosent rabatt i orkester. Bussen henter etter forestillingen og tar oss trygt tilbake til Eldresenteret, eller stopper på de
vanlige holdeplassene. Vi har det hyggelig
sammen i bussen, og vi treffer nye mennesker. Oppslag om turen finner du på
Eldresenteret samt i kommunens fellesannonse i Akershus Amtstidende.

Formiddagstreffen
Et annet forum der folk møtes om kultur,
er Formiddagstreffen. Den tredje torsdagen
i hver måned, fra september til mai, møtes
vi kl 11.00 i de vakre stuene
på Eldresenteret. Noen ganger velger vi foredragsholdere fordi vi vet de er gode –
og lar dem bestemme emne.
Eks: Ole Jerven som fortalte
om finnenes innvandring til
de østnorske skoger. Da ble
stuene for små. Eller vi velger et emne som vi mener er
aktuelt, og prøver å finne en
kåsør som vi vet kjenner
stoffet, f.eks. Verdi
kommisjonen – med
Kristian Alm fra sekretariatet.
Vi samarbeider med
Frogn bibliotek som arrangerer to fellesmøter med oss – i biblioteket. Nå har vi
også innledet samarbeid med Drøbak
Kunstforening og håper å få til besøk til
kunstutstillinger i Oslo og omegn.
Hver vår pleier vi å arrangere en tur
til en severdighet i omlandet. I år er utflukten flyttet til august og utvidet til to
dager: Lørdag 12. og søndag 13. august.
Sammen med venner fra Ås drar vi til
Finnskogen, med Ole Jerven som ypperlig guide. Det er begrenset antall plasser.
Meld fra snarest dersom du er interessert
til: Arne Nesje, tlf 64 93 07 13.
A.N.

Velkommen til våre kulturtilbud på Eldresenteret!
PENSJONIST-NYTT 2/2000
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Lin på Røis
I 1983 sto Martin og Synnøve Holsen i
spissen for å stifte Frogn Husflidlag. Den
gamle potetkjelleren ble omgjort til vevstue.
Så fattet Martin interesse for lindyrking. En
åker ble sådd og Husflidlaget høstet. Linet
kom vel i hus – og i vevstua ble de første
lindukene vevet.

L

in er en vakker plante og en nyttig
plante. Ved siden av ulla gir lin
materialer til klær og andre tekstiler.
Lin ble dyrket på praktisk talt hver gård i
landet, og så langt tilbake i tid som det
har vært bosittende befolkning. Men så
kom bomullen fra utlandet og slo ut
linen. I dag er de vakre linåkrene sjelden
å se.
Lindyrking var arbeidskrevende, fra
selve dyrkingen til spinning og veving.
For at ikke hele prosessen skulle gå i
glemmeboken, var det Frogn Husflidlag
satte i gang forsøk. Man dro rundt på
gårdene for å få råd og spurte etter red-

skapene man brukte, men nesten intet
var tatt vare på! Så Martin måtte til med
sin nevenyttighet og lage redskapene selv.
Frø skaffet de fra Norsk Frø, og 2. mai
1984 ble den første linåkeren sådd på
Røis. Det var viktig å få sådd tidlig. Og
åkeren grodde fint. 1. juli var den meteren høy, og blomstene begynte å vise seg.
Vi fulgte nøye med i utviklingen, sier
Martin, og vi gledet oss over de vakre blå
blomstene når de åpnet seg noen timer
midt på dagen. Rundt 30 dager senere
var linen moden, frøkapslene var blitt
hardere og bladene falt av. Høstingen tok
til. Plantefibrene går helt ned i rota, så vi

din bank i nærmiljøet
Avd. Frogn
Torggt. – 1440 Drøbak
Tlf.: 64 93 79 50 • Fax.: 64 93 79 60
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måtte røske opp forsiktig, banke jorda av
røttene og legge plantene på bakken i
små bunter i kryss og knyte dem sammen
to og to. Vi stauret opp hesjer og strakk
ståltråder høyt oppe, slik at buntene gikk
godt klar av bakken. Etter noen godværsdager var det tørt, og frøene ble fjernet.
For å få tak i bastfibrene måtte vi til med
røyteprosessen. Den enkleste måten var å
legge linen ut på gressbakken. Ble linen
for tørr, måtte vi vanne den. I denne perioden foregår det en biologisk prosess
hvor spesielle sopper og bakterier bevirker
at bastfibrene løses opp.
Det lå slik i 3-4 uker. Det var av avgjørende betydning at røytingen ble avbrutt i rett tid. Ny tørking skjedde. I
godvær tok det et par dager, og inn med
det på låven. Her ble det bråking, skaking
og hekling med de redskapene vi selv
hadde laget, sier Martin. Hensikten var å
få brukket opp linstrået, slik at fibrene
PENSJONIST-NYTT 2/2000

ble frigjort. Heklingen foregikk ved at linet ble trukket over et brett med stålnåler
– grovheklet og finheklet. Vi kan sammenligne det med å gre et floket hår.
Når linet er ferdigbehandlet, er det
mykt og blankt som silke. Så var det jentenes tur til å spinne og veve.
I en gammel vise heter det:
Lin på kroppen, lin på bordet, lin i sen
ga, lin i foret, i melet, i malingen, i pus
tende oljehyrer og i sponplater. Lin i serk
og skjorte, lin mot skaut og hoste, lin for
blank en pels og for bedre avføring, den
vakreste, blankeste lintråd i bestemors
nupereller.
Alle kjenner linduken og bunadsskjorta
av lin. Lintekstilen følger oss på viktige
dager i livet og skaper høytid.
Lin er en del av vår kultur, som det er
viktig å ta vare på!
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Til Drøbaks pris
Eldresenteret holder åpent i sommer
– bortsett fra
14 dagers ferie
3/7-15/7

Mel: Mens Nordhavet bruser.
Hvor Oslofjord smalner ved Håøens fot
og Kaholmen vollene viser,
der smiler en småby dig midt imot,
det er Drøbak, den byen vi priser.
Og kjent og elsket er byens navn,
med gytje og saltbad så mangen til gavn.
Fra Vindfangerbukt og til Elleskjær
er hus lagt på berg og i viker,
og fiskerne strever i alskens vær,
mens måkene flakser og skriker.
Og utsyn har du til Jelø-land
ved kveld blinker fyret ved Filtvedts strand.

God sommer!
«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.

AvtaleGiro
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Følgende tekst er hentet fra en gammel Amtstidende: «På Drøbak Sanitetsforenings
møte forleden sang man nedenstående smukke hyldest til Drøbak.
Sangen er tilegnet Sanitetsforeningen:
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Og står du på molo’n ved aftenglød,
når skyer på vesthimlen brenner,
og strålene speiles i fjordens skjød,
og fineste farvespill tender.
Da senkes freden i sinn og sans,
ikke du bytter med sydens glans.
I Seierstens-skogen en forårskveld,
når måltrosten helst lar seg høre,
og blåveisen dekker hvert bakkehell,
og rødstrupen fryder ditt øre,
og hekken nynner så sakte sitt kvad,
da blir i hugen lett og glad.
Ja, Drøbak er stedet oss huer best,
den fredlyste plett her ved fjorden.
Og søker vi lenge i øst og i vest,
blir du dog best her på jorden.
Og derfor må du det ønsket få:
Aldri ditt småbypreg miste du må!»
PENSJONIST-NYTT 2/2000
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• Trykk: OB Hansen
as

Hårpleie: Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 09.00 – 14.00
Fotpleie: Mandag, onsdag og fredag kl. 09.00 – 14.00
Advokathjelp: Timeavtale
Retting av tøy: Mandag kl. 10.00 – 13.00
Arbeidsstue: Tirsdag, onsdag og fredag kl. 10.00 – 14.00
Kafeteria: Mand., tirsd., onsd., fred. 09.30 – 13.30, lørd. 09.30 – 13.00
Middag: Hver onsdag og fredag mellom kl. 12.00 – 13.00
Bridge: Hver tirsdag, begynner kl. 10.00
Transporttjeneste: Onsdag: Påmelding i Eldresenteret
Tur en dag i måneden: annonseres spesielt
Kursvirksomhet og teaterturer: annonseres spesielt
Veiledning i bruk og stell av høreapparater. 1. mandag i måneden
Hobbysenteret i Kirkegaten: kl. 08.30 – 12.30
Ovennevnte tiltak tilbys alle pensjonister i Frogn kommune
Ring 64 93 24 31 eller kom innom Eldresenteret. Kontortid: 08.00 – 15.30

Trine Suphammer

Niels Carlsens gate 20, 1440 Drøbak

produksjon:

frogn eldresenter
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Returpostadresse:
Frogn Eldresenter
Postboks 328
1441 Drøbak

