Nr. 2 – Juni 2003 – Årg. 23
Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter

En elegant formet fullmakt!
Eldresenteret har forstått
fullmaktens betydning

Vis at du kan – du også!

Gater i Drøbak

«Eldrebølgen» har satt sine spor. Gjennomsnittlig seertall var 700.000. Vi har merket
godt at pensjonistene i Drøbak og Frogn fulgte med. Over det ganske land er det i
pressen innlegg og reportasjer om virkningene.
Noe av det som har kommet mest frem, er at det er dannet grupper som diskuterer
«vi kan også». Og her er det ikke snakk om bare å snekre, male, sy og strikke. Slike
og lignende aktiviteter er godt organisert i mange pensjonistmiljøer. De er viktige,
engasjerende og helsebringende for mange pensjonister, og de er ofte samfunnsnyttige.
Det nye diskusjonen etter «Eldrebølgen» har bragt frem, er at eldre kan ta frem
erfaringer og opplevelser fra sine liv og skape noe ut av dem – som f.eks. skuespill,
en revy eller bringe frem lokalhistorie, danne grupper til å bidra med undervisning
på skolene for å bringe perspektiver i lokalmiljøet – og få istand bedre kontakt med
ungdomsmiljøene. Når det gjelder det siste blir det mer og mer klart at unge savner
kontakt med eldre. Det er ikke bare vitenskapelig bevist. Deltakerne i «Eldrebølgen»
forteller at de ser det i praksis etter sine opptredener. Det er like mange ungdommer
og barn som oppsøker dem, som eldre og pensjonister.
Vi er stolte i Frogn over alle flotte aktiviteter som pensjonister og andre eldre utøver.
Se bare på engasjementene i og rundt Eldresenteret med så mye frivillig innsats. Vi
minner også om bladet du nå leser. Pensjonist-nytt eksisterer bare ved frivillig innsats
fra pensjonister. Vi skal ikke klage på bidragene fra eldre skribenter. Vi blir ydmyke og
inspirert over all den rosen vi får for bladet, men vi må aldri slutte å tenke på at ting
kan gjøres bedre for leserne våre. Og da fører vi frem et viktig budskap: Tenk godt over
hva «Eldrebølgen» ga deg. Kanskje kommer du frem til at du har mye å bidra med for
å holde liv i hva som ble utført i Frogn og Drøbak i »din tid» – gode historier, sanger,
idrettsliv, skolehistorie, fiskerliv og sjømannsliv, militærliv, kommunalaktiviteter, lek
og mye, mye annet. Stikk hodene sammen og lag en fin eldrebølge for Pensjonist-nytt!
Spør om vi venter å høre fra dere!

Rolf Dimar
Reidun Iversen
Asgjerd Wærnhus
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I Pensjonist-nytt mars
2000 la redaktør Bernhard
Magnussen opp til at bladet i
noen numre fremover skulle
presentere yngre pensjonister
og innflyttere for hvordan
handlegaten Storgaten så ut
før krigen, vesentlig i 30-årene
og slutten av 20-årene.
Storgaten var da eneste
hovedgaten gjennom Drøbak
og gikk fra Lehmannsbrygga
til smijernsporten ved
Seilmakergården.Vår hovedgate
var ikke delt med mange
navn som nå.Vi startet ned
Sundegata og har senere i flere
numre dratt gjennom Niels
Carlsens gate, Torvgaten, over
Torvet, og skal nå avslutte
med strekningen fra Torvet
og ned til Lehmannsbrygga.
Forandringene fra
30-årene har vært store i
byen. Bare urinnvånere og
eldre pensjonister husker
i dag at badebyen vår
hadde 6 melkebutikker, 7
kolonialbutikker, og på rad og
rekke i daværende Storgaten
vår lå det flere bakerbutikker,
slakterforretninger,
ur-makere, tekstilbutikker,
sjokoladeforretninger,
tobakksbutikker, sykkelhandel, skipshandlere, bok- og
papirhandel, skoforretninger,
fargehandel, apotek, kiosker,
skreddere, elektrikere og en
lang rekke håndverkere.
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Storgata mot Brygga. Til venstre den gamle Finnegården
med tobakk-og sjokoladebutikken til «Kjell» på hjørnet.
Tollboden til høyre.

Denmestamputerte
gaten i Drøbak
Stakkars gamle Storgaten fra Torvet til Lehmannsbrygga! Du er blitt kraftig amputert, har mistet sjela
di, og har vel vært meget nær døden. Men kanskje
den kan gjenopplives? Viktige legemsdeler ligger der
fortsatt, så som Pavelsgården, Telegrafbygningen,
Storgaten 12 foran Vimpelfabrikken,
Abrahamsengården med den berømte gyldne oksen,
naboen Storgaten 21 som mange husker som Eva
Abrahamsens modeforretning, Reenskaug Hotel er
der, likeså bygningene tvers over gaten der Treider
hadde vognmannsforretning og som sønnen Johns
bygget ut til rutebil- og drosjesentral. Nedenfor
eksisterer huset der skipshandler Andersen holdt til.
Vi må ikke glemme Tollboden og Lehmannshuset som står nesten urørt ennå. Og mot Torvet
ligger Frelsesarmeen og bygget der Joar har butikken
sin og Torvik som alle gamle pensjonister husker som
drømmestedet for sjokoladeiskrem og godterier.
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På begge bildene ser vi gården der skipshandler Andersen hadde sin butikk. På det gamle
bildet ser vi Hauff-gården som halverte bredden på Storgata, og ble ofret.

4

PENSJONIST-NYTT 2/2003

Det bare forsvant
Men mye er borte. Det nye kinobygget
har tatt sitt, brann tok doktor Johnsens
hus og Britannia hotel. Festiviteten med
den gamle kinoen er borte, og nesten alt
fra den nåværende Vimpelfabrikken og
ned til der hvor Raskebekken rant under
broen i Storgaten noen meter nord for
Reenskaug. Borte er Hauffgården som
halverte gaten, og den gamle Finnegården
som lå der den nye nå ligger. I den gården
hadde «Kjell» sin tobakksforretning –
et samlingssted for godteglade unger
«Sørpå». Og borte er selveste juvelen i
gamle Drøbak – Lehmannsbrygga med
sine bygninger og sitt yrende liv som vi så
ofte har omtalt i Pensjonist-nytt, senest i
nr. 4. desember 2001 som var et nummer
vi viet til nye pensjonister og innflyttere
for at de skulle få innsikt i det som var
byens hjerte. Men vi repeterer litt:
Opptil 20 ganger daglig anløp
fjordbåtene brygga med passasjerer og
varer langs hele fjorden fra Tønsberg og
Halden til Oslo. På brygga var det en stor
toetasjers tømmerbygning med kontorer,
venteværelse og leilighet for bryggesjefen.
På plassen lå også en stor lagerhall og
et langt lagerhus med toaletter, verksted
og kjøleanlegg for fiskehandler Rudolf
Iversen. Og kom ikke der – kulturen ble
ivaretatt av en original aviskiosk,
Lehmannsbrygga var til de grader
Drøbaks hjerte og trafikknutepunkt.
Som treffsted vil den aldri bli overgått.
Mest berømt var fremmøtet ved siste båt
fra Oslo, «halvti-båten», sommerstid.
Da var bryggen fullpakket av «halve
Drøbak» pluss sommergjester. Men ikke
før var båten klappet til kaia, så la folket
i vei opp Storgata og til Badeparken der
det var musikk fra sveivegrammofon og
trekkspill. Snart gikk dansen lystig.
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Lekeplass og samlingssted
Denne delen av Storgaten var også
meget travel som lekeplass for unger og
ungdom.
Her «slo de ball», kastet på stikka,
fisket fra bryggene, slo hjul med
tønnebånd, kappet land. Men her
foregikk også mobilisering til interne
slosskamper mellom rivaliserende
«gjenger» fra steder langs gata,
bl.a. «guttane sørpå» og gutta fra
Filisterkroken. Men selve kampene ble
flyttet til Brunskauen og Flatåsen der
man også ofte møtte «Bønda fra Frogn»
– den store fienden – for grensen mot
Frogn gikk bare 100 meter opp fra
denne delen av Storgaten, like ved der
hvor Sykehjemmet i dag ligger. Litt
forsiktig måtte man være i gata, for her
ved Raskebekken holdt både politi og
strenge postfolk til. Unge hadde respekt
for øvrigheten den gangen.
Men denne delen av Storgata var også
en yndet lekeplass om vinteren. Den var
«landingsplass» for akerne og skiløperne
i Jørnsebakken, Tollbod-bakken og
Løktabakken. Den var også både arena,
snuplass og innkomst for langrenn
arrangert i gatene i Drøbak. Og spør om
ikke bilene hos Treider samlet guttunger
utenfor gjerdet. Treider kjørte til og med
«Montecarlo» – Åh, den som kunne få
sitte på i den bilen!
Kanskje kan denne delen av gamle
Storgaten våkne fra dvalen. Et hotell er
muligens på gang på Brygga. Over hele
landet åpnes nå lukkede bekker. Tenk om
Raskebekken åpnes og vi får en festlig
bro over Storgata. Hvem vet?
Rolfot
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«Lodden prost sett bade
naken i Drøbaksundet»
Av Øystein Øystå
Bernhard Magnussen fortalte meg en
gang om en pensjonert sogneprest, nei
han hadde vært prost, som bodde i
Drøbak, og som hadde en noe spesiell
hobby for en Guds mann: Han var ivrig
nakenbader. Sør i byen var det lite folk,
så han gikk gjerne dit. Etter hvert krøp
bebyggelsen sørover, og det ble langt å
gå.
Men prosten visste råd: Han gikk
til Bernhards far, bryggeformann
Magnussen, og ba om å få låne robåten
hans. Ja da, det kunne han få. Dermed
kunne forbløffede morgenfugler se en
roer som kledde seg naken midtfjords og
tok sitt morgenbad i Adams drakt.
– Dessuten var han håret over
hele kroppen, minnes Bernhard. Et
eiendommelig syn må det ha vært.

«Kråkerøy-presten»
Hvem var da denne merkelige Guds
mann? Han hette Joakim L. Schiørn,
men det var ikke så lenge han bodde i
Drøbak som pensjonist. Hans virke falt
stort sett i Østfold, og særlig i Kråkerøy,
hvor han med sin nøysomme og
egenartede livsstil ikke lett glemmes.
Han var født i Sogn i 1859, ble
kapellan i Halden og senere i Skjeberg. I
1908 ble Kråkerøy skilt ut fra Glemmen
prestegjeld, og det var her Schiørn ble
sogneprest, en stilling han beholdt til
1931.
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En underlig skrue var han, voldsomt
interessert i turn, ja, presten ble etter
hvert en mester i å gå på hendene. Han
var i det hele tatt overordentlig aktiv,
også i et mangfoldig foreningsliv, men
fremfor alt fysisk. Ryktet forteller at
allerede første uken etter at han var
innsatt som sogneprest i Kråkerøy, kom
menighetsrådets formann på besøk i
prestegården. Han ønsket å få dementert
et rykte om at sognepresten skulle være
sett i turnhallen i Fredrik-stad, hvor
han hadde gått rundt salen på hendene,
for så å gå bort til tauene og klatre opp
under taket, snu seg der og klatre ned
igjen med hodet først, som en hvilken
som helst apekatt. Kunne sognepresten
dementere dette ryktet?
Schiørn dro på det. Han hadde meldt
seg inn i turnforeningen, ja. Og jo, det
var ikke fritt for at han hadde både gått
på hendene og klatret i tauene, også med
hodet ned.
– Men da kan du jo ikke stå for
alteret, sa menighetsrådets formann.
– Nei nei, så får jeg slutte som prest
da, svarte Schiørn. Å nei, det var ikke
meningen – men kunne han ikke heller
slutte med sånne apestreker?
– Nei, svarte presten. – Jeg har fått en
glimrende helse fra Vårherre, men vi er
blitt enige om at jeg skal ta vare på den
selv.

Han forble seg selv
Og dermed ble det. Sognepresten hadde
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“Du skulle ha visst
hvor mange ganger
jeg har gjort ferdig
preknene mine ved
hoggestabben”

også andre egenheter. Han gikk gjerne
barbent, selv vinterstid gikk han ofte
uten strømper i støvlene. Han var en ekte
asket. For seg selv krevde han ingenting,
men til andre ga han alt.
Det er klart at en slik personlighet
undertiden ble feilbedømt av folk som
ikke kjente ham. Det brød han seg lite
om. Han var et sprell levende menneske
som ikke gikk inn for å være original,
han var bare ikke redd for å være seg
selv. Sånn var Joakim L. Schiørn hele
PENSJONIST-NYTT 2/2003

sitt lange liv, han ble nesten 100 år.
Han gikk på hendene etter fylte 80, lå
i gutteleir på Hvaler da han var 85, og
pugget hebraiske gloser og grammatikk
daglig til han var 99. Alt i en fast og
uforbeholden tro og tillit til sin Gud.
Han bodde noen år i Drøbak
sammen med sin kone, men da han
ble enkemann flyttet prost Schiørn
til aldershjemmet på Jeløya, hvor han
sovnet inn i 1959.
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Klipp fra Akershus Amtstidende en gang i 1914
Annonse

DRØBAK BAD

KRISTIAN SCHAU
OFFENTLIG GODKJENT OPTIKER
BRILLER – KONTAKTLINSER

Aabent 1.ste Juni - 1.ste September:
VARMBADET: aabent alle hverdager kl. 8-2 og kl. 3-7
STRØMBADET: For damer: kl. 10-1 og 4-6 (hvidt flag)
		
For herrer: 8-10, 1-4 og 6-9 (blaat flag)

APROPOS «flag»
På knausen hvor bysten av
kommandanten, oberst Eriksen, kneiser,
sto der i gamle dager en liten kiosk med
en liten flaggstang foran. Skulle du bade,
måtte du dit for å kjøpe billett. For
adgang til Strømbadet kostet billetten 10
øre!

Galleri Havstad

Damer og herrer fikk ikke bade
samtidig dengang. Som det fremgår av
annonsen er herrene begunstiget med en
ekstra periode.
På de angitte klokkeslett heiste man
det blå flagget når herrene skulle inn og
det hvite flagget når det var damenes tur.
Her var det ikke noe slinger i valsen.

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
Telefon 64 93 04 43

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

Vi tar imot reparasjoner av smykker og bytter gull
AAMODT FYSIKALSKE
INSTITUTT
Wienerbrødskjæringa 6
1440 Drøbak
Telefon 64 93 20 11

Storgaten 12-16
1440 Drøbak
Telefon 64 93 10 60

AKTIESELSKAPET

O. B. Hansen
Lindtruppbakken – 1440 Drøbak – Telefon 64 93 00 27
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Brunskauen
personlig
Du går ofte i hans fotefar, passerer
ofte hans bygninger i Drøbak, stiger
ned i sjøen fra hans konstruksjoner, går
tur på stier han opparbeidet. Gamle
Drøbakspensjonister husker mannen
som travet rundt i badebyen vår med
den flotte skalken på hodet, smilte og
nikket til alle, for han kjente alle. Han
lærte smågutter å spikke barkbåter i
Bråtandammen som ennå ligger urørt
på det som var eiendommen hans nær
der grensen gikk mellom Drøbak og
Frogn, han var bestevenn med de store
kunstnerne fra Chr. Krohg til Diriks
og Peters til Anton Thoresen, og han
tok også vel vare på vennskapet med
badebyens stakkarer. Byggmester
Kristian Brun var et hjertegodt
menneske, en elskverdig og meget klok
mann.
Han hadde mildt sagt god oversikt
over Drøbak fra sitt hjem ”Solås”
der skogen som bærer hans navn
«Brunskauen» begynner. Og nede i
byen kunne han se på dusintalls av
de bygninger han førte opp, deltok i
oppføringen eller var med på å restaurere.
I dag er vel Varmbadet og Herrebadet
det mest tydelige. Men du verden, hvis
vi beveger oss litt, så titter vi på andre av
hans bygg. I disse dager da Sogsti skole
er i faresonen, minnes vi denne som
en av hans verker, bygd i 1910. Da het
den Svodastigr Skole. Og tar vi turen
østover, treffer vi på Folkvang som
både gamle og nye pensjonister kjenner.
Gymnastikksalen ved den gamle skolen
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Slik så Sogsti Skole ut da den ble reist i 1910.
Den gangen het den Svogastigr Skole, og er
et av byggmester Kristian Bruns verk.

Byggmester Kristian Brun med sin
karakteristiske hatt.

på Torget er et sted vi alle har tråkket i,
som militærby var Brun med på å sette
opp kaserne «nordpå», og i restaureringen
av Skrivergården var han en viktig
person. Vi kunne ramse opp et hopetall
hus han bygde i Drøbak, men la oss bare
nevne Rosekollen, Lensmannsgården
og ta med at Pensjonist-nytt er med i
Brunhistorien, for den vakre villaen i
Niels Carlsens gate redaktør Bernhard
Magnussen bor i, er Bruns verk.

utløp der og i Flatåsen med slossing,
sprettertbruk og skyting med pil og
bue mot hverandre. En av Brunguttene
kom ikke hjem en kveld, og til sin
forskrekkelse fant foreldrene ham bundet
fast til et tre i skogen.
Kristian Brun har utført meget
verdifulle målinger av flere gamle bygninger i Drøbak og Frogn, så ettertiden
kjenner dem godt, og han har satt
sine spor ved eldre bygninger som for
eksempel Drøbak Elektrisitetverk som
senere generasjoner vil kjenne som
Tentobygget.
Sporene etter ham er mange. Det er
naturlig etter en mann som har tegnet
og bygget så mange bygninger. Og
han var i mange år formann i Drøbak
Håndverkerforening, var med på å
grunnlegge Norges Håndverkerforbund
og hadde mange tillitsverv i byggefagene, var forfatter av «Håndbok i
Byggefagene» og var en flittig bidragsyter
i norske og utenlandske fagtidsskrifter.

Alltid skog
Så vi vasser i Brunhistorie, men navnet
knytter vi kanskje mest til Brunskogen
der vi i dag nyter naturen, stiene,
utsikten og stillheten. På Solås var
Brunguttene verter for mye ungdom der
de kunne spille fotball, krokket og mange
forskjellige ballspill, for ikke å snakke om
lek i skogen. Den ble til dels voldsom
fordi guttegjenger lot sin aggresjon få
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Men han skrev også mye i aviser og
hadde en lang rekke artikler i Amta.
Han var forut for sin tid, og hans kamp
for å bevare gamle Drøbak er uvurderlig
for den bevaringsånd som senere bragte
så gode resultater. Han var også aktiv i
kommunepolitikken.
Kristian Brun hadde en solid
utdannelse i faget sitt både fra Norge
og fra høyere tyske faghøgskoler. Han
har jobbet for mange kjente norske
arkitekter. Han var født i 1872 og døde
i 1948.
Tenk på hvilken betydninsfull mann
dette var for Drøbak når du neste gang
går opp «Chalmers vei» til Brunskauen
forbi hans hjem Solås som ennå ligger
der i skogkanten.
Opp denne veien til Brun gikk
ikke bare flere av Norges mest berømte
kunstnere og vitenskapsmenn, men
også mange betydelige
Drøbaksborgere som f.eks.
kjøpmann Haagensen,
Lehmann og skipshandler
Andersen, medlemmer av
Wilhelmsen-familien og
«Jacobine» og «Trine post».
Rolfot
Kranselagsfest på Badet. Sjefen,
byggmester Kristian Brun står til
høyre.

PENSJONIST-NYTT 2/2003
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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

Petanque
for pensjonister

SKIPPERSTUEN DRØBAK
STEDET MED MILJØ
TELEFON 64 93 07 03
Alt under ett tak!

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

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

FOTOGRAFEN

Osloveien 5, 1440 Drøbak. Tlf. 64 93 36 00

Torget 1, 1440 Drøbak
Tlf. 64 93 0140 – Fax 64 93 49 00
E-post:
ege.droebak@libris.no

DR. KJELL A. DALBY

Fra venstre Kari Ulrichsen, Bjørg og Kjell Strøm, Kjell Reite, instruktøren fra
Drøbak Petanque-klubb, Jan Næss og Rolf Dimar.

PåKumlegaarden spiser du godt

Spesialist i øre – nese – hals

Telefon 64 93 23 06
Storgaten 1
1440 Drøbak
PENSJONIST-NYTT 4/2002
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Niels Carlsensgt. 11 – 1440 Drøbak
Telefon 64 93 15 04
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Hver søndag klokken 17.00 spiller
Drøbak Petanque-klubb på Sagajordet i
Drøbak. Denne aktiviteten passer også
for oss pensjonister. Å kaste stålkuler
mot en liten «målkule» er en fin form
for mosjon for eldre. I mange land ser
PENSJONIST-NYTT 2/2003

man denne aktiviteten på åpne plasser
og i parker. Nå opparbeides det plass for
Petanque-spill også i Badeparken. Møt
opp pensjonister og delta!
RD
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Sangen er skrevet av

Therese Bertheau
I forrige nummer bragte vi en av de
gamle sangene om Drøbak.
Vi spurte samtidig: ER DET NOEN
SOM VET HVEM SOM HAR
SKREVET DENNE SANGEN?

Redaksjonen vil gjerne fortelle hvem
forfatteren av sangen var, siden det vel
ikke er så mange i Drøbak idag som
husker henne.

Noen av dem som ringte til redaktøren,
mente det måtte være Dr. Johan
Mønnich. Han har riktignok skrevet fine
dikt om Drøbak og en særlig flott sang,
men ikke den som vi gjenga!
Derimot fikk vi inn to riktige svar:
Else Marie Jørgensen, som nå bor i
Porsgrunn, ringte og sa det var Therese
Bertheau. Hun fortalte at sangen om
Drøbak står på trykk i Gyldendals
konversasjonsleksikon og var forfattet
av Bertheau. Øystein Øystå hadde det
samme svar. Vi takker begge for hjelpen.

Søstrene Elisabeth og Therese Bertheau
og to andre damer overtok Seimbakken
3 i 1916. (Eiendommen som Liv Stabel
har idag).
Da Therese og Elisabeth var
pensjonister var de daglig å se på sine
spaserturer i Drøbak og omegn. De
hadde en meget beskjeden attityde, og
det var ikke mange som ante hvilken
personlighet Therese var. Kjendisbegrepet
var ikke alminnelig dengang.
Therese hadde vært lærerinne ved
Nissens Pigeskole i Christiania, men
flyttet til Drøbak da hun ble pensjonist.

RETTELSE
I forrige nummer av Pensjonist-nytt
gjenga vi et fotografi av noen av de gamle
pensjonistene på benkene foran kirken i
Drøbak. Desverre oppga vi feil navn på
han som sitter ytterst til venstre. Det var
ikke Helge Askautrud, men en som på

bildet lignet ham sterkt: Nemlig Norgen
Hansen, som bodde på Bråtan syd i
Drøbak.
Vennligst rett dette hvis du fremdeles
har nr. 1/2003 liggende.
BM
Vi gjentar her alle navnene. Fra venstre
Norgen Hansen, Bernhard
Engebretsen fra Brannvakta – også kjent
som trommeslageren i Drøbak musikkkorps, Orskaug, Even Hoxtvedt, Fritjof
Iversen, Arthur Samuelsen og båtbyggeren
fra Hardanger, Steffen Boland.
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Hun var meget vel
utdannet, spesielt i frem-mede
sprog. Hun var bl.a. sproglig
konsulent for professor Viggo
Brun i fransk.
Therese var ualminnelig
viljesterk. I sin fritid oppholdt hun seg gjerne i fjellheimen, hvor hun elsket å
klatre i fjellet. Overalt i Norge
fant hun frem til topper
som hun ønsket å bestige,
og ble anerkjent som en av
våre dyktiske tindebestigere.
Dette var så meget mer
bemerkelsesverdig, siden
det dengang ikke var vanlig
at kvinner tok del i denne
spennende og nervepirrende
sport. Hun klatret på likefot
sammen med de mannlige
fjellklatrere.
Hun var en av de første
kvinner som ikledte seg
mannfolk-knikkers, men
i all blyghet og i respekt
for allmenheten tok hun
et omslagsskjørt utenpå
knikkersen på vei frem og
tilbake fra fjellet hun skulle
klatre i. Hun var den første
kvinne som i 1894 – 32 år
gammel – besteg «Storen» i
Haugastølstindene.
Når dere neste gang synger
Drøbakssangen hennes, vil
hun vinke til dere fra en av
Norges høyeste fjelltopper!
BM
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D røbak Sangen
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 den byens navn,
Dens gytje og saltbad var 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 helt til Jelø-land
Og ved kveld blinker fyret ved Filtvedts strand.
Og står du på mol'on ved aftenglød,
Når skyer på vesthimlen brenner,
Og strålende speiles i fjordens skjød,
Og fineste farvespill tender,
Da senker freden sig i sinn og sans,
Og ikke du bytter med sydens glans.
I Seierstens skogen en forårskveld,
Når måltrosten helst lar sig høre,
Og blåveisen dekker hvert bakkehell,
Og rødstrupen fryder ditt øre,
Og bekken nynner så sakte sitt kvad,
Da blir i hugen du så lett og glad.
Ja, Drøbak er stedet oss huer best,
Du fredlyste plett her ved fjorden !
Og søker vi lenge i øst og vest,
Blir du dog det beste på jorden.
Og derfor bare ønsker vi som så:
Gid du aldri ditt småbypreg miste må !
Melodi: Mens Nordhavet bruser…

15

F rogn Eldresenter feiret 25 spreke år
25. års jubileet til Frogn
Eldresenter ble feiret med en
skikkelig bursdag 24. april. 11
store marsipankaker, 7 andre
store kaker og en masse vafler
gikk unna da mellom 250 og 300
gjester var innom i løpet av dagen.
De frivillige hjelperne sørget for
gjestene som ankom fra klokken
10 til 14.
Elever fra Frogn kulturskole
sørget for underholdningen og
Eldresenterets daglige leder, Britt
Marit Roxrud, måtte stadig ta
mikrofonen for å introdusere
talere og takke for blomster,
sjokolade og andre gaver som
gjestene hadde med seg. Fra
pensjonistforeningen vanket det
også en sjekk på 5000 kroner.
Det var taler ved ordføreren,
Eldresenterets Venner og flere
brukere.
Stemningen var på topp og
aldri har det vel vært delt ut så
mange klemmer i dette huset.
Foto: Trine Suphammer

Eldrerådets leder Erling Kristiansen var en av
mange talere.
Som vertinne måtte Britt Marit takke
for mange gaver. Her Kikk Scheens
«Morgenbaderne» som er en gave fra
Eldresenterets Venner.

Tidligere ordfører Bjørn Loge ledet komiteen som
«prosjekterte» Eldresenteret for 25 år siden. På
bursdagen trådte han til blant de frivillige.

Solveig Olsen er også en av de mange
frivillige som sørget for stadig påfyll
av kaker på kakebordet.
Elever fra Kulturskolen underholdt.

16
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Albumene med bilder fra sammemkomster
og turer var populære og fremkalte mange
hyggelige minner.

17

Da man laget
båtmotorer i Drøbak
Bygging av båtmotorer er idag
forbeholdt de svære mekaniske
verksteder og fabrikker i
inn- og utland. Det er derfor
bemerkelsesverdig at det etter
århundreskiftet 1900 ble laget
båtmotorer i lille Drøbak.
I smedmester Anton Christoffersens
smie og mekaniske verksted, idag
Drøbak Mek. Verksted, ble det laget

båtmotorer i små serier. Bygningen på
Råkeløkka er utvendig nå som da. I
første etasje hadde Christoffersen sin
romslige smie, i annen etasje var det
innrettet mekanisk verksted med de
tekniske hjelpemidler man dengang
hadde til rådighet. Drivkraften
ble fremskaffet av en stasjonær
parafinmotor, som banket og gikk
store deler av dagen i et spesielt
ildsikkert rom i første etasje. Med

Verftsarbeidere ved Løvaas Båtbyggeri. Vi drar kjensel på Rolf Randin og Trond Larssen.

På fotografiet står boremaskinen i forgrunnen til venstre, og i forkant i midten ser vi vitale
komponenter til totakt bensinmotorer med magnettenning og «skjenkekraner» på toppen.

18

PENSJONIST-NYTT 2/2003

remmer ble drivkraften overført til en
hovedakse under taket i annen etasje,
og ved remmer og remskiver koblet
man til den enkelte maskin.
Det var også i bruk totakt
glødehode-parafinmotorer på den tiden.
Støpegodset kom fra et metallstøperi,
men dreiing av svinghjul og stempler,
boring og sliping av sylinderblokker,
dreiing og sammenføyning av
krumtapper og støping og sliping av
lagere m.v. foregikk i verkstedet.
Det vekker i våre dager beundring
hva smedmester Anton Christoffersen og
hans smeder og mekanikere fikk utrettet
med datidens enkle hjelpemidler.
***
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Men vi hadde også en annen i Drøbak
som laget båtmotorer:
Noen år før 1. verdenskrig leiet
C. Løvaas verftet på Husvikholmen.
Der etablerte han sitt båtbyggeri og
motorverksted. Han kom fra Oslo, hvor
han på sitt verksted hadde konstruert og
utviklet en spesiell båtmotor.
I 1917 leverte han komplette
motorbåter. Flere ble solgt til
innlandsbruk på våre større innsjøer,
som f.eks. Pålsbufjorden hvor man
brukte dem til å frakte materiell og
folk under byggingen av Noreanlegget.
Løvaas sendte til og med folk oppover for
å lære anleggsfolkene til å bruke båtene
riktig og til å holde båtmotorene ved like
.
BM
19

Sjømannen
Oscar Sundby

D/S Michael Sars.

Else Marie Jensen (født Sundby) har
sendt oss farens “søfartsbog” og noen
notater om hans liv til sjøs.
Oscar August Sundby, født 25/12-1877,
vokste opp i Drøbak. Fra han var 14-15
år var han med fiskerne på Fiskerstranda
og lærte seg litt av det yrket. Men det
var sjømann han ville bli, komme ut og
få sett seg litt rundt, slik som de fleste
Drøbaksgutter dengang gjorde.
20 år gammel dro han til sjøs med
seilskuta «Agra», som seilte på Sverige.
Året etter gikk han ombord i «Lorento».
I 1899 avtjente han sin verneplikt.
Året etter, 26/6-1900 fikk han hyre
om bord på D/S Michael Sars, det
nybygde forskningsfartøyet som lå ved
Fredrikstad, klar til sin jomfrutur til
Nordishavet. Forskerne Fridtjof Nansen
(1861-1930) og Johan Hjort (1869-1948)
var med.
Forskningsfartøyet var 125 fot lang,
23 fot bred og hadde en bruttotonnasje
på 226 tonn. Det var utstyrt med en 300
hk dampmaskin, men var også rigget
for seilføring. Man stolte ikke dengang
fullt ut på dampmaskiner. Med seil følte
man seg tryggere! Derfor hadde man 2
seilmaster på skuta.
Skipet var oppkalt etter presten og
zoologen Michael Sars (1805-1869). Etter
24 år som prest ble han professor ved
Universitetet i Christiania. Michael Sars
var vel den eneste norske zoologen med
et internasjonalt navn på 1800-tallet.
20
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Da kokken om bord ble satt i land i
Bergen, måtte Oscar overta i byssa. Han
hadde lært litt om kokekunsten på sine
tidligere turer til sjøs. Han fikk skryt for
den fine ertesuppa han serverte.
Det var en hard, men lærerik tid om
bord i Michael Sars.
Oscar fikk prøve seg på mange felter.
Han var en stor skøyer og lite skvetten
av seg. Det sies at han lærte Nansen å
danse springdans!

Sundby var med Michael Sars også i
1901 og 1903.
I 1902 giftet han seg med Hulda
Marie. Sammen fikk de 9 barn, 1 gutt
og 8 jenter.
Under nøytralitetsvakten i 1905
tjenstgjorde han på «Monitoren
Mjølner», som da var stasjonert i
Vindfangerbukta.
I 1913 kjøpte han hus på
Fiskerstranda ( Fiskerkroken 8).
I mange år jobbet han på anlegget av
Molo A.
BM

«Det gjelder å få andre til å
betale for seg»
Ville det ikke være fint hvis vi betaler faste regninger for deg til rett tid,
samtidig som du har kontroll over utbetalingene?
Med AvtaleGiro er det nettopp det som skjer. I god tid før forfall sender vi deg
forhåndsmelding om hvem du skal betale til, når du skal betale og hva det gjelder.
Du kan bruke Kontofonen hvis du vil utsette betalingen av en bestemt regning.
Oversikt over alle betalte regninger står påkontoutskriften din hver måned. Den
gjelder som kvittering.
Stikk innom og spør oss om AvtaleGiro. Vi hjelper deg i gang, sådu kan glemme
de faste regningene dine.

AvtaleGiro
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FØLG MED I

Kom innom til en hyggelig prat om
vårt fordelsprogram

Ledig
KARAT
annonseVi har mulighetene,
du har valget.
plass

«Aktiviteten»
Forretningen i Niels Carlsensgt.
hvor pensjonister og trygdede
selger sine vakre
håndarbeider.
Niels Carlsensgate – 1440 Drøbak

Telefon 04800 Kundeservice

GRØNTHUSET

DRØBAK FRUKT- OG GRØNTTORG
PAVELSGÅRDEN – STORGT. 7
TLF. 64 93 02 88

Vinner kampen
mot høye priser!
HVERDAGER KL 09 – 20
LØRDAGER KL 09 – 18

Ledig
annonseplass
Broderi og garn – kunstige blomster m.m.
Vi har det meste……for de fleste!
18
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I Bunnefjorden var det
kaldt i februar 1943
Annie Sørlie Haregg, som vokste opp
ved Nesset, bor nå i Drøbak. Her
forteller hun om en dag som sitter fast
i minnet.
Jeg er født i 1923 på Nesset innerst i
Bunnefjorden. Da jeg giftet meg, fikk jeg
navnet Haregg. Etter avsluttet skolegang
fikk jeg arbeide i Oslo og fikk lov til å bo
på hybel der inne.
Under krigen dro jeg i helgene ofte
hjem til mine foreldre, hvor jeg fikk god
mat og kunne spise meg mett.
Jeg minnes godt en lørdag i februar
1943. Det var bitende kalt. Jeg reiste utover
sammen med min forlovede Rolf Haregg.
Bunnefjordsbåten gikk fra Honnørbrygga
kl.1/2 5 på ettermiddagen. (Var det
«Angslo» mon tro?).
Det var mye is i fjorden, men båten
stampet seg utover. Styrmannen ga
oss beskjed om at båten ikke ville gå
lenger enn til Brevik, for så langt inne i
Bunnefjorden ville de få problemer med
å forsere isen.
Alle passasjerene ble kommandert
på dekk for å løpe fra den ene siden til
den andre for å få båten til å gynge, slik
at den lettere kunne bakse seg fremover.
Båten måtte stadig bakke, for å kunne få
rennefart til å gå mot isen og brekke løs.
Det ville ta lang tid å komme frem.
På den tiden var det vinservering på
alle Nesodden- og Bunnefjordsbåtene.
En kunne få kjøpt så mye vin man måtte
ønske. Av den grunn var det ikke på
langt nær alle som var edrue. Det var få
avganger fra Oslo, så det ble som regel
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mange passasjerer med båtene. Og siden
reisen vinterstid tok så lang tid, var det
ikke fritt for at også mannskapet tok seg
noen knerter.
Mens vi løp frem og tilbake på
båtdekket, var det en av mannskapet
som kommanderte oss. Jeg husker godt
hvordan han så ut! Etterhvert ble han
nemlig mer og mer påseila, og lua hans
kom mer og mer på en snei.
Da vi langt om lenge kom frem
til Brevik etter i timesvis å ha bakset
med isen, var «kommandøren» vår blitt
temmelig påseila og hadde vanskelig for
å holde seg på bena. Jeg husker ikke nå
hvor lang tid vi hadde brukt, men det var
stygglenge.
På Brevik gikk Rolf og jeg og alle
de andre passasjerene fra borde. Mange
av dem skulle til Brevik. Flere av oss
skulle over fjorden til Kjærnes, men dit
kunne ikke båten ta seg frem, så vi måtte
ta bena fatt over isen. Noen hadde en
sparkstøtting stående på Breviksiden.
Vi andre gikk alle i følge og kom oss
velberget i land på Kjærnes.
Rolf og jeg hadde derfra lang vei å gå
til vi kom frem til mitt barndomshjem
Vang, som lå midt i Tjonebakken på
veien nellom Kjærnes og Nesset.
Da vi kom frem til Vang, var det blitt
så sent at mine foreldre hadde gått og lagt
seg for å sove. De hadde regnet med at vi
ikke ville komme. Men nå ble de vekket,
sto opp og satte frem mat til oss. Du
verden hvor sultne vi var blitt.
23

Gylteholmen
Ved innløpet til Hallangspollen ligger
Gylteholmen, nærmest som en skjerm
for den innenforliggende Pollen. Et
meget smalt sund skiller Holmen fra
fastlandet Gylte. På lavvann kan man
vasse over – på høyvann kan man komme
gjennom sundet med en kano eller
kajakk eller stake seg frem med en pram.
Så vidt vi vet er det aldri blitt gjort noe
forsøk på å legge en enkel bro eller en
klopp over til Holmen, eller fylle sundet
igjen. Derimot er det lagt noen stener
på bunnen, slik at det blir lettere å vasse
over.
På den lille øya ligger det to hus: et
sommerhus og en helårsbolig. Beboerne
har den lille holmen helt for seg selv.
Men de må jo inn til fastlandet av og til,
og da må man bruke båt – robåt eller
motorbåt eller seilbåt for den saks skyld.
Nærmeste praktiske tilknytningspunkt på
fastlandet er Vindfangerbukta, sommer
som vinter, da det er en sjeldenhet at
fjorden sønnenfor Gylte-holmen fryser
til.
Skulle man til Drøbak for å gjøre
større innkjøp, dro man til båthavna i
Drøbak.

Hvem bodde på Gylteholmen?
Gylteholmen nevnes første gang i
offentlige dokumenter i 1801, men
var nok i bruk også på 1700-tallet som
husmannsplass under gården Glosli i
Frogn. Derfra ble den frasolgt i 1893/94.
Fiskerne fra Hallangspollen hadde en
garntørke på nordsiden av Holmen. I
gamle dager var det et rikt makrellfiske
i såvel ytre som indre Pollen og mange
24

gode plasser for torskefiske. Også i våre
dager er det godt med fisk i pollene.
På vestsiden av holmen er der rester
av en gråstens grunnmur, oppført på
begynnelsen av 1900-tallet, beregnet på
et bolighus, men av en eller annen grunn
ble huset aldri oppført.
Den første vi hører om som slo seg
ned fast på Holmen var fiskeren Samuel
Hansen. Det var i 1893. Hans sønn:
Karl Samuelsen overtok eiendommen i
1898. Han hadde jakten «Brødrene»og
drev som fraktemann. Karl døde i 1919
og boet etter ham solgte eiendommen
i 1921 til Drøbaksmannen Erling
Sørensen, sønn til Malla og Marius
Sørensen på Fiskerstranda i Drøbak.
Sørensen var en driftig kar. Han drev
også som fisker, men utvidet bryggen
på østsiden, samt anla en bensinstasjon
beregnet på båtfolket. Han var agent for
båtmotorene Sleipner, Marna og FM.
Erling Sørensen var en belest mann.
Han elsket å diskutere sin viten med
båtfolket. Men kom du først i prat med
ham, var det nesten ikke råd å slippe fra,
så det var mange av kundene hans som
sviktet ham av den grunn.
Erling og hans kone Bergliot hadde to
sønner, men ingen av dem var interessert
i å overta eiendommen. Idag tilhører
Gylteholmen Frogn kommune.
Det andre huset på Holmen er et
sommerhus, som opprinnelig tilhørte
Darre-Brandt på Froen gård. Idag er det
andre eiere.
På nordsiden av Holmen er der idag
båtplasser for skøyter og andre litt større
lystbåter. Det har vært fremkastet planer
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Jakten «Brødrene» tilhørte fraktemannen Karl Samuelsen som eide Gylteholmen og husene
der. Like nordenfor hadde Samuel Randin sin kjølhalingsplass. Flagget har unionsmerket
(populært kalt «sildesalaten»). Fotografiet må være tatt før 1898, for etter det året brukte
Handelsflåten det rene norske flagget, mens marinen, festningene og det offentlige og alle
sivile først tok det i bruk fra 1905.

om å utbygge Holmen som basis for en
stor marina, noe som raskt har strandet.

Kjølhaling
På nord-øst siden av Holmen – i kilen
inn til Gyltesundet – hadde Samuel
Andreassen Randin (1848-1922) et
anlegg for kjølhaling av jakter og skuter.
Randin kom fra Brandstad, like ved
Svelvik på Hurumsiden, og var først
skipstømmermann. Med enkle midler
foretok han mindre reparasjoner på
skutene. Han sto også for opphugging
av oppgitte skuter. Et lite stykke opp
fra sjøen lå gangspillet som vinsjet inn
vaieren som ble festet oppe i masten
på skuta, slik at den kunne krenges så
mye at skutesiden ble liggende klar av
vannet, slik at kjølhalingsmannskapet
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kunne komme til med skraping, tetting
og reparasjoner og påsmøring av blackverniss (en blanding av trekull- og
stenkulltjære).
Nær vinsjen hadde Randin ei lita
smie og ei bekgryte. Like ved lå den lille
hytta hans, hvor han oppbevarte redskap,
hadde et lite bord og noen krakker som
spiseplass og en køyeseng. Randin bodde
med sin familie på «Kastet» på landsiden,
men i månedsvis mens kjølhalingen
gikk for fullt, hadde han aldri tid til å
dra hjem, så han bodde da i hytta på
Holmen. For noen år siden ble den
revet, og idag er det lite som minner om
kjølhalingsperioden. BM
Kilde: Gunnar A. Andersen
Karl Randin
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Da Jørgen Andersen
traff Huldra på Håøya
På vestsiden av Håøya på det smaleste
mellom Bergholmen og Håøya ligger en
liten stue med et par hus omkring. Dette
stedet kalles Kloa av båtfolk som ferdes
i Vestfjorden. På det gamle skjøtet og
på gamle sjøkart var det skrevet Oreklo,
men ingen bruker dette. Nei, Kloa og
Kloasundet er det som båtfolk bruker.
Dette stedet var i familiens eie i mange
år. Her bodde bestemor før hun ble gift
med bestefar Erik Stabæk. Bestemor var
den yngste av en barne-flokk på elleve og
naturlig vis ble hun døpt Elevine. Hun
var en mester i å fortelle sagn og eventyr,
fortalte mor. For lang tid tilbake bodde
bestemor i Kloa sammen med brødrene
sine.
En av dem var Jørgen. Han var en
røslig kar over to meter på strømpelesten.
Ikke var han reddskrømt heller. Jørgen
var ungkar som de andre brødrene
hennes. De hadde alt for mye å stå i med
enn å gå med giftetanker, fortalte mor.
Så var det en gang at Jørgen måtte
ut for å hente hjem ved til jul. Mye snø
var det kommet så det var en enkel sak
å frakte veden ned til Kloastua. Rett til
å felle tørt virke hadde de, så brensel
var det aldri mangel på. Etter at han
hadde felt en tørrfuru og en tørrgran
og fått delt dem opp, var det blitt langt
på ettermiddagen, og skumringen
hadde begynt å sige på. Et digert lass
med fin tørr juleved hadde han fått
på fiskekjelken. Så bar det nedover til
Kloastua.
Da han hadde kommet et stykke på
26

veien ned, merket han at kjelken ble så
tung å dra. Han snudde seg for å se om
lasset hadde forskjøvet seg. Men hva fikk
han se? Jo, på toppen av lasset satt ei
vakker jente. En slik vakker jente hadde
han aldri sett før. Jørgen spurte hvor
jenta kom fra, men jenta bare lo og sa
at det skulle han nok likt å vite. Da han
spurte om hun ville bli med ham ned til
Kloa og spise kvelds, lo jenta og svarte at
det kunne hun godt tenke seg. Da Jørgen
ville løfte jenta opp, slik at hun satt bedre
på lasset, fikk han øye på kurompa som
stakk fram under stakken. Han skjønte
nå at det var huldra sjøl han hadde med
å gjøre.
Han slapp jenta som han hadde brent
seg. Så gjorde han korsets tegn og la på
sprang ned mot Kloa det raskeste han
kunne. Kjelken lot han bli igjen. Svett
og andpusten kom han inn i stua, og
fortalte hva som hadde hendt. Alle visste
at det fantes hulder på Håøya, men ingen
hadde sett henne før. Dagen etter måtte
han opp etter kjelken og veden. Noen
spor etter huldra var det ikke å se verken
ved siden av eller bak kjelken. Huldra
har en verken sett eller hørt noe til siden.
Men at hun finnes og at historien var
sann, var bestemor overbevist om.
Putte

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

HEER – TELEFON 64 90 53 00

Telefon 64 93 01 07
1440 Drøbak

Skomakeren
Lindtruppbk. 11
1440 Drøbak
Tlf. 64 93 14 46

Sogsti Plantesenter
Sogstiveien – 1440 Drøbak

Frogn Bibliotek
Torget, 1440 Drøbak
Telefon 64 93 01 91 Faks 64 93 56 29
Åpningstider:
Mandag og Torsdag 11-19
Åpningstider:
Tirsdag, Onsdag, fredag 11-15
Mandag og
Torsdag
Lørdag
11-14 11-19
Tirsdag, Onsdag,
Fredag 11-15
Sommertid:
Man 11-19
Ons, Fre
11-15, Lør 11-14
Lørdag
11-14

Åpningstider:
Man-fre 09.00-17.00
Torsdag 09.00-20.00

STOR UTSTILLING
Alt påett 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

RADIO, TV, VIDEO, PARABOLANTENNER
SEIERSTEN SENTRUM 2, 1440 DRØBAK. TLF. 64 93 08 68
ÅPENT 10.00 - 17.00 TORSDAG 10.00 - 19.00 LØRDAG 10.00 -14.00
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Sorggrupper

Godt nytt fra Eldresenteret

ved Frivillighetssentralen
Frivillighetssentralen i Frogn har
satt i gang en sorgstøttetjeneste for
kommunens innbyggere. Tjenesten er
organisert i sorggrupper
som kan ha inntil 7
deltakere pluss to sorggruppeledere. Disse har
skolert seg gjennom kurs
og konferanser. Vi har
til sammen 6 frivillige
gruppeledere samt en
frivillig som vil bistå med
det praktiske. Alle har
erfaring med sorg. Enten
selvopplevd eller gjennom
jobben. Sorggruppene
har regelmessige møter,
og det vanlige er at en gruppe holder på i
cirka ett år.
Sorg er så mye. Men fordi det er
viktig at de som skal gå i sorggruppe
sammen har noenlunde samme
bakgrunn, har vi valgt å starte med
voksne mennesker som har mistet noen i
død. Etterpå får vi la veien bli til mens vi
går. Det vil si: Se på behovet.
Rundt tjenesten finnes det et

støtteapparat fra forskjellige enheter i
kommunen, som psykiatritjenesten,
sosial og barneverntjenesten, helsestasjon
og flyktningekonsulenten, sistnevnte
med tanke på det
fler-kulturelle Frogn.
Kirken er en viktig
samarbeidspartner.
De representerer 1.
instans for mennesker
i sorg, og vil, ved siden
av det rent faglige,
også være en viktig
informasjonskanal for
sorgstøttetjenesten.
Vi ser det også som
svært viktig at absolutt alle instanser som
kommer i kontakt med mennesker i sorg,
kjenner til tilbudet, slik at de som ønsker
det, kan ta kontakt med sentralen for
videre informasjon.
Adresse: Niels Carlsensgt. 20
1440 Drøbak, Telefon: 41531413
E-post: frivillighetssentralen@
frogn.kommune.no

LAURITS KARLSEN & SØNN AS
OLJE • PARAFIN • SERVICE

Pensjonister får rabatt!
Ring 64 93 17 55
og snakk med din lokalleverandør
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Tusen takk for flott markering av
25 års-jubileet
Takk for tilstedeværelse, gode
ord, blomster, gaver og all fantastisk
innsats for at arrangementet kunne
gjennomføres.
Det ble en minnerik dag.
Mange hilsener fra Britt Marit

Tur til Blaafarveværket
Torsdag 19. juni har Eldresenteret tur
til Blaafarveværket.
Turen har vært avertert en stund,
men kanskje der er plasser igjen.
Avreise kl.9.00. Turen koster
kr.100,-. Det er betaling kun for
bussen, vi har ikke bestilt felles mat eller
guide denne gangen.
Sommer i Eldresenteret
Eldresenteret holder stengt de to første
ukene i juli. Det vil si fra mandag 30.
juni til mandag 14.juli.
Deretter blir det åpent, med enkel
kafé uten middag, mandag, tirsdag og
onsdag i uke 29 og 30.
Frisør holder stengt i tre uker fra
14.juli, tilbake 4.august.
Fotpleier holder åpent tirsdag og
onsdag hele juli, ferie kommer senere.
Nyrestaurerte møbler
I vår startet Eldresenterets Venner
arbeide med å restaurere to av
sofagruppene våre. Det blir så rent og
pent og nydelig.
Dette arbeidet er ett av mange
økonomiske bidrag Eldresenterets
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Venner trår til med for miljøet i
senteret. Den lille femtilappen vi betaler
i årskontingent og kakelotteri gir
verdifulle midler til ikke-kommunale
tiltak.

Engelsklærer
Høstens engelskkurser i Eldresenteret
søker lærer til to formiddagsklasser.
• Gruppe 1 er for dem som har
litt engelskkunnskaper fra før og
oppover mot neste gruppe.
• Gruppe 2 har et lignende nivå fra
slutten av ungdomsskoletrinn og
videre til videregående trinn.
Er det noen som har lyst og kompetanse
til å undervise, hører vi gjerne fra dere.
Elevene betaler kursavgift.

Rettelse
I informasjonsbrosjyren om Frogn
Eldresenter er det ved en inkurie satt
feil navn på senterets «sydame» (bildet
over). Hun heter EVA Berntsen.
Vi beklager.
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Et blad av Drøbaks historie

Da konsul Ring søkte
Stortinget om erstatning
De første moderne befestningsanlegg på Kaholmene ble utført i
årene 1845-1856. Navnet Oscarsborg
fikk festningen først ved kongelig
resolusjon av 23.august 1855 da Oscar
I besøkte festningen.
Anleggene ble ikke bare mottatt
med begeistring av Drøbaks
innbyggere. Det fremgår tydelig av
nedenstående innstilling av 1851 fra
Militærkomiteen til Stortinget. Det gir
også et lite innblikk i den omfattende
bedrift som konsul Ring ledet her i
Drøbak på den tid.

“Til Storthinget !
Vicekonsul i Drøbak, Fr. Ring, over
hvis, herved med Bilage tilbagefølgende,
Ansøgning om Erstatning af Statskassen
for den Skade paa Eiendom, han formener
ved Kaholmens Befæstning og Montering
at være tilføiet, det ifølge Storthingets
Beslutning af 1ste Marts d.A. paaligger
undertegnede Commitee at afgive
Indstilling, har grundet sit Krav paa
følgende Omstendigheder:
Hans Bygninger, hvori han for
fremmede Handlende har havt Varer
liggende til en Værdi af 40.000 Spd.,
ligesom hans egen Fabrik behøver til sin
stadige Virksomhed Producter til et Beløb
af mindst 15.000 Spd.,have en saadan
30

Beliggenhed lige overfor Kaholmens
Batterier i en Afstand af omtrent 1450
Alen, at de, naar en Fiende maatte ville
forcere Indløbet igjennem Sundet imellem
Fæstningen og Drøbak, nødvendigen maa
være udsatte for Skade ved Skydningen
fra bemeldte Batterier, ja selv i Fredstid
maa det være farligt at boe under en
Fæstnings Batterier, især, mener han, naar
Fæstningen er montert med Bombekanoner.
Endog blot ved Uforsigtighed vil Skade
kunde forvoldes. Da han, hvilket han
ved Skrivelser fra forskjellige Assurancecompagnier har oplyst, forgjæves har søgt
at faae assureret for den Skade, der maatte
tilføies ham fra Kaholmens Krudtmagasiner
og Kanoner enten i Fredstid formedelst
Uforsigtighed eller naar en Fiende med
eller uden Krigserklæring maatte vilde
forsøge at tiltvinge sig Gjennemfart eller
at overrumple Kaholmen, saa antager
han, at Fordelen for ham af fremmede
Varers Magasinering vil bortfalde og hans
Eiendomme ville findes, naar han afhænde
dem, at have tabt betydeligt i Værdi,
hvilken Forringelse han for de bygninger,
der vedkomme hans Fabrikdrift- saavidt
vides Brændeviinsbrænderie – anslaar til
Mindst tre fjededele af deres Værdie. Dette
Tab mener han maa kunde sættes ved siden
af en Eiendoms Afgivelse til offentlig Brug
efter Grundlovens § 105, hvoraf altsaa
flyder, at det tilkommer ham Erstatning
for samme. I den Anledning har han 2de
Gange ansøgt Regjeringen, men faaet Afslag
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og han henvender sig derfor nu derom til
Storthinget.
Commiteen anser det dog klart,at det
i Grundlovens § 105 forudsatte Tilfælde,
at nogen for Statens Tarv Skyld maa
afgive sin rørlige eller urørlige Eiendom
til offentlig Brug, ikke her kan siges at
være tilstede, og forsaavidt som der kunde
opstaae Spørgsmaal om Erstatning for
tilføiet Skade, maa det formeentlig først
være, naar Skade er lidt, at der kan gjøres
Krav paa Erstatningen, hvorimod der ei
for tiden kan blive Tale om saadan for en
Skade, der er eventuel og saaledes maaskee
aldrig bliver forvoldt. At ansøgeren allerede
nu skulde have lidt Skade ved Kaholmens
Befæstning, kan efter Commiteens
Formening ikke ansees godtgjort, da
hertil ikke kan henføres, at han ikke kan
faae assureret imod Krigsmolest, og heller
ikke hos Assuranceselskaber, som kun
assurerere for Skade ved Ild, kan faae tegnet
Assurance for Skade, foraarsaget paa anden
Maade. Det lader sig ikke modsige, at for
Muligheden af at blive tilføiet Skade ved
Forsvaret imod en indtræmgende Fiende
ere de fleste Eiendomme i Landet udsatte,
da det ikke kan forudsiges, hvor et saadant
forsvar kan blive nødvendigt, hvorimod
det, Ingenieurbrigaden har henpegt paa
i en Erklæring over Supplicantenes første
Ansøgning til Kongen, heller kan siges,
at Ansøgeren nu har mindre at befrygte
i saa Henseende, forsaavidt de stærkere
Fæstningsværker paa Kaholmen gjøre
ethvert fiendtlig Angrep paa denne Kant
mindre sandsynligt.
Det er ikke først ved Kaholmens
Befæstning, at der har kundet oppstaae
Tanke om Skade for de ligeoverfor
beliggende Eiendomme under et fiendtlig
Overfald, hvorimod det er en Selvfølge,
at de locale Forhold maatte betegne Passet
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sammesteds som et viktigt Forsvarspunct for
Christiania fra Søsiden, ligesom der ogsaa i
1814 blev anlagt Batterier paa forskjellige
Puncter og deriblandt paa Fastlandet paa
den Side, hvor Consulens Eiendomme ere
beliggende, hvilke derved maatte blive
udsatte i det Mindste for den fiendtlige Ild.
Commiteen mener i det foranførte at
have tilstrækkelig Grund til at indstille til
Storthinget at beslutte:
Denne Sag henlægges.
Christiania i Militærcommiteen No.1
den 22.September 1851.
Schydtz
Commiteens Formand
Chr. Fasting
Commiteens Sekretair
Ved Stortingsmøte 26.september s.å. ble
enstemmig vedtatt:
Commiteens Indstilling bifaldes.
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Returpostadresse:
Frogn Eldresenter
Postboks 328
1441 Drøbak

Grafisk produksjon: Trine Suphammer as • Trykk: A/S OB Hansen

FROGN ELDRESENTER
Niels Carlsens gate 20, 1440 Drøbak

Hårpleie: Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 09.00 – 14.00
Fotpleie: Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 08.30 – 15.00
Advokathjelp: Etter avtale
Retting av tøy: Onsdag kl. 10.00 – 13.00
Arbeidsstue: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10.00 – 14.00
Kafeteria: Man., tirs., ons., fre. 10.00 – 13.30, lørd. 10.00 – 13.00
Middag: Hver onsdag og fredag kl. 12.30 – 13.00
Bridge: Hver tirsdag, begynner kl. 10.00
Transporttjeneste: Onsdag: Påmelding i Eldresenteret
Tur en dag i måneden: Annonseres spesielt
Kursvirksomhet, teater og konserter: Annonseres spesielt
Veiledning i bruk og stell av høreapparater. 1. mandag i måneden
Hobbysenteret i Kirkegaten: kl. 08.30 – 12.30
Tiltakene tilbys alle pensjonister og uføretrygdede i Frogn.
Ring 64 93 24 31 eller kom innom Eldresenteret.
Kontortid: Man-fre 09.00-14.30. Torsdag stengt.

