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Helsestasjon for eldre

Alt forandrer seg
Vi kan ikke lenger kalle oss et ungt kongehus. Vi er med Ingrid Alexandra femte
generasjon i kongefamilien, sa Kong Harald ved dåpen til den lille. Han poengterte
at vi kan ikke bare bygge, vi må også bevare.
Ja, det er sikkert at det er viktig å bevare, viktig å ha røtter. Ellers kan det gå
galt.
Det er snart 100 år siden Kong Haakon seilte inn fjorden, forbi Drøbak, med
Drøbaksloser om bord på ”Heimdal”. Keiser Wilhelm støttet svenskene, men vi ble
fri.
Det er snart 65 år siden tyskerne kom seilende inn fjorden. De kom til Drøbak
før de fikk en påminnelse om at vi ikke likte det, og vi ble kvitt dem fem år senere.
Vi bevarte friheten,
Senere har vi bygget dette landet, vi har bevart de gode tradisjoner. Men noe
har begynt å gå galt. Griskheten og grådigheten har fått et spillerom, til og med
våpen er tatt i bruk.
Det blir vanskeligere for gamle. Det kaller ikke lenger på store overskrifter at
gamle blir slått ned og ranet, heller ikke at de ligger hjemme og lider fordi det
ikke er plass til dem der de kunne få hjelp. Det er ikke sjelden at de hjerteløst blir
skjøvet ut fra sykehus for tidlig.
Det vitner om tilstander vi ikke kan godta.
Men, som Kongen sa, vi må også lære at alt forandrer seg. Det er noe vi må
forholde oss til.
Det nytter ikke å si at før var alt bedre, for det var det ikke. Antall bank- og
posttjenester reduseres, nettbanker overtar, butikker forenkles, datamaskiner
overtar, billettører er borte fra buss og trikk Store automater er kommet opp i
stedet. Vi må lære å bruke det nye, for det blir stadig nyere ting å ta fatt i. Og de
unge rundt oss regner med at vi ikke er gamle lenger når vi er 72 år. Det var i 1970
man mente det, skal vi tro nye studier. I dag må man være 79-80 for å bli betraktet
som gammel viser de samme studier i 2002.
Ja, Kongen har nok rett i at alt forandrer seg. Ingrid Alexandra vil møte de
helt store forandringene.
Men i mellomtiden må vi selv ha et ansvar for å følge med.

– et forebyggende tiltak

E

ldrerådet har begynt arbeide for å
få etablert en helsestasjon for eldre
på lik linje med den kommunen har
for ungdom.Tanken er å starte med et
frivillig oppsøkende besøk hos eldre over
75 år som ikke benytter seg av de øvrige
kommunale tjenestene. Hensikten er å
kartlegge den eldres livssituasjon, mest
basert på den eldres opplevelse av egen
helse og hverdag. Helsesøster/veileder
som kommer på besøk skal informere om
– forebyggende tiltak for å bevare
helsa
– om de frivillige og kommunale
tjenester
– stønadsordninger som kan være
aktuelle

Det bør ses på den eldres evne til
å klare alt selv og om boligen er
funksjonell nå og for framtiden.
Etter eldrerådets mening
bør helsestasjonen ha en deltids
ansatt helsesøster som kan foreta
influensavaksiner, måle blodtrykk, gi
råd om forskjellige ting osv. som man

nødvendigvis ikke bør oppsøke en lege
for. En av tingene som også kan ses på
er feil medisinering. Dette kan gjøres
enten ved besøk på helsestasjonen eller
hjemme hos den eldre. Det kan også gis
råd og veiledning over telefon.
Dette er ennå i planleggingsfasen,
men de signaler vi har fått fra andre
kommuner som har praktisert dette
over lengre tid, er at dette er et meget
godt forebyggende arbeid som på
lengre tid sparer sykehjemsplasser.

Eldredagen 1.oktober
Til eldredagen har vi fått som foreleser
lege/psykiater Ingunn Ulstein fra Ullevål
universitetessykehus som vil fortelle om
hvordan vi oppdager demens i familien
og hvordan vi kan takle det.
Hun var foreleser for eldrerådene i
Follo tidligere i år, og det var et meget
interesant og lærerikt foredrag.
Så vi håper så mange som mulig
setter av denne dagen.
Thurid E. Bach, Frogn eldreråd

LAURITS KARLSEN & SØNN AS
OLJE • PARAFIN • SERVICE

Pensjonister får rabatt!
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FØLG MED I

J

eg har foran meg et hefte skrevet av
godseier Westye P. Egeberg, Bogstad
gård i Oslo. P’en i hans navn står for
Parr. Søren A. Parr ( iseksportøren i
Drøbak) var født i 1815 og døde i 1903.
. Han var bestefar til Egeberg som har
skrevet om Parrfamilien i Drøbak.. Det
er verd å nevne at Egeberg var sterkt
interessert i idrett og er far til ”Egebergs
ærespris”.
I forrige nummer av Pensjonist-Nytt
bragte vi en artikkel av Karl Martinsen,
hvor han forteller om den hissige og
strenge Søren A. Parr. Men samtidig som
Egeberg bekrefter hans temperament,
forteller han om bestefarens dyktighet
som seilskuteskipper, reder og
iseksportør. I manuskriptet gjengir
Egeberg bilder av bestefaren, hans
seilskip, av Parrvillaen og ishusene på
Parrsletta
Egeberg forteller også at det var
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Søren A. Parr som anla den lange muren
mot sjøen og at ballastsanden, som
skutene bragte med fra England, ble
benyttet til å fylle opp sletten innenfor
muren.
Mens jeg sitter på verandaen min
og skriver ned disse linjer, hører jeg
dunk på dunk og glad latter fra ungdom
nede på Parrsletta. Jeg titter over
rekkverket og ser ned på den nyanlagte
sand volley-banen. Jeg triver til meg
fotografiapparatet og løper ned for å
knipse et bilde av jentene og guttene,
som er i full sving med ballen.
Kommunen har bygget opp
denne banen med et tykt lag sand
på pukkstein underlag, omkranset av
gressplen. Sanden som de har brukt er
nok litt ”finere” enn ballast-sanden fra
England, men det er altså den som har
muliggjort sletta som banen ligger på!
BM
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Kom innom til en hyggelig prat om
vårt fordelsprogram

«Aktiviteten»

Apotek i KARAT
Drøbak Sentrum

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

Storgaten 18 – 1440 Drøbak
Vi har mulighetene, du har valget.
Åpningstider:
Hverdager 9.00-17.00
Lørdager
9.00-14.00
Telefon 04800 Kundeservice
Telefon 64 90 77 80 Faks 64 93 39 04

Niels Carlsensgate – 1440 Drøbak

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

Broderi og garn – kunstige blomster m.m.
Vi har det meste……for de fleste!
18
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Merker med prestisje

Hjalmar Johannesen ”Hjalle” var da
mye mer verd enn Joan Crawford.
Stumper av Medina og Akaba, Speed og
Cromwell og hva de het, alle sammen,
ble gransket og mistankens skjerpede
blikk ble rettet mot dem som muligens
hadde kastet fra seg restene av en god
røyk.
Hadde en liten smådjevel tusket
til seg to kort av samme person, var
det duket for salg. Birger Ruud for
eksempel, kunne være verd et glass
saft og vann hos Bøhlers melkebutikk
i Jørnsebakken. Det var bare det at når
du kom for å hente glasset, så stod de
store guttene bare og lo. Høk over høk!

			
Appelsinmerker

Ved de store tilstelningene i Badeparken var guttene sikre på å finne bilder i
sigaretteskene. Vi merker dessuten reklamen for enkelte sigarettmerker ved
scenen.

D

et ble en hektisk aktivitet blant
guttene i Drøbak i de tidlige
30- årene når de første badegjestene
innfant seg. Det var særlig mennene
som ble fulgt med granskende blikk.
Røkte de, og i tilfelle hvilket merke?
Kastet de fra seg pakken, og i tilfelle
hvor? Så de snille ut, så kunne man
kanskje spørre om de hadde et aldri så
lite ”samlekort” å gi bort til en innfødt
guttunge i korte bukser og grå japanske
turnsko. Og så ble de kanskje ikke sinna
når de små innfødte stilte seg utenfor
frøken Ankers tobakksforretning på
Torvet og Kjells butikk i Finnegården og
bukket så pannen nesten traff bakken
når den snille badegjesten kom ut.
Ja, det var ikke bare det at kortene
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ga et vidunderlig tilskudd til en tidligere
samling av kort, klipp fra aviser og
ukeblad. Det ga prestisje og mulighet
som byttemiddel og triumf overfor
jentene. For hva var vel et bilde av
Betty Davis mot et bilde av Otto von
Porat. Nei, kom ikke der. Og hva var
vel Myrna Loy og Lillian Harvey mot
Ballangrud, Staxrud og Oscar Mathisen,
selv om skøytestjerner ikke var så inn i
badebyen Drøbak med bare Bankløkka
og Holmedammen som litt spinkle
arenaer.

Sportsstjerner
Sportsstjerner var gull verd, mens
filmstjerner kunne da like godt gå i
søppelbøtta, mente småguttene Selv
PENSJONIST-NYTT 2/2004

Men i en klasse for seg stod appelsinmerkene, dvs silkepapiret som appelsinene den gangen var pakket inn i.
Appelsinene kom på Brygga i
Drøbak og lå i kasser som hadde store
mellomrom mellom sidestengslene.
Ståltråd holdt det hele sammen. Og i
ubevoktede øyeblikk gjaldt det å kle
av appelsinene silkefrakken og fiske
den ut av kassen uten at den fikk rifter.
Små guttehender ble flinke til å greie
den situasjonen. Verre var det å unngå
blikkene til bybudene som nesten alltid
var på Brygga for ikke å snakke om
polti Bustebakke som også tok seg en
tur nedom nå og da. Men når det lykkes
å få ut et merke, var det desto mer
verdifullt.
Men Brygga var ikke eneste mulighet.
Det var 10 kolonialbutikker i Drøbak den
gangen og alle fikk besøk fra Kjellgren
og Evensen i Jørnesebakken i sør, til Jørg.
Jenssens Eftf. og Haagensen i midten og
til Gude Andersen i nord. Med dype bukk
spurte guttene om appelsinmerker. Var
PENSJONIST-NYTT 2/2004

Utenfor ”Kjell”
var et sikkert
sted å finne
merker.

det noen som var falt av, var det noen
appelsiner som var kastet? Det siste
behøvde kjøpmannen ikke svar på, for
søppelkassene var allerede undersøkt
av ivrige guttehender. De beste guttene
hadde opptil 50 forskjellige merker
– med Leif Martinsen og Adolf Theien
som de glupeste.
Men jakten på appelsinmerkene
kunne bare foregå i appelsintiden om
vinteren og det var grenser for antall
merker det gikk an å få, og med tider
tørket interessen ut. Da forsvant også
premiene og bytteverdien som hadde
så mange utløp som for eksempel
retten til å få spille på krokkertbanen
på Solås en time, vinne et tønnebånd
eller en is hos Torvik, få spille couron
inne hos los Martinsen og passe bikkja
hos grosserer Erichsen. Men man byttet
også til seg Stråhatter som turister
hadde kondemnert. For mange turister
gikk i fjonge hatter og fine, hvite
dresser.
I dag er hele miljøet borte
– appelsinkassene, Brygga, de 25
butikkene innen kolonial, melk,
slakteforretning, bakere, fiskebutikker
og grønnsakforretninger- og de ivrige
guttene og jentene som samlet merker
Rolfot
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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
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

12
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Frogn U3A Universitetet
for den tredje alder – 20 år
U
niversitetet for den tredje alder
hadde sitt utspring i Frankrike og
England og er i dag etablert i en rekke
land. Ideen bygger på at mennesker
som går ut av sitt yrke sitter inne med
betydelig kunnskap og livserfaring
som andre kan få del i. U3A trekker
derfor inn i sin virksomhet mennesker
som har evne til å gi videre til andre
den ekspertise og livsvisdom som de
representerer. Gjennom sitt engasje-ment
kan de stimulere sine medmennesker til
aktiv innsats på mange plan selv etter
at man er blitt ”pensjonist”. Gjennom
foredrag, studiegrupper, reiser, kurs og
samvær, kan man oppleve nye tanker og
vinklinger i en ny tilværelse – den tredje
alder. U3A har som grunnprinsipp at
man aldri blir for gammel til å lære.
U3A-Follo etablerte seg som nr. 2 i
Norge, 12. juni 1984 og ildsjelene som
dro det hele i gang må få sin plass i
dette lille jubileumsinnlegget:
Mette Karina Thorp, Astrid Moen,
Aleth Marie Schrader, Solveig Myhren og
Astrid Mørk. Nevnes skal også Bergljot
Sinding som hadde formannsvervet i 8
av de første årene.
Frogn U3A har utviklet seg under
særdeles gode forhold i Drøbak
Hospitals koselige stuer. For her holdes
det både språkkurs, kunstkurs og
litteraturgrupper. U3A holder møter
en gang i hver måned fra kl. 11.00 til
13.00 med foredrag om aktuelle emner.
Opplysninger om alle de tilbud som gis
året igjennom blir sendt medlemmene i
PENSJONIST-NYTT 2/2004

Frogn U3A,s styre: Stående Synnøve
Pedersen (f.v.), Gudmund Syrrist,
Anne Berit Røsnes. Foran (f.v.) Inger
Rønningen, Reidun Wendel, Rannveig
Ødegaard.

brev. Pensjonister og de som har fyllt 60
år er velkomne til å bli medlemmer.
Gjennom 20 år med arrangementer
og gode foredragsholdere, kurs og
studiegrupper har Frogn U3A slått rot i
lokalsamfunnet og samlet mennesker til
en ny livsstil. Mennesker ”i den tredje
alder” utgjør en stor ressurs. Lysten til
kunnskap og informasjon og ønsket om
et innholdsrikt liv har ringvirkninger
og bidrar til utvikling av kulturen i
lokalsamfunnet.
Det er Frogn U3A’s visjon – da har vi
lykkes!
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Møter og kurs er åpne for alle
Frogn U3A holder sine møter
og kurs i Drøbak Hospitals
koselige stuer – første torsdag
i hver måned kl. 11.00 – 13.00.
Alle er velkomne!
Informasjonsleder Reidun
Wendel, tlf. 64933123 eller
sekretær Rannveig Ødegaard
tlf. 64931569.

Åpent hus
torsdag 17. juni
i Drøbak Hospital

Kunstkurs
settes opp hvert
semester over 4
ganger (dagtid
fredager). På
bildet mag.art
Ole Rønning
Johannesen.

Forsidebildet

Frogn U3A 20 år
Kl.11.00 Velkommen
v/ Reidun Wendel, leder
Glimt gjennom 20 år
v/ Mette Karina Thorp,
stifter av U3A Follo.
Foredrag om varierende og aktuelle
temaer som politikk, historie, kunst,
helse, litteratur og lignende. På bildet
er det Richard Herrmann som mottar
applaus.

Litteraturgruppe samles første
mandag i hver måned kl. 12.15 – 14.30.

Kl.11.30 ”Presentasjon av Herman
Wildenvey”
v/Journalist Niels R.
Ringdal
Kl.12.15 Kaffe og bløte kaker
Kl.13.00 Ordfører Thore Vestby

Språkkurs (dagtid)
engelsk, flere trinn,
spansk.
10
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Musikk/underholdning
v/Drøbak Akustiske 		
Selskap: Øystein Øystå,
Pål Mørk, Kikk Scheen og
Olav Sandsmark
Kl.14.00 Avslutning
PENSJONIST-NYTT 2/2004

er tatt av lærer ved Heer skole, Solfrid
Orvik. Bildet er tatt på skolens Skogdag
19. mai og viser Karl Garder og en
bukett elever fra 7.klasse.
– Jeg kontaktet Karl Garder for
å høre om han ville være i lag med
meg på seljefløytespikking, som var
en av aktivitetene. Det var JA med en
gang det.Og han kom, opplagt som en
morgenhane. Skikkelig trivelig hadde vi
det denne dagen. Som lærer opplever
jeg det viktig å formidle kontakt mellom
generasjonene, feks.på en slik måte
som dette. Ungene viste respekt og
beundring for Karl sin person og hans
håndlag med kniven. Verdifullt! sier
Solfrid Orvik.
***
Da jeg var gutt, lærte faren min meg
å lage seljeføyte. For å få barken til å
løsne, måtte jeg si et lite vers 8 ganger,
mens jeg slo på fløyten:
Pikk, pakk vil du gå
skal du få
kjøtt og kål i Kongens gård
BM
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Faule-furua – igjen…
B

ernhard skrev om denne i Pensjonist-nytt 1/2001 – eller “Holt-furua”
som overskriften da lød.
Nå har Frogn Historielag begynt å
merke gamle veier i bygda, og gamle
turmål kommer også frem igjen. Så
også dette gamle landemerket.Tur
planlegges til høsten, og også merking
av gjengrodd sti fra skiløypa mot
Bøler og inn ti1 den gamle kjempe. I
skrivende stund vurderer til og med
orienteringsfolket om en av sommerens
poster skal legges til dette punktet.
Men det var altså dette med navnet:
Undertegnede vil respektløst antyde
at den gang for mange år siden da DFI
begynte å merke skiløypene – husker
du de gamle blå metallskiltene? – så
visste man ikke riktig der nede i Drøbak
hvordan man skulle stave Faule-furua,
og den står jo utvilsomt på Holt’s grunn,
så derfor! Skjønt undertegnede tror nok
at han også en gang i tiden har sett et
offisielt kart med betegnelsen Fauleåsen.
– Den har alltid hett Faule-furua,
sier Arne Glenne. Han er født i 1910 og
oppvokst på Bjerke Vestre (“Ned-Bjerke”
før herredsagronom Roaldsøy’s tid).
– Jeg husker godt at jeg var med
naboene på jakt innover der da jeg var
10-12 år; det var utrolig mye stor fugl
i området. Men årsaken til navnet var
at man kunne gå opp på hvilken som
helst høyde i Frogn, og da ville man se
krona på furua sveve som en fugl over
synsranden av skog.
Stammen under kronen var fri for
grener og tynn, så den syntes ikke. Det
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– og det er nok mange ærverdige
gråhårede medlemmer i bygdekvinneog bondelag som fortsatt kan huske å
ha skåret sine hjerter og initialer inn i
furuas bark; det var trangt om plassen!
I dag må du vite hvilket tre som er
Faule-furua for å finne den.Treet i seg
selv har nok aldri vært imponerende
stort; det var form og plassering som
gjorde det unikt. Som det fremgår av
Bernhards foto har lynet slått ned i
krona en gang eller to, og omgivelsene
har også grodd skikkelig til; furua er
i dag langt fra alene på åsen og man
kan slett ikke lenger øyne den fra
høydene andre steder i bygda. Men om
Historielaget også fikk grunneierens
tillatelse ti1 å rydde noen meter rundt
den aldrende kjempe, så kan kanskje
Faule-furua få en ny vår eller flere som
lokalt turistmål.
oljo

Rettelse og
beklagelse
I Pensjonist-nytt nr 3/2003 skrev
jeg under tittelen “Om å reise”
bl.a. følgende: Gamle Hovden
(Skipperen på Sendingen) var
nok ofte fyllesjuk.
En observant leser forteller meg
at Hovden var avholdsmann! Det
er utilgivelig å henge ut en staskar
slik – beklager så inderlig jeg kan.
Arne Nesje

«Det gjelder å få andre til å
betale for seg»
er ingen tvil om at det er årsaken til
navnet, sier Arne.
Dette stemte også i slutten
av 40- og begynnelsen av 50-åra.
Både Elg- og Meitemark-patruljen
(typiske Frognspatruljer i 1. Drøbak
speidertropp) brukte området som
mål for nattorientering og overnatting,
f.eks. i forbindelse med St. Georgs dag.
Tiur-leiken som skulle finnes i området
så man derimot lite til .... dertil var
deltagerne kanskje for lystige.
På denne tiden var furua fortsatt
et turistmål – særlig om vinteren
PENSJONIST-NYTT 2/2004

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
PENSJONIST-NYTT 2/2004
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Minner fra en svunden tid
N

år jeg ser alle barneflokkene som
leker på Parrstranda i dag, minnes
jeg hvordan vi lekte under og etter
krigen.
Vi Nordpå-gutta og Nordpå-jentene
hadde ikke noen barnehage å gå i. Vi
hadde våre egne barnehager. Sundegata
var gata vår. ( Husvikveien i dag.)
Vi lekte noe vi syntes var veldig
gøy. Det het “grøter” og “slengfigur”. Vi
satt på trappa til baker Treider; Borgny,
Else, Berit, Egil , Roald, Jan Erik og
jeg. En av oss slengte alle fra trappa
ut i gata. Den som så snålest ut vant
og fikk slenge neste gang. Skulle vi
ti1 sentrum i Drøbak og handle sa vi
bestandig:“skal du sørover i dag”! eller:
“skal du på gata”! Høres rart ut idag.
Det ble et munnheld. Det var jo masse
foretninger sørover. Vi hadde bare
Gulliksen (Husvikveien kolonial ) og
baker Treider. Husker vagt også kolonial
Solberg. Men må for all del ta med den
kombinerte fiske- og godtebutikken ti1
Kjøya.
Vi lekte også hest. Jeg husker jeg
måtte være hesten til Tulla og Evelyn, vi
trasket rundt i gata med noen hyssinger
til seletøy mens de andre smattet og sa
pro. Ble av mange kalt lillebror fordi
jeg var minst av 3 søsken. Det er ikke
flere en Tutta, Evelyn,Tulla og Terje
Gulbransen som kaller meg det i dag.
Sistnevnte sparka jeg fotball med på
Løkka (ikke Sagajordet som noen
feilaktig kaller den.)
Den andre guttebarnehagen
var på Sagajordet.Tre hoppbakker.
Jeg hoppet i den mellomste. Min
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Kjell i går…

personlige rekord var 13 meter. I
den store bakken der Olaf Johansen
(maler’n) og Kåre Lislegård pluss Arne
Thorvaldsen hoppet bakken ned,
turde jeg ikke hoppe. Men en dag
skulle jeg kjekke meg og tok fart helt
oppe fra Batteriveien. Med løypeski
og kladdeføre måtte det jo gå galt. Det
var en kafé (kafé Jansen) som lå like
ved hoppet. I det huset bor nå Bekks
familie. Når vi snakker om bekk så gikk
det en liten bekk som var tilfrosset to
meter fra hoppet. Jeg seg så vidt over
hoppkanten. Og uten sponsorer og
smøreteam så krasjet jeg der. Så ut som
det svenske flagget over hele kroppen.
PENSJONIST-NYTT 2/2004

Så noen Roar Ljøkelsøy ble jeg ikke .
Tente også på hele Sagajordet under
krigen. Det var vår og knusktørt
i gresset. Vi gikk og knipset med
fyrstikker. Det var Øyvind Amundsen,
Kåre Larsen, min bror og jeg. De var
tre år eldre enn meg. Det ble masse
oppstyr, for det begynte å brenne på det
søndre feltet ved den minste bakken.
Der hadde tyskerne lagt ut miner på et
avsperret område med piggtråd. Der
torde ikke Drøbak Brandvesen å gå.
Men de slukket resten av Sagajordet
med flate spader. De brukte ikke vann.
Selv en liten gressbrann ble det jo sett
alvorlig på. Vi ble hentet fia folkeskolen
ved torvet ti1 avhør .…Kanskje det
var noen små sabotører i oss. Vi måtte
på pultikammeret som Oliver Otterdal
sa. Han var fra Hornindal. Jeg hadde
fru Wangensteen som klasseforstander.
Oliver var snill, men glad i en knert.
Min bror fortalte: en dag hans klasse
skulle ha sløyd, spurte de Oliver om
de ikke heller kunne få sparke fotball
på Bankløkka. Den mandagen var nok
ikke vår kjære Oliver helt i form og
svarte: Spark fotball i dag, i morra, og
resten av uka! Han greide da å blåse
litt i fløyta. Han var naboen vår i
Nordveien på sydsiden. Han hadde et
lite uthus han kalte “ Paradiset “. Når
han ble lei kjærringa gikk han dit og
tok seg en kolekvinter. Han kom ti1 oss
over gjerdet med fjellsmør og fikk fisk
tilbake. Husker han stod bøyd over meg
mens jeg gjorde lekser og det dunstet
litt.
Vi Nordpå-gutta ble også kalt “gutta
fra lektern”. Vi lå på lektern ti1 SandAndersen i Vindfangerbukta og fiska
hvitting med sniler. Da sang vi på veien
hjem: Buktagutta ække bange – de kan
PENSJONIST-NYTT 2/2004

sloss og de kan stange. Men når jeg nå
tenker tilbake på min barndom, er det
jo stor forskjell.TV på fotografiapparatet
for eksempel. Og idrettsgrener som
snowbord og kulekjøring. Der tror jeg
at jeg hadde gjort meg når jeg tenker
på hoppbakken på Sagajordet. Når
jeg hoppet der, var det som i hoppe i
Vikersund.
Vi gutta i klassen på folkeskolen
skulle også kjekke oss for jentene i
Holterkollen. Når vi sto øverst på
stillaset, var det flere av oss som trakk
seg, blant andre jeg og Tor Strand,
populært kalt “smukken”. Hadde vel
dårlig erfaring fra Vindfangerbukta.
Sverre Lislegård hoppet veldig godt.
Også gutta fra Frogn hoppet
godt .Men Tor og jeg tok det igjen
på fotballbanen. Jeg ble kretsmester
i smågutt-klassen. Husker vi slo
Nesodden 8-0 en gang. Ivar Enerhaugen
og jeg lagde 4 mål hver. Spilte ytre
venstre fordi jeg likte å bruke begge
beina når jeg fikk målteft. Fikk diplom
av Helge Askautrud og Øystein Furu.
Gjett om vi var krye. Men det var den
gang og ikke nå.
Kjell Kopperud

…og Kjell
i dag
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Hyggelig

Men jeg kan også huske dansekveldene på Folkvang om vinteren.
I vintermørke gikk vi hele veien fra
Drøbak, på knasende snø. Det var
virkelig noen harde snøvintere den
gangen, og jeg kan huske at treplogen
med hester ble brukt i Drøbaks gater, og
at ungene lagde store snømenn utenfor
Gamlehjemmet for å glede de gamle.
Søsteren min,Tusse, og jeg brukte
også mye tid på Ottarsrud med
venninnene Ellinor og Tippen Segelcke.
Der var det hester og en riktig bondegård,
men lang vei å gå.

Drøbak-skryt
fra Canada
P
ensjonist-nytt har lesere over store
deler av verden, og utflyttede
Drøbaks-folk skriver nå og da til oss.
Denne gangen har vi fått et langt brev
fra Richmond Hill, en by ikke så langt
fra Toronto i Canada. Det er Doste
Pierce, 86 år gammel, som skriver, og
hun takker i rosende ord for Pensjonistnytt som hun synes bare blir bedre og
bedre, og hun gir til kjenne at hun er
stolt av å ha kjent redaktør Bernhard
Magnussen under oppveksten og ungdomstiden i Drøbak. Det er en dyktig
herre, skriver hun, så fint å ha en
forlagsmann, lokalhistoriker og forfatter
som redaktør. Hun skriver at hun nok
ikke kommer til Norge mer, men stoffet
i Pensjonist-nytt er så levende at hun
føler hun er tilbake i badebyen når hun
leser bladet vårt.
Hennes pikenavn var Doste Ottesen
og bodde som barn på Råkeløkka,
senere i Badehusgaten 14. Så gikk
ferden til Løkta fire meter innenfor
grensen til Frogn. Det førte til at
hun måtte gå på Sogsti skole, og hun
minnes de deilige turene gjennom
Brunskauen der man hadde naturen
og alle årstidene nær innpå seg. I
middelskolealder bosatte familien
seg i det store brune huset på
Lehmannsbrygga, og ble da nabo til
Bernhard Magnussen. Der hadde hun
full oversikt over fjordtrafikken med
de 10 fjordbåtene som kom og gikk
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Spennende gutter

Doste Ottesen sammen med en yngre
bror fotografert utenfor Badehusgaten
20 i 1926.

fra Lehmannsbrygga daglig og med
trafikken på fjorden ellers.
Det har stått så mye om frammøtet
på halv ti-båten i bladet i 20- og 30årene da ungdommen, badegjestene
og brave borgere av byen møtte opp
på siste båt fra hovedstaden. Det er et
flott minne, skriver hun. Det var fullt av
folk, man skulle ikke tro at Drøbak var
en liten by. Men båten var ikke fortøyd
før alle snudde og gikk mot Badeparken
der sveivegrammofonens toner kalte
på dans. Jeg kan se det for meg. Vi
forsøke alltid å komme bak kadettene
fra Oscarsborg for å få en svingom
med dem. Bestevenninnen Molle
(Midtgarden) var alltid med.
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På det gamle trehospitalet på sykehusløkka på toppen av Løktabakken, var
det alltid spennende.Av og til ble
smittefarlige barn fra Drøbak holdt
isolert der, nå og da holdt fylliker
fra Drøbaks ”underverden” til i de
falleferdige lokalene. Men så vår det også
mye moro der når speiderne trente der,
jeg var selv pike-speider og var på møter
der sammen med mange kjekke Drøbakjenter. Og så var det mange spennende
gutter blant speiderne. Men aller gjevest
var det når speidernes musikkorps trente
der med gutter som Knut Faye Petersen,
Basken Selmer Anderssen, Hans Lysdahl,
Bernhard Magnussen, Rolf Nesset, bror
til Molle, Birger Christensen,Arnfinn
Kjos og Rikard Ermesjø med flere.

på badene var vidunderlig. Vi flyttet
etter hvert til Oslo, men i en ferie bodde
familien hos skomaker Pedersen i
Fiskerkroken og i snekka deres seilte vi i
god vind over til Storskjær og badet der.
Drøbak har aldri sluttet å ha tak på meg.
Jeg var tilbake i Drøbak på et
kort besøk for noen år siden. Det var
herlig å se et sentrum så lite forandret.
Et skår i gleden var det forferdelige
sentrumsbygget på plassen der
tennisbanen lå og hvor vi tittet på Osloessene Bjurstedt og Thorkildsen og Ada
Werring. Og det var heller ikke hyggelig
å se Bankløkka som parkeringplass
hvor ingen barn lekte som i gamle
dager da de hadde l7.mai-leker der, vi
hadde gymnastikktimer der, det var
fotballplass for guttene og skøytebane
om vinteren, sier Doste, og minnes A.Gtomta med hauger med kull og koks
og Hvistendal-tomta der hun lekte mye
med venninnen Mollik Andersen, og der
alle venninnene badet fra brygga.
Jeg kunne skrive en helt bok om
tiden i Drøbak, sier hun, men det er vel
få mennesker igjen i Drøbak fra ”min”
tid. Jeg gikk gjennom byen nå og så
bare fremmede mennesker. Da jeg var
ung, kjente alle i Drøbak hverandre,
slutter Doste.
Rolfot

Skuffende møte med Bankløkka
Det er så mange lyse minner fra
Drøbak, sier den 86 år gamle fordums
Drøbakskvinnen, men det som jeg i
ettertid minnes mest er de lange lyse
sommerdagene med badelivet og de
mange gode venninnene med Molle og
Mollik og andre kjære i spissen.Tiden
PENSJONIST-NYTT 2/2004

Doste og ektemannen, Trevor Pierce.
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Slaktermesteren
fra Skaubygda

griser han hadde slaktet i sin tid. Da lo
han så det ristet. Du må nok heller opp
i noen tusen da!
Det var ikke bare griser som måtte
til pers. Asbjørn tok seg like gjerne av
hester, stuter og kuer. En sau eller to var
fort ekspedert.

Slaktermester Asbjørn Svendsen holder
til på ”Grande” idag. Den 20. juni vil han
bli 96 år! Pensjonist-nytt avla ham nylig et
besøk for å få ham til å fortelle litt fra hans
lange liv. Du verden for en våken kar, og så
levende han kunne berette. For ham sto
ungdomstiden og det daglige liv hjemme på
Størmyra i Skaubygda (Søndre Gulbjørnrud)
klart i minne.

A

sbjørn Svendsen har opplevd
to verdenskriger, sett de første
flymaskinene komme hit til lands, blitt
venn med pedalforden, bytte av hest
og doning med ”Gråtassen”- den seige
lille traktoren som greide det meste.
Asbjørn vokste opp i parafinlyktenes
dager. Det gikk mange år innen bygda
fikk elektrisk lys. Vann måtte bæres
inn fra brønnen på tunet. På utedoen
– med egne seter , såvel for barna som
for de voksne, hørte gamle aviser og
ukeblad hjemme- til praktisk bruk og til
tidtrøyte.
Radio kom lenge etter at han ble
voksen. Men telefonen var tidlig ute,
dog var det mange som måtte dele
samme linje. Det kunne være greit- av
og til – å høre hva naboen drev med !

Gårdbruker og slakter
Asbjørn Svendsen og kona, Ingrid,
som han var gift med i 63 år, drev
gårdsbruket – den første tiden bare de
to. De rakk det meste. Sammen fikk de
fire barn: to jenter og to gutter.
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Julestria

Etterhvert som barna grodde opp,
ble det litt hjelp å få, selv om de hadde
lekser og lang skolevei. Det var ikke noe
som het skoleskyss den gangen! Tyngst
var det vinterstid – ofte med mye snø
– og ingen snørydding før de dro til
skolen.
Asbjørn var en sterk og drivandes
kar. Han følte at han hadde krefter til
mer enn den daglige driften på gården.
Og skulle man kunne holde jordvei
og hus i skikkelig stand, trengtes det
mer penger enn gårdsdriften kunne
frembringe.
Derfor tok han seg en ekstra jobb på
Nesodden Sag på Fagerstrand, hvor han
arbeidet i hele 20 år, mesteparten av
tiden som sagmester.
Ved siden av disse sysler lærte han
seg slakterkunsten. Det gikk ikke lang
tid innen det gikk gjetord om hans
dyktighet, såvel i egen bygd som over
store deler av Nesodden I slaktetiden
sto ikke telefonen stille. Han fikk nok å
gjøre.
Vi spurte ham hvor mange hundre
PENSJONIST-NYTT 2/2004

I gamle dager var det ikke bare
bøndene som holdt griser. Det var
ganske normalt at den vanlige familie
foret opp en gris eller to for å kunne ha
litt ekstra i kjeller og spiskammers når
julen stundet til.
Da fikk Asbjørn det mer enn travelt.
Ofte hadde han lang vei å gå, enkelte
ganger helt mot Nesoddtangen. Bil har
han aldri hatt. For det meste brukte
han sykkelen. Vinterstid gikk han på
ski med skreppa på ryggen, fylt med
masker og patroner, kniver, stål og
skraper.
En gang fikk han telefon fra en kar
helt nord på Nesodden. Kunne han
hjelpe ham med å slakte noen griser?
Da Asbjørn kom frem, sa bonden at han
hadde 8 griser! Asbjørn hadde også
mange andre oppdrag den dagen, så
han svarte:
Skal vi greie det, må du nok være
med sjøl. Nå tar jeg meg av de første
4, du får følge godt med og lære deg
knepene. Så setter du igang med de
siste 4.
Og kjerringa di må ha mye kokhett
vann klart. Jeg skal nok hjelpe deg med
å få skrapt busta av !
Asbjørn holdt på med slakting til
han var 88 år. I de første årene kakket
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man grisen i skallen med baksiden av
øksa; senere gikk man over til å bruke
maske og skudd. Det skulle liksomt
være mer humant.
Asbjørn felte også skogens dyr. Han
var en dyktig jeger. Han trivdes med
jakta, enten han gikk alene eller i lag.
Han har ikke tall på hvor mange elger
han har felt.
Den siste skjøt han da han var 88 !
I gamle dager var det mye fugl og vilt
i skauen: rådyr, hare og skogsfugl Det
var vanlig å ha børsa over nakken når
du gikk i skauen.

Grande er god å ha
Det harde livet i alle år har nok røynet
på. Etter at kona døde, ble livet på
gården for tungt å bære alene. Sønnen
Erik overtok gården. Da det bød seg en
sjanse til plass på Grande, slo han til.
Der har han nå vært i 4-5 år. Asbjørn
er oppegående og forholdsvis sprek
ennå. Han trives godt der, selv om han
synes dagene blir lange. Derfor er det
godt å få besøk av barn, barnebarn og
oldebarn. Hans sønn Per, lektoren og
politikeren,ringer til ham hver kveld,
uansett hvor han enn befinner seg. Det
setter han stor pris på.
Vi takker for oss og ønsker ham
gode år fremover. 100 år nærmer seg!
Helt til slutt spør vi: Hva synes du er
viktigst i ditt liv ?		
Og svaret kommer ydmykt og
bestemt:
FAMILIENS VE OG VEL OG AT
BARNA FÅR VOKSE OPP TIL GAGNS
MENNESKER
BM
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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

Torvdrift i Frogn
Samarbeidsprosjekt 1999-2003
mellom skole og pensjonist

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

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

OASEN
HAGELAND
Drøbak Hagesenter AS
Hageland

Storgaten 22, 1440 Drøbak
Storgaten
Telefon:22,
641440
93 03Drøbak
59
Telefon 64 93 03 59

FOTOGRAFEN

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

I

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

DR. KJELL A. DALBY

På Kumlegaarden 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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En av torvhyttene på Glennemåsan.

Niels Carlsensgt. 11 – 1440 Drøbak
Telefon 64 93 15 04
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Pensjonist-nytt hadde jeg for lenge
siden en artikkel om torvdrift i
Frogn. I 1993 ledet jeg en tur for
Frogn Historielag hvor vi var innom
Dalsmåsan. Jeg fortalte da litt om
virksomheten der i tiden 1925-1947.
En av deltagerne var lærer Karl
Henrik Sollie på Dal skole.
Dette ble opptakten til at Karl
Henrik og jeg ble enige om et prosjekt
med utgangspunkt i torvdriften og
i samarbeide med elevene i hans
skoleklasse.
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Torvdrift for å skaffe strø
Til fjøs, stall og grisehus trengte man
store mengder med strø.Torv egnet
seg utmerket til dette, og i tiden 19001950 var uttak av torv fra myrene en
viktig virksomhet over store deler
av Østlandet. Her i Frogn ble det tatt
ut torv fra flere myrområder, hvorav
DALSMÅSAN var den største. Der var
det nesten 300 torvhytter, hver på ca.
12 m3, som hvert år skulle fylles med
tørr torv.
Torvhyttene på Dalsmåsan er
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også lære elevene hvordan torv dannes.
Vi tok også sikte på å dokumentere
hva vi arbeidet med ved å ta opp en
videofilm. Ingen av oss hadde noe
erfaring med filming, men Karl Henrik
hadde med seg et videokamera. Ialt tok
vi opp 2-3 timer med film for å kunne
vise alle de arbeidsoppgavene vi utførte.

Starten
Arbeidsredskaper på torvmåsan:
Torvspade og greip.

for størstedelen borte, men inne på
Glennemåsan ligger det fortsatt 3 hytter,
som er i god stand. De tilhører Hans
Petter Glenne. Vi tok kontakt med ham
og fikk straks tillatelse til å bruke hans
område til vårt prosjekt.
Min bakgrunn for å delta i
prosjektet, var at jeg som barn fikk være
med min far, Henry Gulbjørnrud, på
torvarbeide på Dalsmåsan.
Målet med prosjektet var å lære
elevene noe om hvordan arbeidet med
å produsere torvstrø foregikk. Vi skulle

Grøfting for å lede vannet ut av måsan.
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Da vi satte igang, var det gått ca. 50 år
siden det sist ble tatt ut torv i området.
I løpet av denne perioden var det
vokst opp småskog på myrene og
dreneringsgrøftene ut av området var
grodd igjen. Det første vi måtte gjøre
var å rense grøftene og få dem ca. 50
cm dypere, for å kunne få ledet vannet i
myrene ut.
Og sommeren 1999 gikk faktisk
med til å få ryddet området og senke
utløpsgrøftene, ja, arbeidet var mer
omfattende enn vi hadde beregnet, slik
at vi måtte fortsette våren 2000.
Vi hadde kalkulert med at elevene
selv skulle gjøre mest mulig av dette
arbeide, men det er klart at 4.klassinger
har begrenset kapasitet til slikt tungt
arbeide, selv om arbeidsiveren var aldri
så stor.
Høsten 2000 skar vi ut torven. Dette
er også et tungt arbeide, men samtlige
elever tok del i jobbingen og fikk føle
på kroppen hvor mye slikt arbeide
krever.
I 2001 skulle vi få tørket torva,
men været var slik at vi ikke fikk dette
gjennomført, men måtte utsette det til
neste år. Vi skulle jo også utføre arbeidet
mens skolen var igang.
Men i 2002 lyktes vi. Vi fikk rauket,
tørket og bragt torva inn i hytta. Elevene
fikk nå oppleve at den vasstunge torva
PENSJONIST-NYTT 2/2004

Elever fra Dal skole igang med
torvskjæring og utlegging for tørking.

som de hadde skåret ut for 2 år siden,
nå var blitt nærmest fjærlett.
Dagen etter at vi hadde fått torva i
hus, regnet det kraftig. Det viste seg at

resten av høsten ble så våt at vi ikke
ville ha fått tørket torva på nytt, om vi
ikke var lykkes med å få bragt den i hus
i tide.
Slik var det også i den tiden det ble
drevet ordinær torvdrift. Regnskap og
årsrapporter viser at noen år klarte
de bare å berge en del av torva.
Bøndene som trengte torva, måtte da
greie seg med tilsvarende mindre.
Vinteren 2003 hadde vi håpet på å
kunne kjøre torva ut fra Glennemåsan
med hest og slede, men det falt så mye
snø så tidlig at myrene ikke frøs til og
gjorde transport mulig.. Vi måtte derfor
”jukse” med å bruke en snøscooter, som
vi fikk låne av DFI, for å få torva bragt
ut til kjøreveg og derfra med traktor og
tilhenger hjem til meg. Da våren kom,
lånte vi Hans Petters gamle torvriver og
fikk torva malt opp, slik man gjorde det
i gamle dager.
Torva ble så pakket i sekker og solgt
som jordforbedringsmiddel ved Døbak
City. Salget innbragte kr. 2.000.-, som
ble gitt til Redd barnas hjelp til Irak. Det
ble også litt til elevenes avslutningsfest.

Torvrank, dvs stabling av to og to torvstykker mot hverandre for å få best mulig
tørk.
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Fra Drøbaks tollhistorie i
dansketiden
T
oll er blitt krevd inn i Norge
siden middelalderen, men det var
først rundt midten av 1600-tallet at
et effektivt tollvesen ble organisert.
Tollvesenet ble en av den dansk-norske
statens viktigste inntektskilder.

Organiseringen av tollvesenet

Den oppmalte torva fylles i sekker.

Med økonomisk hjelp fra skolen og
Frogn Historielag har vi fått laget en
redigert videofilm på 10-12 minutter,
som gir et godt bilde av hvordan
arbeidet foregikk. Denne filmen ble vist
på Historielagets årsmøte i år.
For meg har dette prosjektet
vært et hyggelig samarbeid med Dal
skole. Jeg må få sitere en uttalelse fra
en av elevene. Vi diskuterte hvilken
dag vi skulle møtes for å avslutte
arbeidsoppgaven. ”Vi må ta en torsdag,
for da har vi en time lengre skoledag”,
sa en av jentene ! Jeg tillot meg å tolke
det som at de trivdes med arbeidet på
torvmyra.

kunnskap om tidligere tider, som det
er viktig å bringe videre til dagens
ungdom.
2. Barn og ungdom er interessert i å
være med på slike opplegg, dersom
det legges opp slik at elevene føler
at de gjør et meningsfylt arbeid.
Leif Gulbjørnrud

Sand tollsted etableres i 1632

Hva kan vi lære av et slikt
prosjekt ?
1. Vi som er gamle idag, sitter med
24

Etter hvert ble det opprettet 16
tollsteder (tolldistrikter) sønnenfjells og
7 nordenfjells. De ble ledet av en toller
som stod personlig økonomisk ansvarlig
for virksomheten. Det innebar at han
måtte stille kausjon, og han måtte levere
inn årlige regnskap til revisjon.
De andre betjentene var vanligvis
en visitør som undersøkte skip, og en
kontrollør som førte kontrabok og var
med på all tollbehandling.
Fra 1670-årene forsøkte staten
å profesjonalisere tollerkorpset.
Tollerne ble nektet å ha andre jobber
ved siden av sitt embete, og de ble
beordret å være personlig tilstede på
tollboden når noe skulle fortolles. I
1672 innførte staten fast arbeidstid for
tollembetsmenn; fra kl.6-11 og kl.13 –
18 om sommeren, og fra kl.13 – 16 om
vinteren. Man hadde altså siesta i Norge
på 1600-tallet!

Klar for ” eksport”.
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Drøbak hørte til Sand tollsted som ble
etablert i 1632.Tollboden ble bygd
nedenfor gården Slottet i Sand på
Hurumsiden av sundet. Den første toller
ved Sand var Peder Muus.
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På 1680-tallet
kunne finansembets-mann
Hans Hansen
i en rapport
til myndighetene
i København melde at
tollboden var forfallen, og at den lå
ubeleilig til. Alle skip la til ved Drøbak.
Han foreslo derfor å flytte tollboden dit.

Tollboden flyttes til Drøbak
Først i 1711 ble tollboden flyttet over
sundet til Drøbak, men tollstedet
beholdt sitt gamle navn Sand helt til
1814.
Den første tolleren i Drøbak var
Cornelius Lintvedt. I 1724 havnet han
i regnskapstrøbbel. Det var ikke bare
rot i bøkene, det manglet en stor sum
i tollkassen som han ikke var i stand til
å erstatte.Tolleren ble derfor avsatt, en
sjelden hendelse i de dager. Mange ble
riktignok tatt i kassemangel, men de
fleste klarte å dekke inn det de skyldte
– og da var det greit.

Tollforpaktningssosieteten
I perioden 1749 til 1777 ble deler av
tollvesenet i Norge forpaktet bort til
private selskaper. I dag vil vi si at det
ble lagt ut på anbud og privatisert. I
Akershus stiftamt (dvs. Østlandet)
ble innførselstollen forpaktet av den
Aggershusiske tollforpaktningssosietet.
Dette selskapet var dominert av sterke
kjøpmannsinteresser i Christiania.
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Familien Bay
Under tollforpaktningen 1749-1777 var det
fortsatt ansatt kongelige toll-betjenter ved
tollstedene. De tok seg av utførselstollen
som fremdeles var på statens hender. Det
var to tollere i Drøbak denne perioden.
Den kongelige toller gjennom hele perioden var dansken Hans Bay, mens Jens
Røyem var sosietetstolleren gjennom storparten av perioden. Familien Bay styrte
tollaffærene i Drøbak som et regelrett
familiedynasti frem til 1831.

Reformer
På 1790-tallet ble det gjennomført en
del administrative reformer i tolletaten.
Den viktigste var at tollerembetet ble
avskaffet. I stedet fikk hvert tollsted
en toll- og konsumpsjonskasserer med
ansvar for innsamling av penger, og en
tollinspektør med ansvar for oppsyn og
kontroll. Hensikten var å vanskeliggjøre
underslag og korrupsjon ved å skille
inspeksjon og innkreving fra hverandre.
Dessuten ansatte nå myndighetene
røyerter (roere) ved tollstedene.Tidligere hadde de vært tilsatt privat av
tollbetjentene.Tollerne måtte derimot
lønne sitt kontorpersonale selv som før.
Visitør- og kontrollørtitlene ble erstattet
med under- eller overtoll-betjent.

Kampen mot smugling
Smugling var på denne tiden et stort
problem for tollvesenet. Den smuglingen
som særlig foregikk i Follo, var at skip
på vei til Christiania losset varer i
uthavner og andre steder i fjorden uten
nysgjerrige tollbetjenter.Varene som
ble ført fordekt i land, var de samme
som smugles over svenskegrensen i
dag: vin, brennevin og tobakk. Men det
var også andre varer som er sjeldnere
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i tollstatistikkene i dag, som salt, jern
og tøyer. Grovt sett kan vi si at det var
lettest og mest lønnsomt å smugle varer
som hadde en gunstig verdi/vektrate – at
et lite kvantum var mye verdt. De som
smuglet var både sjømenn som tok små
partier i land, og kjøpmenn som smuglet
inn større partier som de gjemte unna.
I 1723 ble det foretatt en husinkvisisjon i Drøbak av tolldirektør Ole
Løkke, assistert av sorenskriveren og
20 soldater fra garnisonen på Akershus.
De fant imidlertid ingen ulovlige varer
i kjøpmennenes boder i ladestedet. Det
samme ble gjort i 1745 med noe ”bedre”
resultat. Det ble funnet en del unnagjemt
brennevin, men toll-myndighetene
klarte ikke å få rede på hvem som eide
varene. Det ser ut til at vel så mye av de
ulovlige varene gikk over Son, Hølen og
småhavner i området.

Avslutning
Tollvesenet har vært en viktig del av
Drøbaks liv som havn og handelssted.
Som vi har sett står flere fenomener i
Drøbaks tollhistorie – siesta, lakeiisme,
nepotisme og kassemangler – fjernt
for oss i dag. På den annen side er
det trekk ved fortiden som også kan
finns i dagens Norge, som smugling,
byråkrati, kameraderi og privatisering
av offentlige oppgaver.
Ola Teige,
historiker ved Follo museum
Kilder:
Amundsen, O. Delphin, Slektene Bay i Norge, Oslo
1943. Dørum, Knut, Frogn bygdebokverk, bind
II Gjenreisning og nye muligheter (ca 1559-ca
1825), Frogn 1999. Jørgensen, Hans-Jørgen, Norsk
tollvesens historie, bind I Fra middelalderen til
1814, Oslo 1969. Mellbye, Osv. I., Tollere gjnnom
300 år. 1563-1886, Oslo 1977-82, 1999. Riksarkivet,
Folketellingen 1801 og Generalkammeret, diverse
dokumenter. Statsarkivet i Oslo, Follo sorenskriveri,

Skifteprotokoller.
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En uforglemmelig jakthistorie

D

enne historien ble meg fortalt av
Kjell Brage Hansen, en gang vi hadde
en av våre mange rusleturer på Hurum.
Ola Sundby Engene, kom fra et lite
småbruk på Hurum. Litt skog og en litt
jord hørte med ti1 “Godset”.Her bodde
han sammen med mor si og bikkja Prins,
som var en jakthund utenom det vanlige.
Ja, det fantes ikke dens make i sju sogn
uttalte’n Ola. Godset var mer eller mindre
falleferdig, men det spilte ingen rolle for
Ola Sundby Engene. Det var jeger Vår
Herre hadde utpekt ham til å bli, så derfor
fikk bruket skjøtte seg sjøl som best det
kunne. Så var det en gang Ellefsengutta
og Kjell Brage Hansen hadde tatt seg
en tur over på Hurum for å jakte.Gutta
hadde spist, og kaffen med tilbehør hadde
kommet frem. Kort sagt, det var en lystig
stemning i hytta. Litt ut på kvelden banket
det på hyttedøra og inn kom Ola Sundby
Engene og Prins.“De hadde tatt seg en
kveldstur; han og ‘n Prins for i se etter
viltet”.“Du får komme inn og få deg en
liten knert, Ola” sa Brage Hansen. Ja, han
kunne nok gjøre det, men det måtte ikke
bli store knerten, og så måtte det ikke bli
lenge, for han og Prins skulle tidlig opp å
jakte neste morgen.
Nå tenkte Brage'n de hadde sjansen
ti1 å høre noen av Ola’s fantastiske
jaktberettninger.
“Du Ola, du har vel jaktet mye rundt
om i landet, så vidkjente som du og
Prins er”. Jo, han hadde da det, og Ola
slukte agnet.
“Det var en sen høstkveld. Klokka
kunne være bortimot ti på kvelden.
Prins og je hadde akkurat lagt oss. For vi
var dørgande slitne etter en lang jakttur.
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Da banket det kraftig på døra. Ja, jeg
kom da opp og ut av fellen, og fikk låst
opp. Utenfor stod det en kar. Han var
kommet helt i fra Eidsberg, og nå lurte
han på om det var her han Ola Sundby
Engene bodde. Jo, det var da det. Han
fikk komme inn og fortelle det han
hadde på hjertet. Jo, det hadde seg slik
at det jaktlaget han var med i itte hadde
fått skøti noe elg. men så hadde en
hørt at han Ola var noe så fantastisk til
jeger. Så nå lurte han på om ikke je ville
hjelpe jaktlaget. Jo, du veit je hadde ikke
noe imot en jakttur sammen men’ Prins,
sjøl om vi hadde jakta seksten timer før.
Ja, han fikk nå vente til jeg fikk på meg
buksa og trøya. Han Prins var nok litt
stiv i beina, men je skjønte nok han au
var lysten på en tur.
Utafor veggen stod det en motorsykkel. Det var en Harley Davidson,
forklarte karen. Ikke var det sidevogn på
doningen, så je måtte sitte bakpå. Prins
måtte vi jo ha med, så han måtte je ta
på fanget.“Vi får kjøre ned til Storsand,
for kanskje det er noen av fiskera som
er ute for å sette garna,og som kan
sette oss over.” Jo da, han var enig, og
så bar det i vei. Ned i mot Storsand er
det nokså bratt og svingete,og dermed
bar det rett til skogs. Heldigvis hadde
vi havnet i noe kjerr som tok av for
den verste støyten.Vi fikk rettet ut
forskjermen og bakskjermen.“Det er
nok best je overtar kjøringa, så får du
sitte bak å holde på Prins”, sa jeg.
Da vi kom ti1 Storsand, holdt jaggu
meg fisker Pettersen på å sette rusene
sine. Det var jo ikke nei i hans munn da
han fikk høre hvilket ærende vi hadde.
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Alle kom trygt over til den andre siden
av fjorden. Fra Drøbak gikk det rake
veien til Eidsberg. Vi kom frem uten
flere uhell.
Ved Eidsberg møtte vi jaktlaget. De
stod nå der litt tafatte og hang med leppa.
Bikkjer hadde dom. Ja til og med hest
med slea, Men skøte elge, det hadde dom
ikke. Det var jo itte så rart når je så hva
slags bikkjer dom hadde. Dårlig jakterreng
var det au. Je får ta med meg’n Prins og
sondere litt sa je te kara, og det hadde
dom itte noe i mot. Je hadde vel gått en
sjuhundre meter, og hverken Prins eller
je hadde lukt av elg. Da fikk je øye på
en åsrygg som så ut som en flosshatt. Je
tenkte je får komma meg opp dit, slik at je
får et overblikk over terrenget. Men dere
skjønner det var så styggligen bratt, så
det var uråd å komma seg opp på toppen
av åsen. Men dere veit han 0la Sundby
Engene, er itte rådlaus.Tett attmed
fjellskrenten stod det noen lange smekre
graner. Je tok “Kragen” på ryggen og kløv
opp i toppen på grana som stod tettest
attmed fjellskrenten. Så ga je med te å
huske fram og tilbake i grantoppen, og
akkurat da grantoppen var på vei innover,
slepte je taket. Je havna hodestups inn på
fjellknatten. Litt fortumla, og noen flenger
hadde je jo fått, men pytt, det fekk da gå.
det første je gjorde var å se om “Kragen”
var skadd. Heldigvis var den itte det. Mens
je satt der opp og holdt på å komma til
meg sjøl, fekk je plutselig teften ta elgen.
Å trur du itte, bare tjuge meter framføre
meg stod det åtte prektige elger med
flotte hønn. Je var itte sein om å gå ned i
knestående, legge “Kragen” til kinnet og
brant laus. Je skaut og skaut, og legene
stupte én etter én. Pipa var tilslutt så heit
at je nesten itte vågde å ta i ho.
Men så måtte je jo vomme dyra.
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Heldigvis hadde je en sylkvass kniv.
Huene skar je berre ta, og lot ligge tel
reven. Så var det å slepe skrottene ut på
iskanten, og rulle dyra utfor. Kara hadde
nok hørt skytinga, og skjønt at noe var
på gang. Hest og doning var med, så det
var bare for kara å lesse opp.
“Huene Ola, sleng med dom au.
Dom e så fine å ha på buveggen”, ropte
kara. Itte nok med at je skulle skyte
elg te dom, je skulle ti1 og med holde
dom med huer. Ja, ja, je slengte da ned
huene te dom. Etter dette var det itte
fritt for at je var litt varm i trøya.
Men åssen skal du komma ned da
Ola, tenkte je. Men du veit han Ola
Sundby Engene er aldri rådlaus.
Je tok Gamlekragen frampå brøstet,
og så hopte je ut i den samme grana
som je kløv opp i. Her la je meg bakover
og seilte nedetter greinene som en
engel. Da je kom ned ble det mye klapp
og skryt. En slik jakttur hadde dom
aldrig vøri med på. Men dere veit, je er
itt for sånt skryt!
Da det ble snakk om betaling sa je
nei. Det var da berre hyggelig å få gitt
en håndsrekning til noen som au likte
å jakte.
“Du Ola, kan du kjøre motorsykkel?”
spurte en av kara. Ja, det hadde je jo
vist dom før. Ja, da skal du ha Harley
Davidson som takk for hjelpen. ” “Og
det syntes je itte var noe urimlig”, sa’n
Ola .
“Men Ola, hvordan kunne elgen
komme seg opp på åsen når det var så
ufremkommelig?” kom det fra Ruben.
Ola myste bort på Ruben, tok seg en
stiv en av toddyen.“Elgen – den er som
flua den, den kan gå på blanke veggen”,
sa'n Ola Sundby Engene uten å blunke.
Putte Halvorsen
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Etter Synnes
bokomtale i forrige
Pensjonist-nytt
spurte jeg henne
hvem hun hadde
tenkt å utfordre til
neste nummer. ”Vil du kanskje?” spurte
hun. Jeg måtte innrømme at jeg kunne
tenke meg det. Jeg hadde lyst til å
skrive noen ord om Morten Strands
bok St.Petersburg-historier, som kom
ut i høst. Morten er sterkt knyttet til
Frogn og Drøbak med foreldre og
besteforeldre fra kommunen og hytte
på Solbergstrand.

S

t.Petersburg-historier er en
interessent bok som tar for seg Peter
den stores grunnleggelse av byen, som
ble bygget i et sump-område der ingen
trodde at noen kunne bo. Forfatteren
kaller det en gal manns verk. Byen har
imidlertid utviklet seg til å bli en av
verdens vakreste byer med storslåtte
byggverk, vakre kanaler og avenyer.
Boka åpner med et lite avsnitt fra
president Bush besøk den 29.mai 2003,
der president Putin stolt viser frem sin
fødeby for politiske ledere fra 41 land
som kom for å delta i feiringen av byens
300 års jubileum.
Foruten store forfattere som
Dostojeskij og Gogol, fostret byen
også store mestere innen musikkens
verden, som Tsjajkovskij og Stravinskij.
Oslo Filharmoniens sjefdirigent
gjennom mange år, Marris Janson, er en
St.Petersburger og fikk sin utdannelse
der. Han sier at for musikkelskere er
byen en drøm. Det samme kan man
vel også si når det gjelder kunst- og
kulturelskere.
Boka handler også om Rasputin, som
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forfatteren kaller den hellige idiot. Den
beskriver opptakten til revolusjonen
i oktober 1917 og mener at den
egentlige revolusjonen var i februar
samme år. Selvfølgelig handler den også
om 2.verdenskrig og beleiringen av
Leningrad og Hitlers plan om å sulte
ut 3 millioner mennesker. Den handler
om kulde, heltemot og kannibalisme.
Verdt å nevne er også Nevskij prospekt,
som er St.Petersburg paradegate og
spradegate. Der finner man hus som er
bygget i storslått barokk og likeledes
hus i like storslått nyklassisisme.
I det hele gir den 220 siders
boka et godt byportrett og beskriver
menneskelige skjebner store som små,
og for all del også besøk på kneiper og
vodka drukket på russiske vis, som gir
en spesiell rus.
Morten Strand pendler for tiden
mellom Norge og St.Petersburg. Han har
derfor inngående kjennskap til byen.
Per Egil Hegge sier i sin anmeldelse
av boka ”Han er dyktig til å lure – i
ordets beste betydning – kunnskap på
leseren”. Boka er så absolutt leseverdig
og anbefales spesielt for dem som har
St.Petersburg som reisemål.
Asgjerd

Til neste Boktips utfordrer jeg
Reidun Wendel.
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Godt nytt fra Eldresenteret

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
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 11-19
Lørdag 11-14
Tirsdag, Onsdag,
Fredag 11-15
Sommertid:
Lørdag
11-14
Man 11-19 Ons, Fre 11-15, Lør 11-14

Lindtruppbk. 11
Ledig
1440 Drøbak
Tlf. 64 93 14 46
annonseplass
Åpningstider:
Man-fre 09.00-17.00
Torsdag 09.00-20.00

Frogn Eldresenter sin kafé og
arbeidsstue blir ferielukket:
Uke 28 og 29.
I uke 30 og 31 finner du åpen kafé
mandag, tirsdag og onsdag. Vi serverer
ikke middag.
Frisør Aase Tønnes har ferie
uke 30,31 og 32.
Fotpleier Marie Fayaaz har ferie
uke 28, 29 og 30.
Aktivitør Jorunn B. Davidsen har ferie
uke 28,29 og 30.
Britt Marit Roxrud har ferie
uke 27,28 og 29.
Frivillighetssentralen har ferielukket
uke 29, 30 og 31.

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

Nytt driftsstyre
Ved siste kommunestyrevalg fikk
Frogn eldresenter nytt driftsstyre:
Leder: Grethe Fuglerud ( pp)
Nestleder: Kirsti Birkeland (h)
Medlem: Paul Lorentz (a)
Brukermedlemmer: Alf Stenseth og
Ingemor Aaslund
Varamedlemmer: Per Halvorsen (pp),
Tor Velde (frp), Bjørn Fuglestad (pp),
Jorun Johansen (bruker) og Bjarne
Berntsen (bruker).

Nytt eldreråd

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
PENSJONIST-NYTT 4/2002
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Leder: Thurid Bach
Nestleder: Knut Forfang:
Medlemmer: Arnljot Vik, Inger
Johanne Birkeland, Åsmund Berg,
Kirsti Birkeland og Ragnar Dahl.
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Retur av Pensjonist-nytt
Vi opplever fra tid til annen at
Pensjonist-nytt kommer i retur,
sannsynligvis fordi mottaker ikke
ønsker bladet. I slike sammenhenger
er vi helt avhengig av å vite navn og
adresse til mottaker for å kunne rette
eventuelle feil eller ønsker. Hjelp oss
med det.

Tur til Stavern
Etter feriestengning har Eldresenteret
lyst til å ta dere med på en riktig
sommerlig tur og valget har falt på
Stavern som vi så vellykket besøkte
for noen år siden. Stavern er en herlig
liten by ved havet med masse liv og
røre på en sommerdag. Muligheten for
et bad er det også, like ved sentrum.
Vi foreslår å reise torsdag 12.august
og det vil koste ca.500,- om vi blir 30
stykker i bussen. Prisen inkluderer
reise, guide og 2 retters middag med
kaffe og kake.

Arbeidsstuen
Utpå høsten tenker Jorunn (aktivitør)
at hun vil sette i gang å lage
velduftende såper.

Nyt sommeren i fulle drag
Husk: Ikke utsett til i morgen det
morsomme du kan gjøre i dag.
Sommerklemmer fra Britt Marit og
hele gjengen jeg har med for å få til
Eldresenteret.
P.s. Har du lyst til å være med i gjengen
har vi inderlig bruk for flere hjelpere.
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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, Postboks 328, 1441 Drøbak, Tlf. 64 93 24 31
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.

