Nr. 2 – Juni 2005 – Årg. 25
Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter

Maleri: Kikk Scheen

HANDLEDAG
PÅ TORGET

Verneforeningen
Gamle Drøbak i 100

Takk til Amta

Ikke før var Pensjonist-nytt i mars kommet ut, før vi fikk en hjertelig gratulasjon
av «storebror» Amta. Amta roste oss for velredigerte utgaver og velskrevne og gode
artikler og bilder gjennom 25 år, og ga oss honnør for at vi hadde holdt det gående
kontinuerlig så lenge.
Vi satte stor pris på denne lederartikkelen og sender en ydmyk takk tilbake. Det
er hyggelig og ikke minst inspirerende å få slik ros i lokalavisen vår. De fleste som
skriver i bladet, og som distribuerer det og skaffer annonser, er godt voksne. De
fleste over 70 år, en god del over 80, og noen som ikke har så lenge igjen til 90 år.
Det er en sann glede å arbeide med Pensjonist-nytt. Vi merker støtten fra
kommunen og fra lokalsamfunnet. Men det er klart at når man ser alderssammensetningen i bladet, er det presserende at bladet stadig trenger fornyelse. Vi er
derfor glade for at Amta skriver på lederplass at leserne bør gå sammen om å gi
redaksjonen i bladet en skikkelig oppmerksomhet.

Av Bernhard Magnussen

I

forbindelse med 100 års-jubileet
vedrørende unionsoppløsningen
har også Verneforeningen Gamle
Drøbak hatt en hundreårsperiode
i erindring og arrangerer således
en særlig interessant utstilling. Per
Willy Færgestad og Jan-Kåre Øien i
samarbeide med Øyvind Pettersen i
Joar Foto vil med en helt ny idé vise
oss hva som er skjedd her i Drøbak i
løpet av de siste 100 år. Fotografier med

Denne oppmerksomheten kan man gi ved å bidra med stoff. De fleste som skriver
i bladet i dag, vokste opp i Drøbak før krigen, da byen var liten og alle kjente
hverandre, og i Frogn da bygda var et rent bondesamfunn. De fleste pensjonister nå
har sine godt voksne erfaringer knyttet til etterkrigstiden, og de er blitt mange. La
oss høre fra dere!
Vi tar imot takken fra Amta også som en utfordring og forpliktelse for
redaksjonskomiteen. Vi må fortsatt legge oss i selen- finne nye vinklinger for stoffet,
lete frem nye kilder og gamle fotografier. Og til hver enkelt: Om du ikke selv ønsker
å skrive, skal vi gå videre med det.

abd

Redaksjonen
Reidun Iversen
Asgjerd Wærnhus
Kjell Lorentzen
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Per Willy og Jan Kåre med et par av
montasjene.
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den gamle fine bebyggelsen sees ved
siden av fotografier fra samme område
tatt idag- og gir oss således anledning
til å filosofere over utviklingen. Det har
lykkes å visualisere forandringene på
godt og på ondt.
Utstillingen «Drøbak i 100»
åpnes i Varmbadet 4. juni og er der
til 5 juni. Deretter blir den flyttet til
Turistinformasjonen, hvor den blir vist
i hele sommer. Når skolene begynner,
skal den være en vandreutstilling rundt
i bygdas skoler, som en del av 100-årsmarkeringen med temaoppgaver.
Etter en nitid granskning av gamle
postkort og gamle fotografier har man
gjort et utvalg med ialt 15 motiver som
er fotografert og montert ved siden av
hverandre.
Alle bildene – de gamle som de nye
– de i sort/hvitt såvel som de i farger
– er lagt inn på CD-ROM og lagret
sikkert for all fremtid. Og dette er bare
begynnelsen.
Vi takker av hjertet for den
strålende og verdifulle innsats, som
Verneforeningen har utvist.
***
De to bildene som vi gjengir på neste
side, viser området nord for Varmbadet,
henholdsvis i 1930 og idag.
På det eldste fotografiet ser vi de
små sommerhusene eller la oss kalle det
badehusene som Frk Holstads Pensjonat
lot bygge for utleie til badegjester.
Lenger bort finner vi «Skvulpen» som
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Søren A. Parr fikk bygget som bolig for
sine arbeidere. Den ble bygget delvis
på brokar ute i vannet, slik at han fikk
bedre plass til de store ishusene inne på
Parrsletta. Ishusene er forlengst revet,
mens ”Skvulpen” var i bruk som sosial
nødbolig helt frem til nyttårsaften i
1959, da bygningen brant ned.
Frem til 1956 var den store
eiendommen i privat eie. Kobbel og
frue drev her en liten restaurant samt
leiet ut badehusene. Men da kommunen
ikke ville innvilge skjenkerett, gikk det
hele i stå, og eiendommen ble lagt ut
på salg. Kommunen hadde imidlertid
forkjøpsrett og gjorde et kjempekupp

DRØBAK i100 !

Handledag på Torget

Parrsletta ca. 1930

Forsidebildet viser et oljemaleri av
Kikk Scheen, født 1956. Kikk er utdannet på Statens Håndverks og Kunstindustriskole på malerlinjen pluss hovedfag i frihåndstegning. Maleriet var en
forløper til en separatutstilling i Galleri
Havstad høsten 2003, der samtlige
motiver var hentet fra Drøbak Torg. Her
kunne man se torgets mange ansikter

Parrsletta i dag		

Foto: Per Willy Færgestad

1905 - 2005
verneforeningen

Gamle Drøbak
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da de fikk kjøpt den for «bare» 265.000
kroner. Eiendommen utgjorde 12.522
m2 med 321 meter løpende strandlinje!
For all fremtid sikret dermed
kommunen seg et friluftsområde som
strekker seg fra Ringeplan i nord til
Biologen i syd.
Idag er Parrsletta og Parrstranda
blitt et yndet friluftsområde utstyrt med
stupetårn, flåte og en gressplen topp
egnet for alle solbadende og med siste
nytt: Sandvolleybane. Og rett utenfor
spretter fisken!
I flere nummer fremover vil
Pensjonist-nytt gjengi andre motiver i
bildeserien.

Frogn
kommune
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med folkeliv ved ulike årstider, dag og
natt, fest og hverdag. Utstillingen var
ment som en hyllest til torget.
I mange moderne byggeprosjekter
glemmer man å legge inn plasser hvor
menneskene kan møtes. Det burde vært
påbudt å lage torg på alle nye boligfelt,
med dagligvarebutikk, lekeplass, benker,
trær og kafé, mener Kikk Scheen.
Maleriet
henger
i dag på
venteværelset
til tannlege
Svein Qvale.
Stikk innom
og nyt det
fargeglade
maleriet. Da
vil du glemme
både tannpne
og rotfylling!
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FØLG MED I

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!

618
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LønneniHamborgbakken
Av Putte Halvorsen

K

an dere huske
den gamle
slageren som Gerd
og Otto Nilsen sang
«En grønnmalt benk
i hagen». Den gikk
mye på radio rett etter
krigen. Videre heter
det i sangen «hvis den
kunne fortelle det
den hadde sett» blir
det nok bare barnematen imot det den
gamle lønnen kunne
fortelle. Dersom
en går fra Vindfangerbukta og i
retning Nordstranda, går en opp
Hamborgbakken eller Åsbakken som
den ble kalt da jeg var gutt. Det første
navnet, Hamborgbakken kommer vel
av Hamborghøyda som var på toppen
av bakken. Det andre navnet, Åsbakken
kom av at fanjunker Ås bodde her.
Midt i bakken på venstre side når du
går bortover mot Drøbak stod lønnen.
Hva var det som var så særegent med
denne lønnen, fremfor noen annen?
Jo, lønnen var stor i omkrets, og hul
innvendig slik at en kunne stå inne i
treet. Her har det sikkert vært mange
episoder for unge forelskede. Den gamle
lønnen har nok hørt et og annet, både
ja, og nei, latter og tårer.Tror nok at den
kunne fortelle mye fra den gang det
var underoffiserskole på Oscarsborg og
Husvik
Da jeg var gutt, ble det fortalt meg at
her hadde en mann hengt seg, og at han
gikk igjen. Jeg husker da jeg var mindre,
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og måtte forbi lønnen, løp jeg så fort
bena kunne bære forbi treet. Jeg syntes
jeg så mannen henge og dingle.
Det at noen har hengt seg og at
det spøkte var rene oppspinn. Den
gamle lønnen er foreviget på maleri av
Drøbak-maleren Anton Thoresen. På et
gammelt prospektkort fra Drøbak er
den også avbildet. Lønnen ble hugget
ned noen år før boligene til de militære
ble bygget.

Hjertelig takk
for hyggelig støtte
til Pensjonist-nytts
utgivelse. De mange
innbetalinger gjør
at vi kan lage et mer
«levende» blad med
blant annet flere fargebilder.
Redaksjonskomiteen
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Drøbak 1905:

Nedgang – Turistflom –
Fiskebasar – Hamsun – Bankløkka
– Christian Krohg og Jentebugta
Av Rolfot

F

orhandlingene med Sverige begynte
i 1904, før de kuliminerte i 1905, og
altså endte med unionsoppløsningen.
Det var den dominerende saken også
i Drøbak, som ble garnisonsby, der
det krydde av fremmede soldater
og offiserer og ”gledespiker” fra
hovedstaden. Men det skjedde en god
del andre ting i vår lille by og i Frogn
på denne tiden. Sosialistene begynte
virkelig å røre på seg, og det vakte
oppsikt da sosialistenes kandidat ved
Stortingsvalget året etter, fikk nesten
40 prosent av drøbaksstemmene. 17.
mai toget ble det største noensinne.

Kjendisbåten «Oscarsborg»bygd i
Sverige, ble satt på vannet. I 1905 ble
Knut Hamsuns hus «Maurbakken» i
Vestbyveien ferdig, og siste hånd ble
lagt på maleren Skramstads hus som
hadde vært under bygging i flere år.
Maleren og journalisten Christian
Krohg og Oda bosatte seg i Drøbak. Og
på Fiskerstranda, nå Båthavna, badet
guttene i vannet og lekte på en lang
sandbanke med en lang, hvit grunne,
mens jentene hadde «Jentebukta»
bak Biologen. På tomta mellom
hadde ungene på Tamburbakken en
fotballbane, noe som straks bringer
tankene inn på en viktig tomt i Drøbak,
nemlig BANKLØKKA

Bankløkka

Barneleker på Bankløkka 17. mai.
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Follo Sparebank hadde i 1901 gitt
byens ungdom og barn løkka til
lekeplass, derav navnet Bankløkka.
Idrettsforeningene tok umiddelbart
løkka i bruk. Det het «at den nu
fremtreder som en særdeles bekvem og
rommelig Sportsplads, hvor Drøbaks
Ungdom både Sommer og Vinter av
Hjertens Lyst kan øve seg i Leg og Idræt».
Bankløkka var imidlertid bare en
uferdig løkke, ikke en idrettsplass. I
1905 stakk noen idrettsinteresserte
hodene sammen og fant ut at noe
måtte gjøres, plassen måtte blant annet
PENSJONIST-NYTT 2/2005

Hamsun og bygningsarbeiderne på Maurbakken.

planeres, men det var en vanskelig
ting å gjøre med datidens hakker og
trillebører. Men iveren var stor, og det
ble satt inn samling av penger. Så i
1906 ble det satt inn en dugnad som
Drøbak ikke hadde sett maken til.
Her brydde ingen seg om sosial stige,
stor og liten, gammel og ung stod
sammen med spade og hakke, hester
og dugnadsfolket kjørte jord. Opptil 80
mennesker møtte på dugnadskveldene.
Snart var hele Bankløkka planert.
Og nå ble den ikke bare en brukbar
fotballplass, den ble også islagt om
vinteren, og unger med snabelskøyter,
blikkspann og skruskøyter kunne
boltre seg på isen. Løkka tok over
for Holmedammen som lå nedenfor
Lensmannsgården. Gymnastikktimene
på skolen ble i stor utstrekning lagt
til Bankløkka, den ble base for l7.
mai-lekene, for turnoppvisninger,
musikkstevner og lignende. Bankløkka
levde opp til sitt opprinnelige formål
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som lekeplass for ungdom og barn i
mange år.

Utflytting, arbeidsløshet
Og det skjedde mer i l905. Byen fikk
et av sine beste turistår, bortimot
1000 besøkende kunne byen skryte
av da.. Det trengtes, for det var
slutt på de store militærarbeidene,
tiden med isarbeidet var døende, og
arbeidsløsheten var stor. Utvandringen
tok nye høyder. Fra tiden etter Karlstadforhandlingene til 1910 reiste 15
prosent av Drøbaks befolkning. Det
var minst like mange som hadde forlatt
byen på 1800-tallet. Utvandringen fra
Frogn var også meget stor, for det meste
dro yngre folk. Fra 1900 til 1910 sank
Drøbaks befolkning fra 2.335 til 1.980.
Det var flest unge som forsvant. Det fikk
store følger for antall fødsler, men også
ved at byen ble mer preget av eldre,
«det grånende Drøbak». Fra Amerika ble
Drøbak på de mange postkort som kom
fra statene kalt «the greying Drøbak».
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Manufaktur – Konfeksjon
Telefon 64 93 01 07
1440 Drøbak

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

Fiskebasaren (t.v.) på Torget.

Fiskebasaren
Men hadde Drøbak tæl nok til å få i
stand Bankløkka, så arbeidet fiskerne
og fiskerkonene, like intenst med
fiskeomsetningen, som foregikk under
meget vanskelige forhold. Mennene
solgte fisken på Fiskerstranda med
iskalde fingre i vinterværet, men etter
hvert overtok konene med å selge på
land til faste kunder eller rett fra kasser.
Det var ille kaldt om vinteren. Så ble
den samme Drøbaksånden som skaffet
Bankløkka, halt fram.

Man ville ha tak over hodet og
samle salget. Da ble den berømte
«Fiskebasaren» til på Torvet, den
lange brakka som mange av Drøbaks
pensjonister og undertegnede, ennå kan
huske. Vi husker også Malla, som ble
navnet på Malla Sørensen som betjente
basaren i mange år.
Fiskerne og deres koner hadde fått
fiskernes Bankløkka.

Sogsti Plantesenter
Torget
7 – 1440– Drøbak
Sogstiveien
1440 Drøbak

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

Tlf. 64 90 89 83

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

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

LAURITS KARLSEN & SØNN AS
OLJE • PARAFIN • SERVICE

Pensjonister får rabatt!
Ring 64 93 17 55
og snakk med din lokalleverandør
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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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Gode tilbud og hurtig handel
i butikkene du kjenner

HEER – TELEFON 64 90 53 00

M

19

21
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Utdrag av Fridtjof Nansens

Tale 17de mai 1905
Norske kvinner og menn!
Når vi ser ut over den bølgende folkemasse av alvorlige menn og kvinner,
gamle og unge, under viftende faner
og rødmende flagg, og når vi minnes
at i hver by i landet, i hver bygd
møtes de på samme vis fra sitt
strenge arbeid, og langt borte
fra fremmede land søker i dag
nordmenns varmeste tanker
hit mot dette land som mot
et brennpunkt, må vi ikke da
føle det som noe betagende,
noe vidunderlig at den tanke
som bringer alle disse hjerter til å
søke mot hverandre, det som bringer
alle disse hjerter til å slå raskere i dag,
det rommes alt i et eneste lite ord,
men et kjært ord, som hver gang det
bare nevnes, varmer som den sol som
skinner over oss, og dette ene ord heter:
Norge.
***
Den 17de mai er fedrelandskjærlighetens dag. Fedrelandskjærligheten er
en primitiv, egoistisk følelse, sies det;
men vi er ennå ikke blitt så moderne,
himmelen være lovet, at vi ikke kan
gløde av denne primitive følelse, at vårt
øye ikke kan bli vått og vårt indre ikke
varmt ved tanken på vårt land; og la oss
love hverandre aldri å bli annerledes.
***
Men 17de mai kan ikke nevnes for
noen nordmann uten at hans tanke
søker Eidsvoll og årstallet 1814 står
12

for ham. Kloke, fremsynte og modige
var de menn som i dag for 91 år siden
grunnla vår frihet. La oss minnes hva
Norge var den gang, forarmet av krig
og hungersnød, med ødelagte finanser,
truet ikke alene av det større Sverige,
men av Europas stormakter; og
allikevel fant disse uforsagte,
fremsynte menn å måtte stå
opp for Norges fulle frihet og
selvstendighet; og så skulle vi
nå betenke oss på å følge deres
eksempel! Nei, la oss senke
våre faner i ærbødighet for
de menns minne, mens våre tanker i
dyp takknemlighet går til Eidsvoll, og
alle – minister og arbeider – lover vi
hverandre at hva de har gitt oss, skal
vi alle som én trofast verge; veien til
Norges underkuelse går over våre liv.
Vi klager ofte over å være et fattig
lite folk, som ikke skulle kunne stå
på våre egne ben; men mon vi har
grunn til å misunne de store stater og
deres borgere? Jeg tror nei. Rydd de
små folk ut av verdenshistorien, hva
blir det da igjen? Vi skal minnes at
de store fremskritt i menneskeheten
er alltid utgått fra de små samfunn,
like fra jødenes og grekernes tid og
de små italienske republikker under
renessansen….
***
Vi har tro på vårt folks evner og dets
fremtid, selv om det er lite; la denne
vår tro lyse av våre handlinger! Nå vil
den trenges, for hva er der hendt? Der
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er hendt det merkelige at vi alle står
fast og enige sammen, med tillit til
hverandre og til oss selv, og ser forventningsfulle mot en usikker fremtid,
ventende uten frykt på hva som vil
kreves av oss, sikre på hva det enn blir,
så vil vi gi det.
Vi er et tålmodig og fredselskende
folk, og vi har derfor funnet oss i meget;
men vi lar oss ikke trampe på; det er
øyeblikk i et folks liv som det er i en
manns, da en sier: heller, om galt skal
være, falle med ære enn leve med skam.
Vi er nå klare på, komme hva
komme vil, vi må og skal verne om vår
selvstendighet og vår selvbestemmelsesrett i egne anliggender, på vår rett må vi
nå stå eller falle.
***
Det gledeligste vi nå har opplevd er
vel uten sammenligning den evnen
hele vårt folk har vist til å tenke stort,
til å se forbi alle døgnets nærmeste
krav; den målbevisste samling som
uansett partigjerder, uansett tidligere
standpunkter har vokst seg sterkere
og sikrere for hver dag. Et storting hvis
enstemmige fasthet vi alle stoler på; en
regjering i hvis hender vi med trygghet
ser landets skjebne.
***
Nå er alle veier tilbake og til siden
stengt, nå er det bare én vei, og den
bærer frem, frem kanskje gjennom
vanskeligheter og trengsler, men frem
til oss selv, til et fritt Norge.
***
…..enighet har aldri i historien vært et
særkjenne for nordmennene. Hos oss
var avstanden fra gård til gård og grend
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til grend imellom så vidt store
at grannen hadde ikke tid til å renne
til nærmeste granne for å finne sin
egen mening i hver liten sak; han måtte
gjøre seg opp den selv, selvhjulpen og
stolende på sin egen evne.
På den vis ble vi kanskje, fra
vikingtiden til nå, for meget et folk av
selvrådige individer.
***
Når et slikt folk blir enige, så er det
fordi saken er så klar, valget var så
enkelt at det var umulig å være uenig.
Vårt samhold skal ingen forstyrre
inntil denne store sak er gjennomført,
denne store sak som heter Norges
selvstendighet og selvbestemmelsesrett
i egne anliggender.
***
Når den store dag opprinner at de to
folk, det svenske og det norske, på
liknende måte kan møtes fra sine skilte
veier til trofast håndslag, og den dag
vil komme, det føler vi vel alle, da vil et
samhold og en samfølelse skapes, som
aldri kan bygges på noen papirunion
eller på noen tvang.
***
La oss tro at vi er et folk av norske
kvinner og menn som ikke vil ha
noe givendes. Vi kan ikke motta vår
selvstendighet som almisse, som noe vi
tigger om. Vi vil holde på den vi har, og
har vi den ikke, må vi selv sørge for at vi
har den.
La oss tro at vårt trefargede flagg
skal alltid hver 17de mai vaie fritt på
stangen som i dag, over et folk med tro
på seg selv og med tro på sin fremtid,
det skal vaie over et Norge.
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Ringedammen
eller konsul Rings dam

Oscarsborg
– vår fremste festning

Av Putte Halvorsen

H

er om dagen fikk jeg et uventet besøk
her på Grande. Det var en gammel
barndomsvenn, Jan-Erik Kopperud.Vi satte
oss i stuen med en kopp kaffe. Grande har
jo Drøbaks flotteste utsikt. Mens vi sitter
og ser ut over Norstranda og området bort
til Husvik i fugleperspektiv, så kommer
det. Husker du Ringedammen? Jo visst,
Ringedammen var skøytebanen vår
om vinteren. Ringdammen eller Ringedammen som vi sier i dag, bærer navnet
etter konsul Ring som anla dammen for å
bruke vannet til kjøling for sitt brenneri
som han hadde på eiendommen. Herav
kommer det gamle navnet Brenneripynten.
Om vinteren var det et yrende liv på
dammen. Her hadde vi skøyteløp.Vi måkte
runder. Det var ikke snakk om bandy eller
hockeyskøyter. Nei, det var blekkspann
og krøllskøyter med remmer. Noen hadde
også skruskøyter, men disse satt ikke så
godt på foten. Midt ute i dammen var
det slått ned en påle med en jernbolt på
toppen. Denne var til karusellen. Man
rammet ned en lang stokk av or, boret et
hull i den tykke enden, og hektet den på
jernbolten, så var karusellen ferdig. Stokker
var det ikke noe problem å få tak i, da det
vokste or på begge sider. Nå var det bare
å feste tauet fra kjelkene våre til stokken,
så hadde vi verdens fineste karusell. Jo
lenger ut på enden av stokken vi festet
tauet, jo fortere gikk det.Vi som var de
yngste syntes det var mest gøy når de
store guttene dyttet. Da fikk vi voldsom
fart og kjempesleng på kjelkene.Tor Melby,
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Av Bernhard Magnussen

Ivar Myrset og Jan-Erik var de største. Det
var de som hjalp oss med karusellen. Jeg
husker en gang jeg hadde festet tauet helt
ytterst på reien.Tre av de største guttene
dyttet karusellen. Fortere og fortere gikk
det. Det var ikke mange runder jeg klarte
å holde meg fast i kjelken.Alle som har
kjørt karusell vet hvor svimmel og kvalm
en blir. Plutselig befant jeg meg ikke
lenger på kjelken, men på ryggen i full fart
bortover isen. I sydenden av dammen som
grenset opp mot Ugjestruds eiendom, var
det et oppkomme. Her var det bestandig
åpent vann. Nå bar det for full fart ut i
oppkommet enten jeg ville eller ikke.
Isen brast, og våt ble jeg inn til skinnet.
Heldigvis var det siv og grunt, så farlig var
det ikke. Gøy var det også å ligge på isen
og se om det var fisker under isen.
Veien opp til Husvik Kaserne gikk
på nedsiden av dammen. Porten opp til
kasernen var en stor og flott smijernsport
med to flotte smijernslykter på begge
stolpene. Nå er det bare stolpene som står
falleferdige igjen. De flotte smijernslyktene
er det vel ingen som vet hvor har tatt
veien.
Forbi porten gikk det også en sti over
Sagajordet ned til Vindfangerbukta, som
vi brukte når vi skulle til Drøbak. Når en
gikk forbi dammen om sommerkveldene
kunne en høre froskene kvekke. Litt trolsk
og skummelt syntes vi det var. Nå er både
dammen og froskene borte for lengst.
Jeg har spurt utallige om de har et
foto, men det finnes ikke et eneste foto av
dammen.
PENSJONIST-NYTT 2/2005

N

år vi i år med stor stolthet feirer
100 års jubileum for Norges
selvstendighet og frigjøring fra Sverige,
ser vi også med glede 60 år tilbake, da
vi igjen var blitt et fritt Norge etter 5
års tysk besettelse. Drøbak fikk atter et
verdifullt oppdrag.

fra 9.april 1940, som var hemmelig
oppbevart under de 5 år som
okkupasjonen varte, atter gikk til topps
på festningens flaggstang. Kronprinsens
ankomst var sikret!

Overtagelse av Oscarsborg
Torsdag den 10.mai 1945 fikk
distriktets hjemmestyrker (Mil-org)
ordre om å overta Ocarsborg. Neste
dag ble den tyske kommandant gitt
ordre om å overføre sine styrker til
drøbaksiden, slik at hjemmestyrkene
kunne overta 12.mai.
Søndag 13.mai var en alliert
flåtestyrke med kronprins Olav ombord
ventet. Det var kommet meldinger
som tilsa at man ikke kunne stole på
at de tyske soldater i området ville
være passive. Oscarsborg måtte være
på norske hender senest dagen før de
britiske skipene kom.
Hjemmestyrker stilte opp på Torvet
i Drøbak. Klokken 15.40 ble vel 200
mann sendt over fra Sundbrygga. Alt
gikk fredelig for seg.Tyske soldater i
Drøbak og på Oscarsborg lot som de
ikke så hva som foregikk.
Oberst Eriksen var med som
æresgjest – iført sin gamle gallauniform
med brede, røde renner i buksene, gull
på epålettene og gull på kasketten.
En og annen tysker snudde seg og
kikket nysgjerrig. Den gamle obersten
sto i stram givakt da det slitte flagget
PENSJONIST-NYTT 2/2005

Hjemmestyrker fra Drøbak og distriktet tar
oppstilling på Torvet i Drøbak for avmarsj til
Sundbrygga og overføring til Oscarsborg.

12.mai 1945 blir 240 mann sendt over til
Oscarsborg med «Ryggen» og den tyske fergen
«Nixe».
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Bli med til Oscarsborg
D

Oscarsborg Festning (Kaholmene) sett fra Håøya, med barn og voksne på vandretur
over øya i august 2003. Foto: Einar Berle

«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
16
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ette er en invitasjon til de aller
fleste av oss oppegående.Det
gjelder såvel de mange av oss som
allerede har vært der før på besøkdet gjelder de som har tjenestgjort
på ”Borgen”- det gjelder lotter som
rekrutter som befal..
I år feirer vi de 100 år som er gått
siden unionsoppløsningen med Sverige.
9. juni er det 100 år siden det rene
norske flagg kunne vaie på «Kongen».
Det vil bli feiret på Oscarsborg med
flaggheis og salutt. Da vil det være
ekstra interessant å være tilstede.
Fotografiet vi bringer viser omslaget
til boken som Kommandørkaptein
Tor Hovland – tidligere skolesjef og
kommandant på Oscarsborg, nylig har
skrevet og utgitt. Vi ser ham stolt skride
frem fra vindebroen. Han er full av viten
om Oscarsborgs liv og historie. Boken
er en fryd å lese – ikke minst med alle
de interessante tegningene
og fotografiene.
Tor Hovland fører oss sikkert
gjennom Oscarsborgs historie – fra
oppbyggingen til 9.april i 1940 – til
dagens museum og alle severdighetene.
På bokens bakre perms innside
er det gjengitt en gammel skisse
over Oscarsborg (se neste side),
som han har funnet i et skap
inne på Forsvarsmuseet. I sin
enkle form viser den tydelig
forsvarsinnretningene ved
Drøbaksundet og de stridsmidler som fantes for drøye 100 år
siden. For første gang har jeg sett
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minefeltets plassering og krysspeilingssystemet nord for Drøbaksgrunnen.
Minene lå på plass og dominerte
seilleden inn til hovedstaden helt frem
til 14 dager før 9.april 1940. Ufattelig
at våre øverste myndigheter dengang
bestemte at minene skulle taes opp,
angivelig fordi man ikke trodde at
Norge kunne bli angrepet!
BM
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Veisving-batteriet – et
historisk utsiktspunkt
Av Kjell B. Johansen

K

I sin enkle form viser denne tegningen
tydelig forsvarsinnretningene ved
Drøbaksundet og de stridsmidler som
fantes for drøye 100 år siden.

18
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ommandanten på Oscarsborg og
Oscarsborgs Festnings Venner
samarbeider i disse dager om å rydde
området foran Veisvingbatteriet for
store trær. Fra kanonstillingene har
en nå fått tilbake den eventyrlige
utsikten over hele Oslofjordbassenget
rundt Oscarsborg og Håøya. En har
nå full oversikt over de historiske
stedene i området, som hadde stor
betydning under krisen rundt Unionsoppløsningen i 1905, som ledd i flankeforsvaret av Oscarsborg.
Det jeg har lyst til å trekke frem
her i Pensjonist-nytt er at utbyggingen
av Veisvingbatteriet fikk en viss
betydning for mine foreldre som eide
plassen «Bugten» syd for Kranbrygga i
Vindfangerbukta.
I 1892 vedtok Stortinget at 3
Armstrongkanoner, som sto i søndre
strandbatteri på Kaholmen, skulle
flyttes til Veisvingbatteriet.
For å få fraktet de tunge kanonene
med utstyr opp til området, måtte
det anlegges ny og solid vei opp fra
Kranbrygga. Veigrunn måtte eksproprieres og en slik forretning ble avholdt
23/11-1894. Min oldefar, skipsvokter
Amund Johannessen, som den gang
eide plassen «Bugten», som han hadde
overtatt etter sin far i 1845, måte avgi
grunn til den nye veien. Fra protokollen
som ble ført under ekspropriasjonsforretningen, tas med følgende sitat:
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Familiefotografiet fra haven er antagelig tatt
da min mor Margit ble konfirmert i 1905, og
viser ekteparet Nicoline og Martinius sammen
med mor og 5 av de andre barna.

«Amund Johansen, Pladsen Bugten,
begjærede tilført at han i Anledning
af Expropriationen maatte tilkomme
Erstatning saavel for den Grund der
exproprieres, som for den Ulempe der
vil paaføres ham under Anlegget af
Vejen. I saa Henseende skulde Komp.
navnlig gjøre opmærksom paa, at de
Sprængningsarbeider der efter hvad
Major Fougner havde meddelt ham,
maatte foretages lige ved hans Hus,
ikke alene være generende for ham og
hans Kone, der er gamle og svagelige
folk, men at man visselig- for ikke at
udsette sig for fare ved disse Arbeiderblev nødt til derunder ofte at rømme
Huset, hvad der vilde være forbunden
19

med betydelig Ulempe, særlig for hans
i Huset boende Søn, der har flere
Smaabørn ( det yngste er kun nogle
Uger gammelt). Forøvrigt forudsatte
Komp, som givet er forsaavidt der
under selve Arbeidet maatte blive
tilføyet hans Eiendom nogen Skade,
denne da senere vilde blive Gienstand
for Erstatning efter Skjøn eller
Overenskomst.» – Visseligen!
Den sønnen som bodde i huset, var min
bestefar, Martinius Amundsen, som da
hadde 3 barn. Min mor var den eldste,
født i 1890. Senere kom det ytterligere
5 barn. «Bugten» var i familiens eie helt
frem til 2003, da det ble solgt av min
fetter Roald Amundsen.

Portrett av min oldefar Amund Johannessen,
malt av Christian Krohg.

***
Kilde for en del av disse opplysninger
er heftet: «Kystkulturstien i Drøbak»,
utgitt av Frogn kommune i 1992 med
Bernhard Magnussen som tekstforfatter.
Seilskutene som
lå i opplag i
Vindfangerbukta
om vinteren. Mor
fortalte at barna
i området fikk lov
til å komme om
bord i skutene.
Hun glemte aldri
lukten av krydder
og andre varer som
skutene fraktet fra
eksotiske strøk.

20
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Tante Aagodt (f. 1901) med «Bugten» og jakten «Gyda» i bakgrunnen.

Gruppe for pårørende
til senil demente
Pårørende til senil demente har ofte en tøff hverdag. Både ektefeller, barn og
svigerbarn kan bli berørt når et nært familiemedlem får senil demens.
Å kunne snakke ut om problemene i en gruppe med «likemenn» kan ofte
lette på trykket, og det er nettopp en sånn gruppe vi håper å kunne få i gang.
Selv om dette er en likemannsgruppe satser vi på å starte opp med
gruppeledere. De skal blant annet sørge for at alle som vil kommer til orde og
at samtalen ikke går i stå. Det har vist seg nyttig å ha ledere i oppstarten. Så
får man se etter hvert.
Kanskje kan også Frivillighetssentralen bidra til å lette tilværelsen for
pårørende på andre måter. Vi er åpne for innspill.
Dersom dette er interessant, ta kontakt med Frivillighetssentralen i Frogn
for nærmere opplysninger på telefon 64 90 61 96 eller 41 53 14 13 eller
e-post: gro.rosth@frogn.kommune.no
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En kort historikk

Fra Almuebibliothek til
data-alderen i Frogn bibliotek
Av Jorunn Aamodt

«Aar 1880 den 30te August var den
af Frons Formandskap under 21de
Mai d.a. udvalgte bestyrelse for et
Almuebibliothek for Fron samlet paa
gaarden Ottarsrud».
De tre styremedlemmene var C.
Lexow, E.Thirud, F. Fischer. Sogneprest
Lexow ble valgt til formann. Da det
ikke lyktes å oppspore styreprotokollen
for Drøbak folkebibliotek, er det
ingen konkret dato for opprettelsen
av dette, men i amtmannens femårsberetning for 1881-85 står det å lese
at Arbeidersamfundet har samlet et
bibliotek som er i flittig bruk. Vi må
derfor anta at nabokommunene Frogn
og Drøbak fikk bibliotekdrift omtrent
samtidig.

Fra disse årene og fram til den
moderne bibliotekvirksomheten på
torget i dag ble det mange etapper på
veien. I Frogn holdt boksamlingen bl.a.
til på Bilitt i flere år, senere på loftet av
den hvite murbygningen på Ullerud.
Den siste som bestyrte biblioteket her,
var Charlotte Rongen, og ektemannen
forfatteren Bjørn Rongen var styreformann. Disse to ble landskjent da
de utstyrte sin private gamle BMW
varevogn «Kamelen» med hyller, fylte
på med bøker og kjørte rundt i bygda
hver tredje søndag og lånte ut bøker
på de faste stoppesteder. Det driftige
paret startet også «Torsdagsklubben»,
uhøytidlige foredragskvelder annenhver
torsdag etter stengetid med kåsører
fra bygda, bl.a. Egil Dahlin, politimester
Drag og Bjørn Rongen selv.

Kombinasjonsbiblioteket

Charlotte og Bjørn Rongen i deres private
bibliotek i Skogveien i Frogn. Fra Akershus
Amtstidende. Foto: Finn Robert Jensen.
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I 1958 sendte skolekomiteen for
Drøbak og Frogn forespørsel til
begge bibliotekstyrene gjennom
formannskapene om det var
interesse for biblioteklokaler i den
nye ungdomsskolen som var under
planlegging. Det var kontorsjef Rolf
Hofmo ved Statens ungdoms- og
idrettskontor som sterkt anbefalte
en slik ordning. Bare Frogn sa seg
interessert, da Drøbak hadde andre
planer med sitt bibliotek. Skolesjef
Arne Nesje var en varm pådriver for
PENSJONIST-NYTT 2/2005

ordningen. Slik gikk det til at Frogn
fikk det første kombinerte folke- og
skolebibliotek i landet.
Dette fungerte i 18 år med
undertegnede, med utdannelse fra
Deichmanske bibliotek og den nylig
opprettede Statens bibliotekskole, som
leder. De aller fleste av de tusener av
elever som kom til faste bibliotektimer,
lånte også bøker. Nytten ble gjensidig.
Flere av elevene stilte opp med å lage
barnetimer for småbarn med sang og
opplesning. Vi hadde også proffe besøk,
bl.a. av Ingebrigt Davik med utrolige
200 tilhørere.

Felles biblioteklokaler
Sammenslåingen av Drøbak og Frogn
kommuner fra 1/1-1962 førte til felles
bibliotekstyre.
Tanken om å finne et felles
biblioteklokale vokste seg stadig
sterkere, og i 1969 leverte daværende
styreformann Olav H. Sandsmark en
innstilling til formannskapet om saken.
Forskjellige prosjekter var framme
i diskusjonen, men stadig vendte
Drøbak skole på torget tilbake som et
ideelt sted, og nå skulle det jo bli ny
barneskole på Seiersten.
I 1972 sluttet Ingerid Løberg ved
Drøbak Folkebibliotek etter flere tiår
med en utrettelig innsats for biblioteksaken. I hennes tid hadde biblioteket
ført en omflakkende tilværelse, først i
folkeskolen, så i en «korridor» i kinoen,
under krigen i middelskolen, til slutt i
1.etg. i kommunens hus i skolehagen.
Aud S. Wasa ble tilsatt etter I. Løberg.

Charlotte Rongen ved siden av bokbilen,
familiens private varevogn, en BMW med
tilnavnet Kamelen, fotografert på Ullerud en
senhøstsøndag like før avgang til de perifere
deler av Frogn. Fra Akershus Amtstidende.

Som man ser, Kamelen var populær blant
bygdebefolkningen. mange hadde med seg
ryggsekk som ble fylt med bøker som ble lest
i løpet av tre uker. Da var Kamelen på en ny
runde. Et virtkelig pionerarbeid ble utført i de
tider. Fra Akershus Amtstidende.

Brannen
Som et pek av skjebnen brant
biblioteket, som også huset kontoret
PENSJONIST-NYTT 2/2005

til dr. Goldenheim, ned til grunnen natt
til 1. april (!) 1976. Dette satte fart i
23

Fornøyde fjes under åpningen av Frogn bibliotek. Fra venstre kultursjef Olav Sandsmark,
sjefbibliotekar Jorunn Aamodt, Ingerid Løberg som har gjort en stor innsats for Drøbak
Folkebibliotek gjennom 37 år og fylkesbiblioteksjef Asbjørn Langeland.
Akershus Amtstidende 16. februar 1979. Foto: Finn Robert Jensen.

planene om nye lokaler, helst Drøbak
gamle skole. Foreløpig holdt førskolen
og en tannlege til der, disse måtte i så
fall skaffes andre lokaler. Det ble nå 2
1/2 år med travel virksomhet for de
mange impliserte.
I kommunestyremøte 27. februar
1978 ble det gjort endelig vedtak om å
ominnrede skolen til bibliotekformål,
kanskje særlig etter iherdig innsats av
Olav H. Sandsmark.
Svein Erik Liedholm var formann i
byggekomiteen, Borge Bringsværd jr.
arkitekt, byggmester Kjell Hatteland
med sønn Kåre, var medlemmer.

Gjenåpningen

en liten sammenkomst for å markere
begivenheten.

100 år
Den 16. november 1980 fortsatte
feiringen, denne gang for bibliotekets
100 års virksomhet. Dette ble feiret med
en matiné i kinoen med Per Aabel som
gjest, dessuten deltok unge Anette Hoff
med diktlesning.
I 1988 sa undertegnede opp
stillingen, og Astrid Aas Ostorp ble tilsatt
som ny biblioteksjef. Biblioteket har
etter hvert overtatt hele bygningen, nye
folk er tilsatt, data-alderen har gjort sitt
inntog, kort sagt – en ny etappe er i full
gang.

Den 29. januar 1979 åpnet biblioteket
dørene for publikum. Den 13. februar
samme år kunne kulturstyret og
biblioteket ønske representanter fra
Statens bibliotektilsyn, fylkesbiblioteket
og innbudte fra Frogn velkommen til
24
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Mitt boktips er Pike med
perleøredobb skrevet av Tracy
Chevalier. Forfatterinnen er
opprinnelig amerikanerinne,
nå bosatt i England. Dette er en
roman inspirert at et maleri av den
nederlandske kunstneren Vermeer.
Den er oversatt av Ragnhild Eikeli.
Handlingen foregår i Holland på
midten av 1600-tallet. Hovedperson
i boken er den unge piken Griet.
Hennes far blir utsatt for en ulykke
som gjør ham blind, og Griet må gjøre
sitt for å hjelpe familien økonomisk.
Seksten år gammel kommer hun til
familien Vermeer som tjenestepike.
Foruten maleren selv, består familien
av hans frue, fem barn, svigermor og
en kokke. Griet må gjøre det tyngste
husarbeidet, det blir mye strev og slit.
Vermeer er en fjern og
utilnærmelig person som Griet
ikke ser mye til. Etter en tid får hun
imidlertid den ansvarsfulle oppgaven
å gjøre rent i hans atelier. For Griet
åpner en ny, fascinerende verden
seg, hun får se Vermeers bilder og
hvordan han arbeider. Hun har alltid
vært opptatt av farger, nå ser hun
hvordan bildene bygges opp, hvilken
betydning spill med lys og farger har.
Etter hvert blir Vermeer oppmerksom
på hennes interesse og sans for farger
og malerkunst, hun inspirerer og
hjelper ham, og han gjør henne til sin
assistent. Hun skal lage farger for ham.
Griet elsker dette arbeidet, uforstyrret
får hun være sammen med Vermeer
som hun beundrer og er betatt av.
Familien for øvrig er derimot ikke
begeistret, den finner det høyst
upassende at tjenestepiken arbeider
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alene sammen med
Vermeer i hans
atelier. Det utløser
sjalusi og mistenksomhet, særlig fra
hustruen som igjen er gravid. Da
Vermeer også bruker Griet som
modell til et maleri, blir hennes
stilling i huset umulig, hun forlater
familien etter at bildet er ferdig.
Boken inneholder selvfølgelig
mye mer enn det som er skissert her,
den gir en interessant og levende
beskrivelse av forholdene på 1600
tallet. Livet i familien og i byen,
religion, historie og kunst, følelser
og kjærlighet er flettet sammen på
en interessant måte. Boken er lettlest
og underholdende, men har mange
kvaliteter som gjør den vel verd å
lese. En nøktern og usentimental
roman som også menn bør kunne ta
sjansen på å lese og ha utbytte av.
Kanskje kan den inspirere til mer
interesse for Vermeer? Det regnes
med at det finnes ca. 30 bilder som
sikkert kan sies å være produsert
av ham. Bildet som denne boken
bygger på, henger i Mauritshuis, Haag,
ellers finnes det Vermeer bilder i
Rijksmuseet i Amsterdam. Hva med en
tur til Nederland på
jakt etter Vermeers
kunst? Begynn med
å lese boken, jeg
håper jeg kan ha tent
leselysten hos noen.
God fornøyelse!
Rannveig Ødegaard
Stafettpinnen sender
jeg videre til Tore Vik
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Frogn U3A – hva er det
U3A står for «Universitetet for den
tredje alder». Det er en forening
som har til formål å gi pensjonister
anledning til å studere emner
de er interessert i. Den skal
være et forum for utveksling av
kunnskaper og for menneskelig
kontakt.
Frogn U3A har møter én gang i
måneden. Møtene holdes i Drøbak
Hospitals koselige stuer. Det blir
arrangert foredrag, forelesninger eller
kåserier. Innholdet skal være over
et tema som er opplysende, nyttig,
historisk eller informerende for
eksempel innenfor kunst, litteratur,
reiseopplevelser eller innenfor medisin
eller kosthold. Møtet skal også ha et
sosialt innhold, og det serveres kaffe og
kaker.
U3A har også kursvirksomhet
på sitt program, og det settes i gang
språkkurs i engelsk både høst og vår.
For kunstinteresserte blir det satt
opp kurs hvert semester med faglig
ledelse, og de som vil dele litterære
interesser med andre, kan melde seg
til Litteraturgruppen. Det blir dessuten
arrangert tematurer som skal gi
opplevelse på en annen måte og i andre
omgivelser.
Styret er i år: leder Leif Gulbjørnrud,
nestleder Anne Berit Røsnes, sekretær
Rannveig Ødegaard, kasserer Eldbjørg
Gran, styremedlem Inger Rønningen og
varamedlem Bjørn Linnestad.
Informasjon om U3As aktiviteter
blir gitt i brev til medlemmene,
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gjennom annonse i Amtstidende, i
Kulturkalenderen for Frogn, og ved
oppslag i Eldresenteret.

Program høsten 2005:
Foredrag:
1. september – Birgit Gjernes:
«Vi holder livet i en knyttet hånd, Inger
Hagerup 100 år».
6. oktober – Stig Arne Nilsen:
«Om katolisismen, tittel ikke bestemt».
3. november – Yngve Hågensen:
«Er ideologiene døde?»
1. desember – Tor Hovland:
«Om Oscarsborg med særlig vekt på
oberst Eriksen og hans skjebne».
Grupper/kurs:
Litteraturgruppen starter opp mandag
1. august kl. 12.15 i Drøbak Hospital.
Informasjon Reidun Wendel tlf.
64933123.
Kunstgruppen. Det blir satt opp
kurs fra september.Tema og møtetider
blir annonsert i brev til medlemmene
over høstens program. Informasjon
Jorunn Kolbjørnsrud tlf. 64930887.
Engelskkurs begynner i september.
Undervisingen vil foregå om
formiddagen, ledet av lektor Gertrud
Johnsen. Informasjon Eldresenteret tlf.
64932431.

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

Frogn U3A ønsker alle interesserte
over 60 år velkommen til å bli medlem!
Kontingenten er i år kr. 200.
Ring Rannveig Ødegaard tlf. 64931569
eller Eldbjørg Gran tlf. 64939091
for flere opplysninger.
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O. B. Hansen
Lindtruppbakken – 1440 Drøbak – Telefon 64 93 00 27
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Sagajordet
Av Putte Halvorsen

F

or oss gutter som bodde nord i
Drøbak var Sagajordet en unik
lekeplass både sommer og vinter. Det
som vi mente var Sagajordet gikk fra
nordenden av Løkka (som var eksersersog turnplass for under-offiserene på
Husvik ) og nedover til Vindfangerbukta.
Her vokste en mengde sløker som var
et populært skyts for oss gutter når vi
lekte krig. Ammunisjonen var rognebær,
rips eller modne villmoreller. Moreller
var best for de satte mørke flekker
når vi traff. Det var ikke så moro å
komme hjem etter en slik morellkrig.
Ofte vanket det skjenn og truing med
husarrest.
Sagajordet var en populær teltplass
både før og etter krigen. Under krigen
var hele jordet minelagt, men etter
frigjøringen da minene ble fjernet,
kom teltturistene tilbake. For meg
var det å få ligge i telt på Sagajordet
sammen med kamerater noen dager
det mest spennende en kunne oppleve
i sommerferien, sjøl om det ikke var
så langt hjemmefra. Her var vi oss sjøl,
laget vår egen mat, og lot fantasien
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få fritt løp. Jeg tror jeg ennå kan
fornemme smaken av svidde poteter
og fiskeboller som var livretten den
gang. Den gang var det også mye pir
i fjorden. Det var bare å stå på brygga
med hekla og dra opp. Stekt pir på
brødskiva, det smakte. Om kveldene
hadde vi bål. Så satt vi rundt bålet og
fortalte spøkelseshistorier, den ene
verre enn den andre.Til slutt så vi både
det ene og det andre. Men det var ikke
bare vi smågutter som kamperte på
Sagajordet. Enkelte ganger kunne jordet
være fullt av telt. Noen hadde med
grammofon og noen spilte trekkspill
og noen gitar. Bål, dans og sang var det
mye av så lenge ferien varte. Men det
var en ting som Sagajordet manglet, og
det var et avtrede. Folk som måtte tre av
på naturens vegne måtte ty til skogen i
vest. Herav kommer navnet Nisseskogen
eller Nisseskauen som vi nordboere sier.
Så navnet har ingen ting med nissen
å gjøre. Men la oss for all del heller
holde fast med den nye forklaringen av
navnet om at nissen holder til her. Det
passer mye bedre.
Navnet Sagajordet kommer nok av
at det har vært sag her i lange tider,
og ikke som noen mener at navnet
stammer fra vikingtiden, dengang
vikingene trakk sine langskip opp i
bukta og at navnet skulle minne oss
om sagatiden. Nei, dette tror jeg ikke.
Da jeg vokste opp var det sagbruk her.
Den nedre delen av Sagajordet var full
av plankestabler. Her var et fantastisk
sted å leke gjemsel og sisten. Å dra ut
PENSJONIST-NYTT 2/2005

planker fra stablene
og lage husker var
moro, med dette var
strengt forbudt. Ble
en oppdaget, kom
som regel bestefar
og jaget oss. Han
var oppsynsmann
på saga for
Wennersgård
som var eier av
sagbruket.
Vinters tid var
Sagajordet rene
skirarenaen. Her
krydde det av
unger, både store
og små. Vi hadde
hugget ned kratt og busker og laget fin
slalåmløype.Tre hoppbakker var det. En
for de aller minste, en middels stor, og
så var det storbakken, Nordre Hoppet.
Sagajordet var godt kjent
i omegnen. Før krigen hadde
underoffiserene hopprenn i bakken.
Da var det fullt med folk, flagg og
hornmusikk og alt som hørte til et
ordentlig hopprenn.
Så lå bakken rolig under hele
krigen og grodde igjen. Ved god hjelp
av entusiaster og voksne ble Sagajordet
satt i stand igjen noen år etter krigen.
Det gikk mange år før jeg våget meg
på den store bakken. Bakken hadde
et langt overrenn, nesten oppe ved
Batteriveien. Det var nok de største
guttene som dominerte når det gjaldt
storbakken på Sagajordet, og var
forbilde for oss mindre. Olaf B. Johansen
og Åslund-guttene, Knut og Rolf var
gode hoppere, likeså Karl Klynderud
og Kåre Lislegård. Vi hadde ingen som
kunne rettlede oss slik som i dag. Så sats

og stil fikk en finne best ut av sjøl. Det
var mye kråkeflaks i bakken i de neste
årene. Så kom det noen som kunne
dette med hopp. Det var Arne og Svein
Moen. Faren deres var en god og kjent
skihopper. Moen måtte nok ha vært en
god instruktør for sine sønner, for gode
var de begge to. Arne hadde evnen til
å få de yngre med seg. En av disse var
Svein Halvorsen – min bror. Fra trening
i Sagajordet dro Arne og broren Svein
og de yngste rundt i Follo og var med i
hopprenn.
Etter at JoBu og blikkenslager Krång
etablerte seg, var det over og ut med
Sagajordet som hoppbakke og skitumleplass. Nå ligger bakken død og
igjengrodd. Der hvor teltplassen lå er nå
opplagsplass for båter. På oversiden går
veien ned til Vindfangerbukta der bilene
nå suser forbi. Mange Drøbaksfolk som
går forbi på sin søndagstur kaster nok
et blikk opp mot bakken og på opplagsplassen og tenker tilbake på en tid
som var, men som aldri kommer igjen.

Godt nytt fra Eldresenteret

Fantastisk 17. mai kaffeselskap
Tradisjonen tro serverte Eldresenterets Venner kaffe og bløtekake
etter barnetoget 17.mai. Ca. 120
gjester, store og små, brukere og ikke
brukere, var innom de få timene
det var åpent. Dette er så bra at vi
sender et stort hurra til ildsjelene
som gjennomfører dette fantastiske
arrangementet.

Bridgegruppen
Nå er det endelig, etter flere års
venting, blitt stor plass og lyse forhold
i bridge - rommene, men det er så
stille der på tirsdagene, kom og fyll
opp rundt bordene. Starter klokken
10.00.

Årsmeldingen
Hvert år skrives en enkel årsmelding
for driften av Eldresenteret. Den
forteller oss hvordan vi har forvaltet
vårt hus og våre intensjoner.
2004 viste at vi hadde 682 navn i
registeret.

abd

• 29 er under 60 år.
• 60 er under 67 år.
• 313 er mellom 67 og 80 år.
• 248 er over 80 år.
Alle som er registrert er fordelt på 30
forskjellige servicetilbud, aktiviteter
og samlinger. Noen kommer til
møteplassen hver dag, noen en eller
flere ganger i uken og noen av og til.
Vi har 52 faste frivillige kvinner og 6
faste frivillige menn til å gjennomføre
den daglige driften. I tillegg kommer
alle frivillige som leder eller er sterkt
engasjert i forskjellige gruppearbeider.
Av ansatte har vi:
• En daglig leder i 100 % stilling.
• En aktivitør i 75 % stilling.
• En frisør som er selvstendig
næringsdrivende.
• En fotterapeut som er
selvstendig næringsdrivende
• En renholder i 50 % stilling og
en ekstrahjelp som reparerer
tøy 4 timer i uken.

Vi hadde en netto driftsutgift på snaut
kr. 600.00,- , Huset bruker vi uten leie.

Sommer i Eldresenteret
Også i år får vi det til slik at Eldresenteret stenges kun i to uker i juli.
Fra 4. til 16.juli holdes åpen kafè uten middagsservering.
Fra 18. juli til 31.juli holdes hele senteret stengt.
Slik ser ferielisten ut for de fast ansatte:
Uke 27
Uke 28
Uke 29
Uke 30
Fotpleier, Marie		
Ferie
Ferie
Ferie
Frisør, Aase
Ferie
Ferie
Ferie
Ferie
Aktivitør, Sigrun			
Ferie
Ferie
Dagl.leder,BrittMarit
Ferie
Ferie
Ferie
Ferie
Frivillighetsentr. Gro		
Ferie
Ferie
ferie
30
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Drøbak Gullsmie
Tore H. Eriksen

RIMI Drøbak, Sentrumsbygget
Hverdager kl. 9 – 20
Lørdager kl. 9 – 18
Mer for pengene
G-SPORT DRØBAK
DRØBAK CITY
TLF. 64 93 09 84

Wienerbrødskjæringa
1440 Drøbak

Velkommen tilTIL
VELKOMMEN

Skipperstuen

SKIPPERSTUEN DRØBAK
Stedet med miljø
STEDET MED MILJØ
Tlf. 64 93 07 03
TELEFON 64 93 07 03
www.skipperstuen.no
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

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
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Niels Carlsensgt. 11 – 1440 Drøbak
Telefon 64 93 15 04
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B-Blad Returpostadresse:
Frogn Eldresenter
P.boks 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 og onsdag kl 09.00 – 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

