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Slik var det jo ikke før...
Når man er gammel Drøbakspensjonist og legger seg godt tilbake i stolen, 
tenker man ofte på hvordan hverdagslivet var i gatene i den gamle badebyen 
vår. Man hadde gatene stort sett for seg selv, gater hvor man følte seg trygg.  I 
dagens debatt ser vi at det klages  på mangelen av parkeringsplasser, og man 
spør  hvordan man skal få plass til de kjempestore bussene i våre miljøgater, der 
det jo er trangt om plassen.

Slik var det jo ikke før, minnes 
vi gamle pensjonister. Gatene 
ble for det meste brukt av barna 
og ungdommen som lekeplasser. 
Handlende som vandret med 
varene sine, stanset opp og slo av en 
prat midt i gaten. Kom det en bil, 
varslet den i god tid med hornet. 
Storgaten, som gaten het, helt fra 
Lehmannsbrygga i sør til Ringeplan 
i nord, var en eneste stor gågate. Sideveier, som for eksempel Jørnsebakken, var 
omtrent bare lekeplass for ungene på Bråtan og nabolaget.

Om sommeren var gatene opptatt av badegjestene, som ikke lot seg forstyrre 
av biler eller hester. Pendlerne – og de var ikke mange – og byens egne brukte 
Alpha, Oscarsborg eller de andre fjordbåtene når de skulle inn til hovedstaden. 
De relativt få som foretrakk rutebilene til Schøyen eller Treider, stilte opp på 
Torvet, for der å stige inn i de spennende  kjøretøyene.

Naturligvis er det ennå gamle pensjonister som tenker som i gamle dager, 
men de har jo ikke annet å gjøre enn å gi seg over for det nye mønster, med krav 
til parkeringsplasser og snuplasser.

Men av og til kan gamle tanker bli til nye. Tenk om Drøbak sentrum en 
gang kan bli som i gamle dager – til tider en eneste stor gågate.

God sommer!

Redaksjonen
Reidun Iversen 64 93 32 78 Karl Garder 64 93 90 35
Asgjerd Wærnhus 64 90 91 19 Arne Nesje 64 93 07 13
Kjell Lorentzen 64 93 02 46 Sven Lindblad 64 93 29 84

Bernhard Magnussen 64 93 04 89

Navnene vi mener å kjenne er fra venstre: 1 Martin Andersen (Sand-Andersen), 2 ?, 
3 Joachim Linge  (lærer på Drøbak Skole), 4 Sophus Anderssen ( kemner i Drøbak ), 5 ?, 
6 Hersleb Enger  (oberst på Oscarsborg), 7 Arne Wessel Berg  (apoteker i Drøbak), 8 ?,
9 Otto Jonas Johansen  (OJO), 10 Wangensteen  (bestyrer på Folkeskolen i Drøbak)

I de harde tredveåra var det ikke 
mange hus som hadde innlagt 

vann, toalett, dusj eller bad.  
Zinkbalje, vaskebøtte, svamp og kost 
var nok det som folk flest  greide 
seg med. Det fantes heller ikke noe 
offentlig bad eller bad på skolene.

Dette må vi snarest se å få gjort 
noe med, sa man i den lokale Røde 
Kors-foreningen.

I det nye Kinobygget var det god 
plass i kjelleren, og Røde Kors fikk 
utarbeidet planer, men det sto på 
penger. Så dukket ideen opp med å 
lage revy!   I selve Kinolokalet, hvor 
byens kjente menn kunne opptre 
som skuespillere og spille seg selv!  
Dette ville være noe for den nylig 
tilflyttede Otto Jonas Johansen, mest 
kjent fra Akershus Amtstidende som 

Romerbadet på Drøbak kino 
2 1934 2

Av Bernhard Magnussen
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FORSIDEBILDET
I Frogn hekker det nok ikke fiskeørn, 
men den sees jevnlig i vår kommune. 
Ved Årungen og Oslofjorden er den et 
relativt vanlig skue. Ofte ser man den 
høyt over vannet på jakt etter fisk. Ser 
den et bytte, stuper den i stor fart. 

De er forholdsvis skye fugler og for 
å komme dem nærme, må man sitte i 
kamuflasje. Mine opptak av fiskeørn 
ble tatt i Finland hvor fiskeørna jevnt 
og trutt besøkte et oppdrettsanlegg 
for ørret. Her var ørreten i forholdsvis 
små vann og muligheten for å komme 
nær fiskeørna var store om den skulle 
komme. Den kom flere ganger, men 
et annet stort problem dukket opp 
som jeg overhodet ikke hadde tenkt 
på. Den lettet med bytte i klørne 
hele tiden fra meg. Først tenkte jeg at 
den var litt engstelig for kamuflasjen, 
men forstod etterhvert at det var 
vindretningen som avgjorde hvilken 
vei den skulle fly. Jeg satt i to dager 
i kamuflasje og fikk stort sett bare 
bakenden på ørna, men så snudde 
vinden, og den kom rett i mot flere 
ganger. Helt rått!      Hilsen Baard Næss

den glimrende og sprudlende og 
småfrekke journalist. Han var 
som skapt til å lage en fengende 
revy, som folk ville strømme til 
for å se.

Han fikk byens besteborgere 
med på notene, og OJO  skrev 
saftige tekster til hver enkelt, 
som virkelig satt, og som 
publikum moret seg stort over. 
Og  selveste Anton Thoresen 
hadde fremtryllet et praktfullt 
ROMERBAD.

Forestilling etter forestilling 
gikk for fulle hus. Publikum 
møtte opp både to og tre ganger, 
og pengene strømmet inn! 
Og Drøbak fikk således sitt 
eget Romerbad. Og de stolte 
skuespillerne kunne tre tilbake til 
sine offentlige stillinger. 

Rolf, sønn til OJO, kom nylig 
til Pensjonist-nytt med et stort 
fotografi som viste scenen med de 
opptredende, og som fikk oss til å 
lage denne artikkelen.

Det er nok mange i vår lille by 
som vil vil trekke på smilebåndet 
og minnes Romerbadet og de 
opptredende.  Nå trenger vi din 
hjelp! Det er tre personer på 
fotografiet som vi i redaksjonen 
ikke kjenner igjen. Det var 10 
opptredende, hvorav 3 mangler 
navn. Det er nr.2,5, 8.  Er det 
noen som kjenner igjen disse tre, 
så send noen ord til Pensjonist-
nytt, adresse Eldresenteret.

oasen
Hageland

Storgaten 22, 1440 Drøbak
Telefon 64 93 03 59

På Kumlegaarden spiser du godt

Niels Carlsensgt. 11 – 1440 Drøbak
Telefon 64 93 15 04

dR. kjell a. dalby
Spesialist i øre – nese – hals

Telefon 64 93 23 06
Storgaten 1
1440 Drøbak

Mer for pengene

G-SPORT DRøBAK

DRøBAK CITY
TLF. 64 93 09 84

Drøbak, Sentrumsbygget
Telefon 64 93 15 14

FOTOGRAFEN
Osloveien 5, 1440 Drøbak

Tlf. 64 93 36 00

Drøbak Gullsmie
Tore H. Eriksen

Wienerbrødskjæringa
1440 Drøbak

Torggt. 1, 1440 Drøbak
Tlf. 64 93 0140 – Fax 64 93 49 00

E-post: 
ege.droebak@libris.no

MØBLER – GAVER – BELYSNING – GARDINER
Storgaten 18, Drøbak, Tlf. 64 93 42 40 • Fax 64 93 51 33 • Mob 92 21 92 56

www.esbjug.no mobler@esbjug.no

Vi restaurerer dine gamle 
familiebilder
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Den danske maleren Erik 
Pauelsen (1749-90) ble født 14. 

oktober 1749. Han kom fra fattige 
kår og forlot hjemmet allerede som 
ung gutt. Han vandret omkring 
på landsbygda og livnærte seg av å 
male kister for bøndene. Som lønn 
for strevet fikk han mat og husly 
for natten. Med tiden kom han til 
København og ble tatt i lære hos en 
malermester. Pauelsen var en energisk 
og ambisiøs ung mann, og i 1774 
hadde det lyktes ham å komme inn på 
Kunstakademiet, hvor han arbeidet 
flittig i tre år. Likevel fikk han lite eller 
ingen oppmuntring fra akademiets 
side. 

I 1777 kom han seg ut av 
fattigdommen etter å ha giftet seg 
med den ti år yngre Anna Elisabeth 
Lobeck (1759-1840) som var datter av 
en rik baker i København. Sammen 
reiste de to til Italia i 1780 hvor de 
oppholdt seg i lengre tid. Pauelsen 
malte flittig på reisen. Senere besøkte 
de blant annet Frankrike og Tyskland, 
og Pauelsen ble medlem av flere 
akademier. Han ble grepet av en 
gryende romantisk stemning ute i 
Europa. Erik Pauelsen hadde et åpent 
sinn for det vakre og storslagne i 

naturen, og han maktet å gå nye veier. 
På sin reise i Norge i 1788 fikk han 
for alvor muligheter til å vise hva han 
sto for, og som landskapsmaler kom 
han til å bli en virkelig pionér  innen 
Skandinavisk malerkunst. 

Til norge i 1788
Foranledningen for reisen til Norge var 
etter alt å dømme kronprins Frederiks 
Norges-reise samme år. Frederik 6. 

Maleren Erik Pauelsen 
og Drøbak

Av Sven Lindblad

Erik Pauelsen. Utsnitt av selvportrett fra 
1775.

(1768-1839) var konge i Norge fra 
1808 frem til skjebneåret 1814, men 
allerede fra 1784 ledet han regjeringen 
i København i egenskap av kronprins 
i Danmark-Norge. Kongen var syk 
og maktet ikke å ta styringen selv. 
På 1700-tallet var det ikke uvanlig at 
fyrster og konger hadde med seg en 
maler når de dro på lengre reiser, for 
på den måten å ta vare på noen av 
minnene. Maleriet ble likevel lenge 
sett på som en form for avansert 
håndverk, og i den grad bilder av det 
skandinaviske landskapet eksisterte, 
var de først og fremst topografisk 
beskrivende. Det hadde ennå ikke 
vært særlig rom for personlig, 
kunstnerisk tolkning av landskapet.

Allerede i 1787 hadde Pauelsen 
søkt om statsstipend for å gjøre 
«Reiser i Indlandet», noe som sikkert 
også innbefattet Norge. Han fikk 
imidlertid avslag på søknaden. I det 
hele tatt møtte han motstand ved 
Kunstakademiet og i de styrende, 
innflytelsesrike kretsene i København. 
Men Pauelsen ville til Norge for å se 
og male landskap som han ikke kunne 
finne i Danmark. Ute i Europa hadde 
han erfart en gryende romantisk 
begeistring for Sveits, og i Norge 
mente han at han kunne finne noe av 
det samme landskapet. Norge var på 
en måte «Nordens Sveits». 

Da kronprinsregenten skulle 
reise til Norge året etter, henvendte 
Pauelsen seg til ham. Kronprins 
Frederik var positiv, og med 

«opmuntrende Befalinger og 
Understøtninger fra høieste Stæd» 
dro Pauelsen avgårde – sannsynligvis 
omtrent samtidig med kronprinsen 
– våren og sommeren 1788. I følge 
med kommanderende general 
i Norge, prins Carl av Hessen, 
dro kronprinsen fra Fredrikstad 
via Kristiania til Trondheim. På 
tilbakeveien var han igjen innom 
Kristiania og besøkte Drammen og 
Kongsberg. Deretter gikk ferden 
innom sørlandsbyene og tilbake til 
Danmark. Men Pauelsens reiserute 
kan bare ha omfattet en brøkdel av 
kronprinsens reise. Den må ha gått 
på østsiden av Kristianiafjorden, over 
Svinesund, Tistedalen og Fredrikshald 
via Sarpsfossen og Hafslund til Moss, 
Drøbak og Kristiania. Han tok 
dessuten en avstikker til Ringerike, 
blant annet til Krokleiva og 
Norderhov, og han malte Hønefossen 
og Hoffossen. 

Det ser ut til at han oppholdt seg 
lenge i Kristiania. Han har tegnet 
byen og festningen fra flere kanter, 
og en rekke herregårder i omegnen. 
Pauelsen tok hele tiden skisser med 
tanke på malerier som skulle fullføres 
når han kom hjem til København. 
Det storslagne maleriet «Sarpefossen» 
som ble ferdig i 1789, regnes som 
et av hans aller beste, sammen med 
«Hoffossen».  Bildet var med på å vise 
vei fram mot J. C. Dahls kunst og den 
egentlige romantikken i malerkunsten 
på 1800-tallet.
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drøbak som kunstnerisk motiv 
Hvor lenge Erik Pauelsen oppholdt 
seg i Drøbak vites ikke, men han 
rakk å lage minst to tegninger av 
ladestedet. Originaltegningene 
befinner seg nå ved Sorø Akademis 
forskningsbibliotek i Danmark. 
Tegningene er i utgangspunktet 
noe svake og utydelige, og ved 
opptrykkene i boken «Det gamle 
Drøbak» fra 1953 ser det ut at man 
har tegnet over etter avfotograferingen 
for å bedre gjengivelsen. 

Det storslagne ved naturen var 
viktig for Pauelsen, og derfor er 
utsikten sentral. Det er to ulike 
motiver fra Drøbak. Det ene har han 
brukt som grunnlag for å male bildet 
vi kjenner med teksten «Drøbach». 
Maleriets komposisjon er nøye 
gjennomtenkt, selv om det hele er 
litt strengt og stivt etter vår smak. 
Gamle, etablerte regler for maleriets 
komposisjon er fulgt. Det er som 
om vi befinner oss på en teaterscene. 
Forgrunnen er tydelig markert i form 
av terreng og trær, men den er likevel 
holdt i skyggen for at hovedmotivet 
sentralt i bildet skal bli desto mer 
fremtredende.

Hovedmotivet er bebyggelsen 
i Drøbak. I syd ser vi Røysebråten 
og Vennebekk. Omfanget av 
bygningskomplekset ved Vennebekk 
er overraskende stort og kan være 
noe overdrevet. Så følger Husvik eng, 
kirken og Drøbak gård, den senere 
Sorenskrivergården. Vi ser dessuten 

forretningsgården som tilhørte Niels 
Carslens sønn Andreas Carlsen. Den 
sto ved det senere «bankhjørnet». 

Kirken er en av de dominerende 
bygningene, og maleriets komposisjon 
minner oss om at den gryende natur-
lengselen på slutten av 1700-tallet 
ble ledsaget av en fornyet religiøs 
lengsel. Over «Guds hus» i sentrum av 
komposisjonen og den vakre naturen 
omkring, har han malt en storslått 
himmel som nesten er helt dekket av 
hvite skyer. I bakgrunnen er det Håøya 
som dominerer i landskapet, men ellers 
har han tatt seg visse kunstneriske 

Drøbak malt av Erik Pauelsen i 1788 
eller 1789  etter en skisse fra 1788. (Arkiv/
repro: Joar Foto).

friheter når det gjelder skildringen av 
øyene i fjorden. Vi ser tre seilskuter. 
En av dem ligger i havn ved den senere 
Parrstranda. Et dansk flagg kjæler med 
sommervinden, muligens i anledning 
kronprinsregentens besøk i landet. Ro 
og harmoni har senket seg over husene 
og landskapet, men ingen mennesker 
er å se.

Vi må tro at Drøbak har gjort 
et sterkt inntrykk på Erik Pauelsen, 
selv om han trolig bare var her noen 
få dager. Maleriet forteller ikke bare 
om en mektig natur, men også at 
kunstneren har sett et vakkert og 
harmonisk samspill mellom fjorden og 
øyene, skipene, ladestedets beliggenhet 
og den storslagne himmelen høyt over 
det hele. Det må ha vært en personlig 
opplevelse som han har ønsket å 
formidle videre.

Med dette maleriet fra reisen i 1788 
var Erik Pauelsen en av dem som malte 
Drøbak for aller første gang. Men vi 
kan likevel ikke påstå at det var ham 
som oppdaget Drøbak som kunstnerisk 
motiv. I artikkelen «Kasper Holms 

Drøbaksture» i Skilling-magazin 
fra 1874 kan vi lese om et annet 
Drøbak-bilde som ble laget flere år 
tidligere. Notatene til artikkelen er fra 
begynnelsen av 1800-tallet, og Kasper 
Holm kommer hjem til «entlediget 
Lodsoldermand» Wittusen i Drøbak. 
Han skriver: «Over den magelige Sofa 
hang der et stort koloreret Træsnit 
af «Ladestedet Drøbach, afridset af 
reduceret Auditør von Altenborn 
1768». Det var Wittusens store 
Fornøjelse at vise os Pladsen, hvor hans 
Hus vilde have ligget, om det dengang 
havde været bygget».          

 
«Prospect af drøbach taget fra 
Toldboden»
Det andre av Pauelsens motiver fra 
Drøbak ble ikke senere til noe maleri, 
og motivet er derfor ikke like kjent. 
Ikke desto mindre er det en detaljert 
og interessant tegning som gir oss 
mer informasjon om bebyggelsen i 
1788. Tittelen som Pauelsen brukte 
er «Prospect af Drøbach taget fra 
Toldboden». Han har nå valgt seg et 
nytt utsiktspunkt lenger syd. Her lå 

bygningen som dengang 
rommet tollboden. I 
1711 hadde «Sand og 
Drøbach Toldsted» blitt 
flyttet tvers over fjorden 
fra Hurum, trolig først 
til Husvikområdet, og 
deretter syd i Drøbak. Hvor 
denne bygningen lå vet vi 
ikke nøyaktig, men det er Pauelsens tegning av Drøbak sett fra syd i 1788.
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trolig at den lå ved den nåværende 
Jørnsebakken. Ny tollbod ble først 
bygget i 1856. 

 
en gryende natur- og 
nasjonalitetsfølelse
Tegningen med utsikt fra syd mot nord 
i Drøbak kunne senere ha blitt utviklet 
videre både til maleri og kobberstikk, 
men slik gikk det ikke. Bare vel 40 år 
gammel gjorde Erik Pauelsen brått slutt 
på sitt liv i 1790 ved å kaste seg ut av et 
vindu. Hans plutselige død vakte stor 
oppsikt. Det har vært en gåte hvorfor 
han valgte å gjøre dette, for han hadde 
ikke noe åpenbart motiv. Ytre sett 
hadde Pauelsen det bra på denne tiden. 
Han hadde også fremtidsplaner, blant 
annet en serie fargelagte kobberstikk 
med norske prospekter.  

Erik Pauelsen tilegnet seg langt på vei 
en slags sentimental, nyklassisk smak, 
og med sine landskapsmalerier var han 
med på forberede utviklingen fram mot 
romantikken i malerkunsten. Med det 
økte fokus på Norges storslagne natur 
som noe unikt og verdifullt, fulgte 
økt nasjonalitetsfølelse og – riktignok 
mange år senere - kravene om full 
selvstendighet for vår nasjon. 

Vi vil avslutte med å sitere fra Carl 
W. Schnitlers ord om Erik Pauelsen. 
Schnitler skriver om de nye strømninger 
ute i Europa mot slutten av 1700-tallet, 
hvor smerten over tilværelsen, den 
nye naturfølelsen og menneskenes 
uttrykte behov for å ha et følelsesliv 
bortenfor det strengt rasjonelle, nå var 

mer fremtredende: «Er det saaledes en 
klar tankesammenhæng mellem den 
store før-romantiske aandsbevægelse 
ute i Europa og den kunstneriske 
oppdagelse av Norge, saa er det paa 
den anden side let at forstaa, hvilket 
overvældende indryk Norges natur 
maatte øve på mottagelig stemte 
kunstnersind». Og han fortsetter: «I 
landskapskunsten eide tidsalderen et av 
de virksomste midler til uttryk for sine 
sjelelige behov. Kunsten var m.a.o. - i 
motsætning til hvad den tidligere altid 
hadde været – nu længer «ei blot til lyst», 
og heller ikke længer bare topografi 
eller registrering av «skræksomme» og 
«yndige» naturmerkværdigheter. Den 
var paa vei til aa bli en bevisst livsmagt 
og en forbundsfælle av rang for enkelte 
av grundværdierne i det kommende 
aarhundredes aandsliv – naturfølelsen 
og nationalitetstanken». 

kilder:
Det gamle Drøbak. Drøbak kommune, 1953. 80 s.
Kasper Holms Drøbaksture. Skilling-magazin, 

Årg. 56 (1874), nr. 14, 15, 16, s. 220-223, 
235-239, 251-252.

Magnussen, Bernhard. Tollstedet i Drøbaksundet. 
I: Drøbak fra nord til syd. Erling Drange og 
Bernhard Magnussen. Drøbak: AMETA-DM, 
2001, s. 92-93.

Meier, F. J. «Pauelsen, Erik, 1749-90». I: Dansk 
biografisk lexikon. Bind 12. København: 
Gyldendal, 1898, s. 562-565.

Schnitler, Carl W. Norges kunstneriske opdagelse 
– Maleren Erik Pauelsens norske landskaper 
1788. Kra: Steenske forlag, 1920. 88 s.
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sToR uTsTilling
alt på ett sted 

– kan leveres ferdig montert
kontakt Fagsenteret for peiser og ovner

dyrløkkeveien 27, 1440 drøbak
Tlf 64 93 47 50, Fax 64 93 50 70

Gode tilbud og hurtig handel
i butikkene du kjenner

HEER – TELEFON 64 90 53 00

Manufaktur – Konfeksjon

Telefon 64 93 01 07
1440 Drøbak

Follo Oljeservice as
Laurits Karlsen & Sønn – øyvind Larsen

Osloveien 170 – 1440 Drøbak – Tlf 64 93 17 55

Parafin – Fyringsolje – Autodiesel
Smøremidler – Service

En ny måte 
å bo på…

Kontakt vårt 
Drøbak 
kontor i 

Storgaten 1

Telefon
63 00 10 60

www.bringebarlia.no

Åpningstider:
Man. og Tors. 11-19

Tirs., Ons., fre. 11-15
Lør. 11-14

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

Sommertid:
Man. 11-19 Ons., Fre. 11-15, Lør. 11-14
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Therese Bertheau
«Tindestigerske og Lærerinde»

Av Svein Holsen

Bernhard Magnussen oppfordret 
meg til å skrive en artikkel 

om Therese Bertheau, og hennes 
tilknytning til fjellet og til Drøbak.
Bakgrunnen for dette er at jeg 
gjennom min far og hans bekjent-
skaper i Drøbak har arvet en hel 
serie med gamle årbøker fra Den 

Norske Turist-
forening. 
Framsida 
av årboka 
fra 1877 er 
signert Therese 
Bertheau. Kan 
hende den har 
tilhørt henne ?

Jeg visste ikke før nå at hun bodde 
i Drøbak på sine eldre dager, men 
kjente godt til at hun var en særdeles 
ivrig tindebestiger, og hun var den 
første kvinne til topps på Store 
Skagastølstind i Hurrungene i 1894.

Sommeren 2006 hadde jeg selv 
den glede å bestige den samme tinden 
vel 110 år etter henne. Turen opp og 
ned var en utfordrende og sjelden 
flott opplevelse for meg, og fra toppen 
er det en fantastisk utsikt. I dag er 
dette en svært populær klatretur, og 
vi møtte flere klatrefølger underveis. 
Som en kuriositet kan nevnes at jeg 
serverte spekemat til skiskytteren Lars 
Berger på toppen. 

Selv om dette nå regnes som en 
enkel  klatretur, var det på den tiden 
ansett som en bragd, og Thereses 
bestigning ble en viktig milepæl for 
kvinnenes inntogsmarsj i fjellheimen.

Therese Bertheau ble født i 
Skjeberg året 1861, samme året som 
faren hennes Hermann Bertheau 
døde. Han var trelasthandler, født 
i Hamburg. Moren het Hilda med 
jentenavnet Resch. 

Therese ble tidlig interessert i 
fjellet, og var allerede i 1885 på 
Galdhøpiggen, 24 år gammel. 
Tilfeldigheter og trangen til 
utfordringer førte til at hun fikk 
kontakt med den engelske klatreren 

Beaumont, og de besteg Uranostind 
sammen. Gløden var tent ,og hun 
besteg etterhvert mer en 30 av landets 
høyeste fjelltopper, derav flere som 
førstebestigninger.

Therese var populær blant de 
mannlige klatrerne, men også 
respektert for sin dyktighet og 
ureddhet. Det var ikke vanlig med 
kvinnelig klatrefølge den gangen, 
men Therese var radikal og kledde seg 
med nikkers og skjørt. Det samme 
antrekket som Eva Nansen benyttet 
på skiturer sammen med sin mann 
Fridtjof omtrent på samme tid. Det 
fortelles at det gjorde et uutslettelig 
inntrykk på en ung bymann da 
Therese Berthaeau ved foten av 
østlige Torfinnstind plutselig lot 
skjørtet falle, «og viser seg for selskabet 
i tindedrakt, d.v.s.knæbenklæder og 
sid russebluse».

Hun var også meget språkmektig, 
og fikk av den grunn også god 
kontakt med flere utenlandske 
fjellklatrere. En av dem, William 
C. Slingsby, var den aller første som 
besteg Store Skagastølstind i 1876. 
De to norske følgesvennene og 
fjellpionerene Emanuell Mohn og 
Knut Lykken torde ikke følge det siste 
stykket opp, og Slingsby klatret da 
alene som førstemann.

Sommeren 1900 inviterte den 
samme Slingsby Therese Bertheau 
med på tur. Han mente at den 
første mann og den første kvinne på 
toppen av «Storen» burde bestige den 

Therese Bertheau 
på vei opp i 
Jotunheimen. 
Hennes ledsagere 
er t.h. Torgeir 
Sulheim og Halvor 
Halvorsen, kjente 
fjellførere i Vest-
Jotunheimen for 
mer enn 100 år 
siden.

Svein Holsen på vei ned fra Store 
Skagastølstind – 110 år etter at Therese 
Bertheau besteg den samme tinden.



14 PENSJONIST-NYTT 2/2008

Den 19. juni har hun vært leder 
av Frivillighetssentralen i Frogn 

i 7 år. Ikke alle, bl.a. undertegnede, 
mente det var viktig å bruke statlige/
kommunale midler til å fremme 
frivillighet. Men Gro har vist at opp-
legget var viktig. Som hun sier: Jeg 
føler at denne jobben har vært babyen 
min.

Hun hadde ingen mål å gå etter - 
hun var ny i en ny jobb. Hun måtte 
føle seg fram og finne de rette folkene 
til de oppgavene hun etter hvert 
valgte. Her er noen av dem:
•	 Prosjekt	Grande:	Ungdomskoleelev 

besøker de gamle på Grande.
•	 Strikkerne	kommer:	Strikkekyndige 

kvinner hjelper til med opplæring i 
strikking ved barneskolen.

•	 Fortellerne	kommer:	Frogninger 
forteller fra egen barndom og 
ungdom i barnehage og skole.

•	 Oppsettelse	av	sorggrupper.
•	 Datahjelp	for	pensjonister.
•	 Og	en	gruppe	som	mange	har	sett:
 Blomsterpatruljen på Drøbak torg.

Et viktig moment i hele tjenesten: 
«Vi jobber ikke frivillig for å spare det 

offentlige for penger. Frivilligheten er en 
verdig ting i seg selv!»

 Gro har gjort en stor jobb disse 7 
årene. Hun er oppfinnsom, står på når 
hun ser at hun har rett, har en varm 
måte å møte folk med. 

Vi takker henne 
hjerteligst for 
hennes store 
innsats. Og sier 
velkommen til
ANNIKEN, 
med røtter på 
Spro, som tar 
over 18. august. 
Hun overtar 
en fin gjeng 
frivillige, og 
etter hvert kommer nok flere til. 
Vi har fått et apparat som lever!

Takk til Gro – 
velkommen 
til Anniken

Gro Røst overlater roret til…

Av Arne Nesje

Anniken Urianstad
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Frivillighetssentralen i Frogn 
starter ny sorggruppe til høsten. 
Det er femte gang sentralen tilbyr 
dette til sørgende.

I en sorggruppe vil man 
møte mennesker i en lignende 
situasjon som en selv er i. Selv om 
sorgprosessen er forskjellig, så har 
man likevel en felles plattform: 
Man har alle opplevd et smertelig 
tap.

En sorggruppe består av 
maksimum ni deltakere og to 
gruppeledere. Gruppen møtes en 
gang i måneden på kveldstid, og 
holder det gående i et år. 

Våre to dyktige gruppeledere 
har vært med fra starten. De er 
kurset for jobben, og har nå fått 
masse verdifulle erfaringer som 
vil komme deltakerne i den nye 
gruppen til gode. Gruppelederne 
er der ikke for å gi gode råd. De 
er der for å sørge for at prosessen 
går sin gang. Målet med en 
sorggruppe er ikke at man skal 
slutte å sørge, men at man skal 
kunne lære seg å leve med sorgen, 
som en del av livet.

For flere opplysninger, eller 
påmelding, henvend deg til 
Frivillighetssentralen i Frogn eller 
Servicetorget i Frogn kommune, 
telefon 64 90 60 00

Ny sorggruppe
sammen. Denne turen vakte oppsikt 
og ble omtalt både i norsk og britisk 
presse. De fulgte Heftyes rute til 
toppen. Det er den vanligste veien opp 
og også den ruten jeg fulgte.

Therese Bertheau var dyktig på 
flere felt. Som nevnt var hun en 
språkmektig kvinne.Hun tok eksamen 
i filologi ved universitetet og fikk jobb 
som språklærer ved Hartvig Nissens 
skole i Oslo med fagene engelsk og 
fransk. I en bok om skolen omtales 
hun som «en fremragende lærerinne, 
fryktet og elsket på samme tid».

I 1875 bodde hun sammen med 
sin mor i Kristiania. I 1900 bodde 
hun sammen med sin ett år eldre 
søster Karen Elisabeth et annet sted 
samme by. Senere flyttet søstrene 
Bertheau til Drøbak hvor de bosatte 
seg i Seimbakken 3.

Hun døde i 1936 lenge før jeg ble 
født, men mange av Pensjonist-nytts 
lesere kan sikkert huske de to damene 
spasere i Drøbaks gater på sine gamle 
dager.

Therese Bertheau var en spennende 
dame, og det vil være interessant å 
høre mer om henne. 

kilde:
Jotunheimens døtre, Arvid Møller
Wikipedia, Internett

Therese bertheau…
Fortsettelse fra side13
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Trangvik eller Drøbak…? Les historien

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

AKTIESELSKAPET

O. B. Hansen
Lindtruppbakken – 1440 Drøbak – Telefon 64 93 00 27

galleri Havstad
norsk kunsthåndverk

Personlige gaver 
i de fleste prisklasser.

Velkommen til 
en liten glad kunstopplevelse!

storgt. 15, drøbak, Tlf 64 93 46 55

KRiSTiAN ScHAU
OFFENTLIG GODKJENT OPTIKER

BRILLER – KONTAKTLINSER

drøbak optiske
Sentrumsbygget, Postboks 178, 1441 Drøbak

Telefon 64 93 15 89

Storgaten 12-16
1440 Drøbak

Telefon 64 93 10 60
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Drøbak – modell for Trangvik?
Av Øystein Øystå og Per Willy Færgestad

Mentz Schulerud ble en gang spurt: 
«Er du med på at Drøbak er modellen 
for Trangvik?»

Han dro fælt på det, åpenbart ikke 
helt enig. «Iallfall ikke bare Drøbak», 
sa han. «Åsgårdstrand, Son kanskje. 
En småby ved kysten. Men også 
Drøbak, ja, sikkert.»

Det lille samfunnet Trangvik, 
avkroken som lever sitt eget 
stillestående og egosentriske liv, 
beskyttet og behersket av en presse av 
aller ubehjelpeligste og selvgode slag, 
– hvilken småby kunne ønske å bli 
sammenlignet med et sånt miljø? Man 
er da ikke helt tilbakeliggende heller!

Likevel. Trangviksposten er, med 
full rett, utropt til «den store humor 
i norsk litteratur.» Byen er blitt et 
begrep. Det er den eneste avisparodien 
som er omtalt i Encyclopedia 
Britannica. Og slik berømmelse er det 
mange som vil være med og dele.

Men det kan faktisk dokumenteres 
at mye av miljøet i Trangvik er 
hentet fra nettopp Drøbak. Om 
ikke i tekst, så i motiver. Det var 
nemlig Olaf Gulbransson, som 
lenge før han ble et verdensnavn 
som tegner, ble spurt om å illustrere 
Trangviksposten. Og Gulbransson 
var ofte i Drøbak. Han fant mange 
av sine motiver her. Færgestad bor 
selv i huset i Havnegaten som sto 

modell for Trangvikspostens eget 
redaksjonslokale.

Den unge journalisten Jacob 
Hilditch satt i året 1900 på sin hybel 
og ergret seg over det lavpannede 
og ubehjelpelige stoff som avisene 
var fulle av, også hans egen avis 
Dagbladet. Trangvik tok form for 
hans indre blikk, som en overdreven 
parodi. Han levet seg mer og 
mer inn i stoffet. Gledesstrålende 
leverte han de to første utgavene av 
Trangviksposten til redaktør Omholt 
i Dagbladet, overbevist om at han 
hadde lagt et gullegg for avisen.

Redaktør Syversen
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nei takk
Men redaktøren kunne med sin 
beste vilje ikke finne at dette var noe 
morsomt. Dessuten var han redd for 
at parodien på avisen og redaktøren 
kunne bli tatt ille opp av landets 
provinspresse. Kanskje kunne en og 
annen redaktør kjenne seg igjen i  
redaktør Syversen, full av uvitenhet 
og med selvgodhet som grenset til det 
vidunderlige.

Og så da: et lykketreff som er 
blitt historisk. Den fortvilte Jacob 
Hilditch løp nemlig rett i armene 
på Aftenpostens redaktør Amandus 
Schibsted, som han kjente litt. 
Schibsted fikk manuskriptet stukket i 
hånden, og begynte straks å lese. Og 
le. Ikke før var Hilditch kommet hjem, 
så ringte telefonen. Det var Schibsted. 
Manuset var allerede til setting. Om 
forfatteren kunne komme ned i avisen 
neste morgen og lese korrektur?

Den store humor i norsk litteratur 
hadde funnet sitt hjem. I mange år 
fortsatte Trangviksposten som en 
kjeller i Aftenposten. Men forfatterens 
ambisjoner vokste. Kunne ikke stoffet 
også egne seg i bokform? 

Aschehougs forlag var interessert. 
Men boken måtte i hvert fall illustreres. 
Og her er det Olaf Gulbransson 
kommer inn. Direktør Nygaard i 
Aschehoug vendte seg til Gulbransson, 
som ble i fyr og flamme over idéen. 
Han laget straks en rekke utkast til 
hovedpersonene: redaktør Syversen, 
rheder Jørnsen, telegrafist Berg, 

brødrene Markussen, Bergthora og 
andre. Det er ikke godt å si hvor mange 
Drøbakfolk som kan vært modell 
for disse. Rheder Jørnsen tør ha vært 
inspirert av Drøbaks samlagbestyrer 
Ferd Jørgensen. Og den koleriske major 
von Knarren (men han hører hjemme 
hos Vilhelm Krag) har klare fellestrekk 
med konsul og kjøpmann Martin 
Skancke, som drev sin forretning der 
Fredrik Stabel & AvisTegnernes Hus nå 
holder til, i Lindtruppen 1.

bjørnson hjalp, som så ofte ellers
Første samling av «Trangviksposten» 
utkom høsten 1900. Hilditch vendte 
seg til sin venn Bjørnstjerne Bjørnson 
på Aulestad og spurte om han kunne 
skrive noe pent om boken. Problemet 
var bare at forfatterens navn måtte 
holdes hemmelig – man hadde klart 
det så langt – og når Bjørnson først 
tok i noe, så skjedde det ikke akkurat i 
hemmelighet. Men denne gang klarte 
han det, hvor han i et begeistret brev 
til redaktør Thommessen i Verdens 
Gang ber om å få vite forfatterens 
navn «om redaktøren selv får vite det.»

Bjørnsons anbefaling gjorde sitt, 
salget av boken føk i været. «Den går 
nesten som Pontoppidans forklaring», 
skrev Hilditch i et takkebrev til 
Aulestad. Det sies at Knut Hamsun lo 
i en uke da han hadde lest første bind. 
Og merkelig nok lyktes det Hilditch 
å bevare sin anonymitet i mange år. 
Selv i familiekretsen, hvor hans bror 
leste høyt fra boken, lo hjertelig, og 
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undret seg over hvem som kunne være 
så morsom. Mens forfatteren – hans 
egen bror – satt en halvmeter unna...

Olaf Gulbransson tegnet til de 
to første bindene. Så dro han til 
München. Theodor Kittelsen tegnet 
3. bind. Det var ikke så vellykket, 
og fra bind 4 overtok Aftenpostens 
egen tegner øyvind Sørensen. Men 
miljøet og personene som var skapt av 
Gulbransson, levet videre i den form 
mesteren hadde støpt. Nå kan vi selv 
avgjøre hvor mye av Trangvik, den 
verdensberømte småbyen, som har sitt 
utspring i Drøbak. 

Vandring i redaktør syversens by
Olaf Gulbransson (1873-1958) tegnet 
som nevnt til de to første samlingene 
av Trangviksposten i perioden 
1900-1907. Da ble de fleste markante 
personlighetene i Trangvik skapt, og 
samtidig bildet av Trangvikspostens 
Redaktion og Trangviks Tidende. 
Jacob Hilditch hadde en egen 
avtale med Olaf Gulbransson om 
at typene og miljøene skulle følge 
Trangviksposten, selv om det ble en 
annen illustratør i fremtiden. 

Om Olaf Gulbransson bodde i 
Drøbak fast vet vi ikke, men han 
hadde mange kunstnervenner her og 
besøkte dem ofte. På sine vandringer 
blant Drøbaks hus og trange gater kan 
han ha funnet de miljøene han ønsket. 
Vi skal være klar over at enkelte hus 
og gatepartier har endret seg på 100 
år, men ved hjelp av gamle fotografier 
kan man kjenne seg igjen. Kunstnerens 
frihet til å trekke fra og legge til er også 
tilstede i bildene.

Redaksjonen i Havnegaten
I første samling tegnet han Trangviks-
postens redaksjon med redaktør 
Syversen  på trappen til huset i dagens 
Havnegata 3, med Fiskerkroken 8 i 
bakgrunnen. Trappen opp ble revet 
i 1920 årene og dagens mur mot 
gaten ble satt opp i 1934. Det som 
kunstneren har tegnet som utedo, var 
ved folketellingen i 1900 inngang til 
en kjellerleilighet, hvor det bodde en 
ungkar som var bybud.

Redaktør Syversen i Trangviks-
posten lå i evig og fornærmet 
splid med stedets konkurrerende 
avis, Trangviks Tidende, av «vår» 
redaktør jevnlig betegnet som «den 
lidende». Det er godt at ordvalget 
er annerledes mellom dagens to 
lokalaviser. Her er noen andre 
eksempler:
•	«Det	gemene	smudsorgan»
•	«Det	nydelige	overfaldsorgan	i	

Jensegaden»
•	«Det	elendige	makværk	av	et	

journalistisk vrængebillede»
•	«Det	krybende	smiskeorgan»
•	«Gjødselflækken	på	Trangviks	

blanke skjold»
•	«Det	nydelige	hjemme-

brændende Afholdsorgan»

«Den lidende»
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I første samling finner vi også 
tegningen av politi Fladnes, som er 
svært lik Drøbaks politi Mørk eller 
«Far med kjeppen» som han ble kalt.

I andre samling har Olaf Gul-
bransson plassert den konkur-

rerende avis Trangviks Tidende i 
Badehusgaten 18, med nr 21 og 23 i 
bakgrunnen. Inngangspartiet til nr 
21 mot gaten, kan sees på et bilde fra 
1905. (Verneforeningens utgivelse 
«Bilder fra en svunnen tid» s 29).

Trangvikspostens redaksjon med redaktør Syversen  
på trappen til huset i dagens Havnegata 3 i 
båthavna, med Fiskerkroken 8 i bakgrunnen. 
Trappen opp ble revet i 1920 årene og dagens mur 
mot gaten ble satt opp i 1934.

Fladnes og Mørk Badehusgaten 18, nr 21 og 23 i bakgrunnen
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I den tredje 
samling, som ble 
tegnet av Theodor 
Kittelsen i 1907, 
er det ingen bilder 
fra Drøbak. De fire 
neste samlingene, fra 
1914-1929, ble tegnet 
av Aftenpostens 
egen tegner øyvind 
Sørensen. I den fjerde 
samlingen finnes 
heller ingen tegninger 
fra Drøbak. 

I den femte sam-lingen er det et 
gateparti, som sett fra Bankhjørnet 
er meget likt Niels Carlsens gate 7 og 
9, Galleri Kafé teskje (gamle baker 

Knudsen) og Titt-inn 
(i dag Kumlegaarden) 
(bildet ca. 1920, 
«Bilder fra en 
svunnen tid» s 68). 
Går vi en tur sydover 
Strandveien vil 
man gjenkjenne et 
gateparti fra syd i 
veien, med Arken 
(nr. 17) i fond.
Et annet motiv som 
er lett gjenkjennelig 
er fra bunnen 

av Buggebakken. Kommer man 
nedenfra, ser man tydelig likheten 
med huset og uthuset i nummer 5, på 
høyre side av bakken.

Niels carlsensgate

Fra Strandveien Badehusgata 18
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Fra bunnen av Buggebakken. Kommer 
man nedenfra, ser man tydelig likheten 
med huset og uthuset i nummer 5, på 
høyre side av bakken.

Filisterkroken

Rusler vi ned i Filisterkroken og 
stiller oss opp i Badehusgata med 
Glennestranda i ryggen, kan vi 
kikke inn i stien med kuppelstein 
med Badehus-
gata 32 
(Eriksenhuset) i 
venstre kant og 
Storgata 35B, 
(Knudsen) i 
front. 

Det er også 
en tegning til 
fra Badehus-
gata 18, med 
Trangviks 
Tidende, 
gjenskapt 
av øyvind 
Sørensen.
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bak lehmannshuset
Går vi videre til Båthavna er det en 
tegning fra stien bak «Lehmanns-
huset» med gallionsfiguren. Stien 
går fra Fiskerkroken og ned til 
Havnegata. På tegningen ser vi 
ovenifra og nedover gressbakken 
husene i Havnegata 5 og 7, hvor et 
inngangsparti er inntegnet. Husets 
eiendomsgrense går i dag rundt 
trappehella, hvor utbygget sto. 

I den sjette 
samling er Trang-
vikspostens redak-
sjon i Havnegata 3 
gjenskapt av øyvind 
Sørensen. Her er 
også et «nærbilde» 
fra redaksjonen 
med redaktøren på 
innsiden av vinduet. 
Han skapte også 
nye persontyper i 
Trangviksposten, 
bl.a. fotograf Haarby Sørbyhuset, Storgaten 22

og hans læremester Hr. 
Fotograf Seybold, som er svært 
lik et bilde av Fredrik Ring. 
(Ringgården, 100 år s 94)

En annen tegning som 
kan være fra Storgaten kan 
være vanskelig å gjenkjenne, 
men tegningen viser sann-
synligvis Sørbyhuset (revet 
ca. 1968.) Oasen Hageland 
ligger på samme sted i dag 
(Drøbakskalenderen 2005).

Åpningssiden i den syvende 
samling viser igjen Trangvikspostens 
redaksjon. Plassert på trappen i 
Havnegata 3 og med Fiskerkroken 8 
i bakgrunnen, står redaktør Syversen 
og fotograf Haarby og tar i mot reder 
Jørnsen (se bildet på side 17).

Drøbak har neppe vært modell 
for Trangvik, men det kan synes som 
om de gamle trehusene, smugene, de 
trange gatene og de spesielle miljøene 
har bidratt til å skape helheten vi 

finner i det merke-
lige tettstedet 
Trangvik gjennom 
Trangviksposten.

Bøkene foreligger 
antikvarisk i syv 
uforlignelige bind.

* * *
De nye fotografiene er tatt 
av Per Willy Færgestad. 
Bildet av Havnegata 3 på 
side 21 er utlånt av øyvind 
Amundsen

Husene i Havnegata 5 og 7

Følg Med i

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

Vinner kampen
mot høye priser!

HVERDAGER KL 09 – 20
LøRDAGER KL 09 – 18

apotek i drøbak sentrum
Storgaten 18 – 1440 Drøbak

Åpningstider:
Hverdager9.00-17.00
Lørdager9.00-14.00

Telefon 64 90 77 80 Faks 64 93 39 04

GRØNTHUSET
DRøBAK GRøNT- OG 

FRUKTTORG

PAVELSGÅRDEN – STORGT. 7
TLF: 64 93 02 88
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Han kom seint på natta i 4 - 5 tiden. 
Det var tidlig på høsten, mørkt, 

kaldt og litt snødrev. 
Jeg bråvåknet av at hundene plutselig 

gjødde og søyket som besatt, og så i 
samme øyeblikk en hund løpe forbi 
vinduet på snøfonna. Ja vel, tenkte jeg, 
det er det vanlige hundebråket når en 
hund har slitt seg, og det skjedde jo 
iblant. Hundene stod bundet i en lang 
grov ankerkjetting med hver sin ca. 
2 m lang og lett løpekjetting festet i 
ankerkjettingen. Hundene stod ca. 10 - 
15 m rett vest for stasjonen langs bekken 
som ga dem vann nok hele sommeren. 
Nå var bekken forlengst bunnfrosset, og 
gjenfokket med snø.

Jeg jumpet ut av overkøya i mitt 
«elegante» ullundertøy og stakk føttene 
ned i filttøflene. Det var nå bare en 
ting å gjøre, nemlig få tak i løshunden, 
og sette den fast slik at det kunne bli 
ro igjen. Vi kunne ikke se hundene 
fra stasjonsvinduet. Vi måtte ut døra, 
og rundt hushjørnet før vi kom til 
hundene. Det blåste kaldt snøfokk, og 
jeg løp og rundet hushjørnet i full fart 
med kurs mot hundene. Her bråstoppet 
jeg, og så rett inn i baken på en diger 
isbjørn på 5 meters hold. 

Den hadde slått ihjel en hund, 
«Troll», og var i ferd med å angripe neste 

som var «Per». Jeg tverrvendte lys våken, 
og styrtet inn i kåken, og ropte BJøNN 
samtidig som jeg rev geværet ned av 
veggen. Min fangstkamerat Odd var 
nå også på beina og tok sitt gevær. Da 
jeg kom ut til hushjørnet hadde bjørnen 
fortsatt baken mot meg, mens han gikk 
etter løpekjettingen til «Per». Han hadde 
tydeligvis ennå ikke registrert meg.

Jeg nølte selvsagt ikke, og sendte 
øyeblikkelig første skuddet rett i den 
feiteste baken på bjørnen - det var jo den 
eneste blinken jeg kunne se. Bjørnen 
reagerte også øyeblikkelig, kastet seg 
helt rundt, og ble nærmest sittende med 
fronten mot meg. Han slo seg med 
venstre forlabb rett på det stedet jeg 
hadde truffet med første skuddet. Det 
var det siste den gjorde for neste skuddet 
satt rett i strupen, og knuste nakken, og 
den falt øyeblikkelig om, steindød. Det 
var en riktig svær hanbjørn. Skinnet 
målte 305 cm. Da vi åpnet magesekken, 
var den helt tom for mat, og bjørnen var 
heller mager for årstiden. Den hadde 
nok vært riktig sulten.

Vi tok nå et overblikk over hva 
som hadde skjedd. Det var god nysnø 
slik at vi kunne lese sporene tydelig. 
Bjørnen var kommet langs landkallen 
østfra, og gikk mot vinden som kom 
fra nordvest, og han fikk nok fin fert av 

Ivar Ytreland  forteller

Smart isbjørn angriper
Ivar Ytreland, født  4. april 1926, 

er en staut, kraftig nordmann som 
måler hele 187 cm  på strømpelesten. 
Han vokste opp i havkanten og hadde 
fra barnsben av sterk hug til havet 
og det spennende liv som han mente 
måtte ligge bak horisonten. Som ung 
lyttet han med stor iver til historiene 
som ishavsfolkene bragte med seg 
hjem etter de dristige ferder mot vest, 
om fangstlivet til sjøs og ved de fjerne 
kyster – om kampene mot havet og 
isen – om vandringer og jakt i isødet 
på Nordøst – Grønland.   

Snart ble utferdslysten så sterk at 
han lot seg rive med. I 1946 ble han 
med et fangstlag nettopp til Nordøst-
Grønland, hvor han ville møte både 
isbjørn og moskus.

Med rike erfaringer studerte han 
senere i Norge, ble maskiningeniør, 
forsker, konstruktør, adm. direktør i 
jernindustrien, i oljeselskap og ikke 
minst politiker. Han gikk til topp som 
Fylkesmann for Sør-Trøndelag.

I 1950 giftet han seg med Gerd.  
Hun ble så begeistret over hans 
spennende beretninger om livet 
på Nordøst-Grønland at hun dro 
sammen med ham for å se dette 
spennende landet. Ivar Ytreland har 
opplevet fangstlivet i alle dets faser og 
har en mesterlig evne til å levendegjøre 
det for oss.

På et møte i U3A i våres troll-
bandt han oss. Pensjonist-nytts 
redaktør var til stede og grep straks 
tanken om å få ham til å legge 
dette stoff frem for våre lesere.                                                                                                                 
Ivar Ytreland og hans kone har siden 
1992 vært bosatt i Ullerudåsen.

Og her kommer den første av de 
historier vi vil bringe. Vi har meget å 
glede oss til!.                                BM

Spennende beretninger 
fra isødet

Stasjonen på cap Hershell. i forgrunnen 
eskimosleden som Ytreland brukte på sine 
fangsturer.
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stasjonen og hundene. Han sørget for å 
holde seg i skjul av brinken. Ca. 50 m 
øst for stasjonen hadde han sneket seg 
opp på brinken, og stilt seg i skjul av 
motorbåten som stod vinterlagret der. 
Her hadde han stått en stund og været. 
Han kunne ikke se hundene derfra. 
Han hadde så returnert til nedenfor 
brinken, for så atter å komme opp igjen 
ved den nedføykede revegården som lå 
ca. 15 m øst for stasjonen. Her hadde 
han stått en stund ved det nordøstre 
hjørnet av revegården, og herfra kunne 
han nok skimte hundene som alle lå 
sammenkrøllet og sov. Men heller ikke 
denne angrepsposisjonen var god nok. 
Den hadde på ny returnert til kanten av 
brinken, og derfra listet seg opp til det 
nordøstre hjørnet av selve stasjonen, og 
stod her bare 10 cm, eller veggtykkelsen, 
fra oss som sov like innenfor i det 
hjørnet. Herfra kunne han nå se 
hundene godt, og nå var det ingen flere 
skjulingsmuligheter, for nå var det bare 
snaut 20 m til nærmest hund. 

Da kom angrepet med full styrke 

og innsats. Etter 4-5 digre hopp kastet 
bjørnen seg over nærmeste hund som 
var «Troll». Den rakk neppe å våkne 
før nakken var revet over. De andre 

hundene våknet momentant, og satte 
hylekonserten i gang. 

«Truls» slet seg øyeblikkelig, og det 
var han jeg så sprang forbi vinduet da 
jeg våknet av bråket.

Bjørnen hadde så prøvet seg på en 
annen hund, men takket være den 2.0 
m lange løpekjettingen kunne hundene 
løpe i ring og til side. Da jeg kom med 
geværet, hadde bjørnen allerede funnet 
ut av dette, og angrep «Per» ved å trå 
skritt for skritt på løpekjettingen fra det 
punkt den var festet i ankerkjettingen. 
Bjørnen hadde akkurat klart å tvinge 
«Per» ned til bakken, og slått ham med 
labben midt oppe på hodet så vi kunne 
se merkene etter de 5 klørne. Alt dette 
kunne vi nå tydelig lese av sporene i 
snøen.

«Per» så tydelig groggy og 
Den skutte isbjørnen og tispa «Rita», helt 
til høyre i bildet den mørke flekken etter 
den ihjelslåtte hunden «Troll». 

Rene naturprodukter produsert i Drøbak
– velkommen til vår nye butikk:

Polarol – Den Naturlige Pilletrilleren
Kirkegata 4, Drøbak 64 98 83 33

Med vennlig hilsen
Petter Tidemand-Johannessen, fiskeribiolog

«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

desorientert ut. Han bare satt helt rolig 
og så tomt fremfor seg. Han var vår 
største og kraftigste hund, og veide nok 
60 kg. Han var spannets bas og hersker. 
Hodet hans hovnet opp, og vi skjønte 
jo at hodepinen var formidabel etter 
bjørneslaget. En kraftig hjernerystelse 
var nok sannsynlig. Vi hadde ingen 
medisin mot slikt. Men for å hjelpe ham 
litt tok vi Globoidtabletter og puttet inn 
i lekre små kjøttbiter som vi dyttet inn 
i munnen hans, og holdt ham for nesen 
slik at han ble nødt til å sluke dem. I 
3 døgn satt han på samme flekken, og 
så ut i ingenting, mens han fikk vår 
regelmessige Globoidbehandling.

Da kviknet han plutselig til, 
og kanskje husket han nå hva som 
hadde hendt for «Per» ble fra da av en 
fenomenal isbjørnhund. 



30 PENSJONIST-NYTT 2/2008 PENSJONIST-NYTT 2/2008 31

«Badstuene i Frogn», skrevet av 
Magnar Magelie i forrige Pensjonist-
nytt, var hyggelig lesning. At det 
var badstuer i Frogn, er sikkert 
overraskende for mange. Det var 
Frogn Ungdomsforening som 
tok initiativet til byggingen. Men 
hvorfra fikk de idéen til å bygge finsk 
dampbad i Frogn? Jeg antar at det var 
finske dampbad siden leverandøren av 
badstuovnene bar det finske navnet 
Savolainen. 

Det er ikke ofte jeg har sett 
en ekte finsk sauna på østlandet. 
Men så har det altså fordums vært 
fire her i Frogn. Sørgelig at de ble 
nedlagt. En ekte finsk badstu er 
et sanatorium for sjel og kropp. 
Ubehaget med støle muskler, rustne 
ledd, pusteplager, stress, tøvete tanker, 
dempes i badstudampen. Sauna er 
et foryngelses- og fornyelsesbad med 
mange dagers vedvarende virkning. 
Vi som er vokst opp med det, savner 
saunaen sårt. 

Magnes artikkel vakte mine 
barndomsminner. 

I Pasvikdalen, øst-Finnmark, 
var de fleste av oss av finsk ætt. Hver 
finske familie hadde sauna på gården. 
Vedskjulet var gjerne i forlengelse av 
saunaen. Bygget var lavt og i laftet 
tømmer, uten vindu under mønet 
slik som avbildet i forrige Pensjonist-

nytt, men med ventiler og vinduer 
for gjennomluftning. Frisk luft er 
nødvendig for en vellykket badstu. 
Det var to rom, et til avkledning 
og et med badstuovnen, vann-
beholderen og briksene på to nivåer. 
Den laveste var for barna. De voksne 
som foretrakk det hetere, vaglet seg 
på øverste briks. Ovn og vanntank 
var slik konstruert at det kolde vannet 
sirkulerte i rør gjennom ovnen. 

Når saunaen var ferdig oppvarmet, 
var også vannet kokhett. Masse 
vann, ett hundre liter eller mer, nok 
til familien og den norske naboen. 
Noen ovner hadde vedilegg fra 
avkledningsrommet. Det var den 
herligste peisestue. Åpen ild, saft 
og vann til barna og badeøl til de 
voksne. Det samtaltes dempet om 
stort og smått. Nærmeste nabo hadde 
anskaffet ny traktor og tigersvans, og 
Kekkonen valgtes til president hvert 
sjette år. Livet gikk sin vante gang. 

Det var dunkelt i saunaen, 
stearinlysene med lange blafrende 
skygger gav næring til fantasien. 
Magisk og eksotisk, en stimulans 
for sansene. Det duftet bjerkeløv og 
fullsommer fra badelimene som hang 
tett i tett fra taket. Et helt års forbruk 
ble laget da løvet var fullvokst.  Hadde 
man ikke bjerk, så gjorde rognekvister 
nytten.  Inne i badstuen lå limene i 

Badstua på 
Dal, slik den 
ser ut i dag. 
innenfor 
vinduet til 
venstre var det 
dusj.
innenfor 
vinduet til 
høyre lå selve 
badstua. 

Dampbadsmemoarer
Av Vera Olsnes

vann og mykgjorde seg til bruk. Löulu 
ja vasta – damp og badelime.  Herrene 
og de halvvoksne guttene, 3-4 
stykker, gikk først i saunaen. Da var 
det hetest og stenene på badeovnen 
var nærmest glødende. Det gav den 
tetteste dampen. Ble det for varmt, 
svalet man seg i avkledningsrommet, 
eller utenfor i kulde og sne. Dampen, 
heten, duften, dunkelheten, massasjen 
fra limene myknet menneskene 
mentalt og muskulært. Dette er finsk 
saunakultur.

Etterpå var det damenes og pikenes 
tur. Samme prosedyre, men sikkert 
andre samtale-emner.  Tante Hilda 
i Ivalo var blitt enke, stakkar, og 
fetter Aldriks siste bok ble bestselger. 
Ville jeg høre noe ekstra spennende, 
kanskje hemmeligheter, benket jeg 
meg i avkledningsrommet. Musestille 
med ørene innstilt på finsk frekvens. 

Da taltes det dempet på finsk, 
for sikkerhets skyld. For barnas 
hovedsprog var norsk, men akk, det 
finske sprog var kommet inn med 
morsmelken. Vi små visste det meste 
om det som foregikk, i krig og fred, 
legalt den ene dag og illegalt den 
neste, alt ettersom vindene blåste i 
verden og hverdagen. 

Saunaen ble varmet opp en eller 
to ganger i uken. Det var ukens 
familiære høydepunkt.

Badstubad er en prosess og en 
prosedyre og en selvfølge når noen 
ønskes velkommen til gårds. Slik 
var det dengang og slik er det nu. 
Badstubygget er som før, men ovnen 
er blitt nettere. Den er fortsatt vedfyrt. 
Vanntanken står på toppen og ilegget 
er i selve badsturommet. Det står 
«Harvia» på den nu, og muligens heter 
selgeren fremdeles Pekka Savolainen.
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En sjelden flerbruksplass
Av Rolfot

Aldri har en løkke hatt en mer 
allsidig bruk i Drøbak, kanskje 

ikke i Norge i det hele tatt. For det var 
dit smittsomme sjøfolk ble bragt når 
skipene heiste det gule alarmflagget 
ved Småskjær ute i fjorden. Det var 
dit folk med meslinger, difteri og 
andrer smittsomme sykdommer 
havnet i isolasjon når elendigheten 
slo til, der var det fotballkamper, der 
trente Drøbaks unge musikanter, 
der var lekeplass for gutter fra Løkta, 
Brunskauen, Bråtan og ofte fra hele 
Drøbak. Der ble det spikket pil og bue 
og småbåter som de seilte med i den 
lille dammen ved siden av løkka.Der 

danset jentene og lekte med dukker. 
Der drakk byens fylliker seg snyden 
fulle og der var det rundløype for 
skigåere om vinteren. Løkka hadde 
dessuten eget friskt vann fra pumpe.

Om kveldene var løkka samlings-
plass for skøyere som satte knappenål i 
vinduet til gamle damer og gned med 
harpiks på tråden som var festet til 
nålen. Det ble en herlig låt som førte 
til at vinduet ble åpnet og damene 
brukte ord som ikke høvet seg for 
dannede kvinner.

Ja, alt dette hendte på løkka, hvor 
det også var et gammelt falleferdig hus 
som tjente som forsamlingslokale for foreninger, og som en gang fungerte 

som hospital – slik fikk løkka rundt 
huset navnet «Sykehusløkka». Nå 
er huset revet, og løkka er dekket 
av Rehabiliteringssykehuset, villaer 
og garasjer. Løkka dannet en gang 
grensen til Frogn.

guttemusikk
Vi som bodde der hvor den gang 
Løktabakken og Chalmers vei 
møttes, hadde god utsikt både til 
de uhyggelige skipene som kom inn 
fjorden med gult flagg i masten, så 
moren vår sa «å herre gud», og til de 
mange aktiviteter på Sykehusløkka. 
Gjevest var det når de store gutta kom 
for å øve med musikkorpsene sine. 
Spesielt spennende var det når Drøbak 

Hanna Wiig, Bjørn 
cato Wiig sin bestemor, 
fotografert i bakhagen 
til Hotel Reenskaug 
i 1935. Bygningen 
til høyre er det gamle 
lasarettsykehuset. 
Hanna Wiig drev 
Reenskaug sammen 
med sin mann Ole 
Jørgen fra 1929 til 
1955. Bygningen til 
venstre er hotellets 
anneks.

Her ser vi Drøbak Speidermusikkorps 
i 1933. Sittende på gulvet Åge 
Engebrethsen. Sittende i første rekke fra 
venstre: Knut Faye Petersen, Olav Hansen 
(troppssjef i 2. tropp), Elmer Jegersberg 
( troppssjef i 1. tropp), musikksersjant 
Reidar Eriksen (dirigent), Rikard Ermesjø. 
Stående i 2. rekke fra venstre: Erik Øiseth, 
Rolf Nesset, Bernhard Magnussen, Hans 
Lysdahl, Birger christensen, Arnfinn Kjos. 
Stående i 3. rekke fra venstre: Rolf Steen, 
Erling Jegersberg, Erik Thorbjørnsen, 
Ragnvald Selmer Anderssen (Basken), 
Odd Erik Haagensen (nå Ravne) og 
Robert Holm.
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Hvis du slår opp i en ordbok eller 
i et leksikon for å finne hva disse 

navn står for, finner du som forklaring 
at klengenavn er betegnelsen på et 
navn som du setter på en person med 
vanærende betydning. Det er mulig 
at så kan være i enkelte tilfeller, men 
for meg står de fleste klengenavn 
med positivt fortegn, gjerne med en 
dekkende betydning. For eksempel 
kan det være et ord som gir et 
bilde av vedkommendes væremåte, 
er oppmuntrende, som er «midt i 
blinken».

En dag for ikke så mange år siden 
sto jeg på Torvet i Drøbak for å kikke 
på alle de rare varene som var til salgs. 
Da kommer en eldre, pen dame bort 
til meg og kakker meg på skulderen, 
og så sier hun: «Men er det ikke 
Stumpen? Ved første øyekast kjente 
jeg ikke damen og husket heller ikke 
ordets betydning. men da hun smilte så 
lunt, gikk det opp for meg hvem hun 
var og at jeg som meget liten hadde 
det oppnavnet. Det var den gang vi 
hadde vår lekeplass i Sundegata og på 
Sundbrygga med Bentsebakken like 
ved. Den gang var jeg nok ikke så 
kjapp i vendingen som de andre. Kort 
sagt: Jeg var for tung i sessen. Dermed 
ble økenavnet: «Stumpen». Men jeg ble 
jo litt lettere etter hvert. 

Vår egen Rolfot i Pensjonist-

Klengenavn
Av Bernhard Magnussen

Speidermusikkorps spilte, for der 
deltok mange skolevenner av søstrene 
mine og brødre av mine venner som 
Knut Faye Petersen, Rikard Ermesjø, 
Rolf Nesset, Hans Lysdahl og Basken 
Selmer Anderssen. Her spilte også den 
nåværende redaktør av Pensjonist-nytt, 
90-årige Bernhard Magnussen.

Spennende var det også når 
de første smittede med barnesyk-
dommene ble plassert der, og vi 
oppdaget min venn Adolf Theien. 
Det ble satt opp et skilt med advarsel 
mot å gå inn på området og moren 
vår formante oss om ikke å komme 
i kontakt med de internerte, men vi 
fant snart på råd: vi lagde en taubane 
til stakkarene og firte ned godter som 
vi tigget oss til i butikkene. Vi firte 

også ned vørterøl og det ble veldig 
populært.

Fylliker
Våren begynte alltid med stor 
konkurranse i «kappe land», for det 
var så flott gressplen på Løkka, og 
derfor kom det ofte besøk av gutter 
fra Bråtan og Tranga. Det ble spikket 
pil og bue og blink ble satt opp på den 
gamle sykehusbygningen. Dessverre 
gikk det ut over noen vinduer også.

På baksiden av det gamle bygget, 
med Hotel Reenskaug rett nedenfor, 
var det Drøbaks løsgjengere og 
fylliker hadde sitt eldorado. Her 
gikk rødspriten ned, og her var det 
gjemmested for noen kanner som 
de gjemte med sats av sirup, gjær og 

Speiderne  i Drøbak, 1. og 2. tropp, holdt sine møter og øvelser i det gamle 
lasarettsykehuset bak Reenskaug Hotel.

vann fra vannpumpen på Løkka. Den 
voktet de godt. Nåde den guttungen 
som våget å nærme seg dunkene. Men 
de angrep aldri ungene.

Det fine gresslaget på Løkka lokket 
mange gutter og jenter til å skjære ut 
biter og bygge små bondegårder, der 
kongler ble utstyrt med pinneben som 
det ble kyr og sauer av.

Fotball
Men for det meste ble det spilt fotball. 
Men det var nedgangstider i Drøbak, 
og hvem kunne stille med ball? Det 
løste vi av og til ved å pakke sammen 
gamle «tørrfisker», dvs gamle Amtaer, 
til en ball og surre sammen med 
fiskegarn og tau vi fant i fjæra. Så 
sparket vi til papiret fløy. Og spør om 
vi hadde dusj! Vannpumpa i hjørnet 
på Løkka forsynte oss med friskt 
kildevann.

Men nyere tid kom. Vekk fra 
frykten for de gule flaggene, de 
smittsomme sykdommene, fylliker 
og fremfor alt respekten for barnas 
lekeplasser. Det gikk som det 
gikk med Bankløkka. vekk med 
ungene, bruk løkkene til noe nytt. 
Sykehusløkka ble i det minste 
brukt til noe som rimte med løkkas 
navn og ble til en nyttig bygning. 
Snart var gravemaskinene i gang 
med å slette «Sykehusløkka» og så 
reiste fødestuen seg, som senere 
ble til Rehabiliteringssenteret. 
Og snipp, snapp, snute, så var en 
Drøbakshistorie ute.
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oftere fikk klengenavn enn oss gutta. 
Bare i min klasse på skolen hadde vi 
Mona – Mossa  – Mossen – Mossi , 
og disse navnene, som alle begynte på 
M, ble deres daglige navn i mange år 
etterpå.

Min søster Gerd s̀ to døtre fikk 
kjælenavnene «Tunna» og «Belle», 
som de fortsatt har brukt i alle 
år. Og mange husker fortsatt fra 
Knudsenfamilien barnas klengenavn: 
Pus – Gokke – Deia – Pelle – Bitten.

Uten å nevne hvem de enkelte 
klengenavn tilhørte, kan jeg nevne 
noen som ofte ble brukt i min tid:

Borte på Bankløkka var det daglig 
krokketspill. En av de mest trofaste 
hadde klengenavnet VINKELFING, 
fordi han hadde en finger som alltid 
var i 90 grader. Det navnet godtok 
han. Han var lang og tynn og rask til 
bens. Om vinteren brukte han sparken 
når han dro rundt for å levere aviser, 
og han hadde lange ruter som «rundt 
Haver». Med sine lange ben fikk han 

skikkelige fraspark. Av og til ble det 
arrangert sparkstøttingkonkurranser 
rundt Haver. Da var det sjelden noen 
greidde å slå «KNIVEN», som var 
et annet klengenavn han var blitt 
begunstiget med. Jeg synes å huske at 
vi den gang hadde en populær vise som 
het: 

«Han er kniven skal jeg si deg, gid 
det bare måtte bli meg». Det var vel fra 
den sangen han fikk klengenavnet sitt!

En gang satt han og noen av 
vennene hans på en av tribunebenkene 
ved fotballbanen på Seiersten og så på 
gutta som trenet. Inntil fotballbanen 
var det en liten treningsbane for 
dem som drev med friidrett, som 
tresteg, lengde- og høydesprang. Jeg 
satt også der og så på. Det var alltid 
så spennende å se om gutta greide å 
komme over lista uten å rive. «Kniven» 
fulgte ivrig med, for han syntes også 
det var moro å hoppe høyde, men 
stort sett var han for lat til å drive 
systematisk trening. Akkurat da var 
det en av våre gode idrettsmenn som 
trente. Han het Arne Bucher. Han 
begynte lavt – på 1,50 kanskje, og la 
lista 5 cm høyere hver gang han var 
kommet over. Men til slutt så buttet 
det. Da var han vel nådd rundt 1,75. 
Han rev, prøvde igjen og rev igjen. 
Men han ville ikke gi seg. Da var det 
«Kniven» ropte ned til ham: Hold 
opp med der tøyset, dette greier du 
slett ikke! Hold kjeft, svarte Bucher, 
prøvde igjen og rev. Og igjen ertet 
«Kniven» ham. Da ble Bucher så vred 

at han ropte opp til ham. Se og lett på 
sessen og kom ned og hopp sjæl, din 
brumlebasse.

Det ble for mye for «Kniven», 
han lettet på rompa og gikk ned til 
startstreken, tok rennefart og hoppet 
høyt over – og lista lå stille. Gutta 
på benken jublet, mens Bucher trev 
klærne sine og for av sted i sinne.

Mange var sikre på at «Kniven» 
kunne ha blitt en topp idrettsmann 
hvis han bare hadde giddet! 

* * *
Det var noen få som fikk klengenavn, 
som ikke var så hyggelige, men de 
behøver vi ikke å nevne her. Vi får 
holde oss til dem som var artige og 
anstendige, som var med på å sette 
farge på tilværelsen.

nytt forteller at han ble kalt for 
«Duttebassen» da han var liten. Senere 
ble navnet endret til «Bassen» og endte 
permanent som «Dutte», som det faste 
navnet hans på skolen, blant venner og 
kjente, hans søsken og hans mor, og 
som han lever med den dag i dag. Han 
husker Adolf, som ble kalt for «Ulka», 
fordi han satte korker på ulkene for å 
få dem til å svømme i overflaten. Og 
Leif Martinsen ble kalt for «Losen», 
rett og slett fordi faren hans var los. 
Hos tannlege Selmer Anderssen 
hadde alle barna klengenavn: Foruten 
«Mossen» som nedenfor nevnt, het 
guttene «Basken», «Kotten» «Pelle». I 
min klasse på folkeskolen var det to 
gutter som begge het Einar. Den ene 
var sønn til bakermester Knudsen, den 
annen til slaktermester Abrahamsen. 
For å kunne holde orden på gutta, ble 
den ene kalt for «Bakern», den annen 
for «Slaktern». Min svoger Gunnar blir 
stort sett kalt for «Tanus».

Da jeg vokste opp, lå det nederst 
på Torvet en Fiskebasar. Det var tre 
fiskerkoner som sto for salget av den 
fisken som deres ektemenn kom inn 
med om morgenen. Senere overtok 
fisker Evensen driften av Fiskebasaren. 
Han hadde to eneggede tvillingsønner: 
Kåre og John. De var så like at det for 
de fleste var nesten umulig å finne ut 
om det var Kåre eller John som de sto 
og snakket med. Derfor valgte de å 
kalle dem begge for Kårejohn, og da 
ble det alltid riktig.

Men hva med jentene? Jeg tror de 

Brusern  
Dræpern  
Flisa  
Furulusa 
Joffen 
Jossen  
Kikkan  
Killis  
Mandel-øye  
Nikken  
Ole lukkøye  

Ortitt  
Påsan  
Ratten  
Rikken  
Skrøna
Stakan  
Smørstikkeren  
Smørbukk  
Streken  
Sviska  
Ulan

«Skrøna» foreviget av 
Øivind Enerhaugen. 

Maleriet henger 
i baren på 

Reenskaug Hotel
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Journalisten og forfatteren Stieg 
Larsson skrev tre kriminalbøker om 
datakriminalitet, økonomisk utroskap, 
traficking, menneskesmugling, 
barnemishandling, incest, nynazisme 
og kontraspionasje. Kort sagt; et 
speilbilde av de nyheter som daglig 
omtales i media.

Tragedien for Stieg Larsson var 
at hans tre krimbøker først ble utgitt 
et halvt å etter hans plutselige død 
av hjerteattakk. Bøkene ble gitt ut i 
29 land. Det ble solgt 2,3 millioner 
eksemplarer i Sverige og hittil 750 000 
i Norge. «Menn som hater kvinner» 
er bok nr 1, «Jenta som lekte med 
ilden» er bok nr 2 og «Luftslottet som 
sprenges» er bok nr 3. Bøkene bør 
leses i kronologisk rekkefølge. Det er 
de samme hovedpersonene i de tre 
bøkene og det bygges hele tiden videre 
på det som tidligere har hendt.

Hovedpersonene er den nådeløse 
økonomijournalisten Mikael 
Blomkvist og den like nådeløse 
supernerd på data, Lisbeth Salander. 
De er ulike som natt og dag, men 
har begge et brennede ønske om å 
rydde opp i all den dobbelt moral 
og urett som begås mot forsvarsløse 
mennesker.

Stieg Larsson beskriver tragiske 
og utrolige sider ved vårt moderne 
samfunn. En virkelighet som heldigvis 
er ukjent for de fleste av oss vanlige 
mennesker.

Hver av de tre bøkene er på 600 
sider og de er spennende. Jeg anbefaler 
å ha en frihelg fremfor seg når en 
begynner på historiene om vår tids 
kriminelle virksomhet.

Jorunn Holter

Stafettpinnen går 
videre til tidligere 
ordfører Ruth 
Lilian Brekke

Stieg Larsson
– berømt etter sin død!

Ferie i eldresenteret
Snart er det sommer, og vi som jobber 
i Frogn eldresenter gleder oss til snart å 
ha ferie og komme ut i solen.

Fotterapeut Marie Fayyas skal ha 
ferie i ukene 27- 28 og 29.

Frisør Gunnveig Aasheim skal ha 
ferie i ukene 27- 28- 29 og 30.

Aktivitør Sissel Johansen skal ha 
ferie i ukene 28- 29- 30 og 31.

Daglig leder Britt Marit Roxrud skal 
ha ferie i ukene 29- 30- 31og 32.

Feriestengt eldresenter
Ferieavviklingen gjør at vi må holde 
stengt i 3 uker i år. Fra og med 14.juli 
til og med 3.august. Åpent igjen fra 
4.august. 

obs: Fotterapeut og frisør er tilstede 
i noe av perioden, se ferielisten. 

ny medarbeider
Aktivitør Sissel Johansen startet sitt 
arbeid i Frogn eldresenter 7.mai i 
år. Sissel er 47 år og opprinnelig fra 
Hammerfest, men bor nå i Rygge. Hun 
gleder seg til å komme i gang, og vi 
gleder oss til å bli kjent med henne. Det 
er alltid spennende med nye mennesker 
som bringer med seg nye muligheter.

kakefest
Endelig kom den lenge etterlengtede 
trappen på plass og huset kan igjen 
brukes som før.

Gruppene som har vært i lokaler i 
kinoen har flyttet «hjem» igjen så nå 
syder og summer det i alle rom. Det er 
en nydelig trapp som passer fint inn i 
interiøret, og den har tatt mindre plass 
fra vevstuen enn vi fryktet. Kom innom 
18. juni til «inspeksjon» og en kakebit. 
Vi vil så gjerne feire.

brannvern
Som sikkert de fleste vet er det strenge 
brannvernregler som ligger til grunn for 
dette arbeidet.

Driften har jevnlige besøk av fagfolk 
som ser til at alt holdes i riktig orden 
for å forebygge brann. Ved siste besøk 
fikk vi påpekt at det stod askebeger på 
benken ved inngangen, det får vi ikke 
lov til. Det er det store askebegeret 
nedenfor trappen som gjelder.

savnet vinterjakke
I slutten av februar var en av våre 
brukere uheldig og mistet jakken sin fra 
garderoben. Det hang igjen en lys herre 
vindjakke, noe som viser at det har 
skjedd en forbytning. Se etter gutter, 
om dere har en jakke som du ikke 
helt kjenner og om du savner den lyse 
sommerjakken din?

Til slutt i dag vil alle vi som har en 
oppgave her i Eldresenteret ønske dere 
en flott sommer.

Det snakkes om finvær --- vi får se. 
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