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«Den blomstertid
nå kommer»

Dugnadsånd ut av krisen

Da Drøbak var nede for telling

Vi lever i en nedgangstid – krisetid vil mange si, selv om mange ikke har
opplevd hva krise virkelig betyr. Men frykten er der. Regjeringen har kastet
inn milliarder for å fjerne truende årsaker til at vi skal få en omfattende
arbeidsløshet, at mange skal miste bolig, og at bedrifter skal gå under.
Vi har i dette nummeret av Pensjonist-nytt gitt glimt av krisen i Drøbak i 1920
og -30 årene. Da finner vi igjen mange av trekkene som truer nå. Spørsmål om
arbeidsløshet, tap av bolig, nedleggelse av arbeidsplasser og tap av innarbeidede
posisjoner trenger seg på.
Men vi kommer ikke til å oppleve å se barn bli lagt til å sove i fillehauger, se
familier komme til å kjempe med sult, oppleve hjerteskjærende tiggerbrev til
kommunen om i hvert fall å få pukke stein for å få penger til mat og beholde
bolig. De uverdige tvangsauksjoner av småbruk kommer vi i hovedsak til å
slippe.
Norge er fremdeles et rikt land, rikt nok til å berge sine innbyggere fra
elendighet som i de fjerne 20-årene og 30-årene, selv om noen faller utenom.
Men de blir ikke kastet ut i total fattigdom. Det settes i gang hjelpetiltak, og det
opprettes mange arbeidsplasser innen de fag de arbeidsløse tilhørte, for eksempel
bygningsbransjen. Det kreves respekt for Drøbaks politikere som i de harde
årene vi var oppe i sist, startet nødsarbeider som vi nyter godt av den dag i dag,
som for eksempel moloen, kinoen og bedre veier.

Av Rolfot
Vi er inne i en krisetid. Den siste
alvorlige krisen i Drøbak var i 1920og 30-årene. Det er få av innbyggerne
som opplevde de mørke årene. Vi har
lagd en liten forkortet utgave for
dem. Men flere av Pensjonist-nytts
lesere opplevde litt av krisetiden i
badebyen.

F

å, om noen, som satt på Drøbak
kino og så filmen om Max Manus
eller koste seg med Mamma Mia,
tenkte vel på at der underholdt de seg
i bygningen fra ett av de mørkeste
kapitlene av badebyens historie. Og
når innehaverne av de kritthvite

seilbåtene fortøyer ved Molo A, så
ligger de trygt i skyggen av fordums
Drøbaks helsvarte dager – byens
fantastiske kamp mot en kvelende
arbeidsløshet i 1920 og 30–årene.
Kinoen og moloen var nødstiltak mot
arbeidsløsheten. Tusenvis av dagsverk
ble skapt på nødsarbeid i Drøbak
og Frogn i de harde tidene i 20- og
30-årene. Mye av arbeidet med å
skaffe «kunstige» arbeidsplasser i byen
gikk ut på å pukke stein, men det ble
satt i gang nødsarbeid som ble nyttig
for ettertiden. Ikke bare fikk vi molo
og kino, men også kemnerkontor og
en bedre middelskole, kommunale

Vi må ta lærdom av fortiden, være nøysomme, kreve mindre, hjelpe og støtte
hverandre, og være med på å arbeide for de som blir rammet av finanskrisen før
det begynner å gå oppover igjen. Blant annet bør vi skjerpe dugnadsånden både
for å hjelpe medmennesker, kommune, idrett og foreninger og selskaper som blir
rammet av krisen. Da kan vi være stolte av Drøbak.

Reidun Iversen
Asgjerd Wærnhus
Kjell Lorentzen
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Moloen var et produkt av arbeidsløsheten. Her fotografert i midten av 20-årene. Tuppen
ble ferdiggjort langt senere.
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bygg, bedre park og en ansiktsløftning
i Strandveien, Buggen, Seimbakken,
Jørnsebakken, Storgaten og Tamburbakken. Vannverket, og ledningsnettet
for vann og kloakk ble forbedret, men
dessverre ble Raskebekken du gamle,
du grå også lukket. Det var bra for den
tiden med bekken full av kloakk og
all slags søppel og skitt, men minsket
mulighetene for at den kunne renses

og åpnes som Drøbaks nydelige, lille
elv. Men mest spennende var nok
anlegget av moloen. Den siste lederen
av Tollboden, Adolf Theien, var på
arbeidsplassen hver dag og husket
vel hvordan berget bak nåværende
Sjøtorget – A. G. Johansens hus, ble
gravd ut, og de store flåtene og lekterne
med stein fra Rødholmene i Vestfjorden kom inn som store firkantede
blokker. Det var barske karer som
håndterte dem, fortalte Adolf.

En vanskelig tid

Nødsarbeidet ga et lite utkomme til de
arbeidsløse. Her er noen av dem samlet ved
tralla som ble brukt til å få blokkene på
plass på moloen.

Det var en forferdelig tid for mange
i Drøbak. Mange hadde det vondt,
sult forekom, mange hadde meget
dårlige sko og klær, og flerfoldige
hjerteskjærende brev med bønn om
hjelp til kommunen vitner om det. Det
positive i tiden var at både foreldre og
kommunen hjalp og beskyttet barna.
De lekte og gikk på skole som før.
Men det forekom sosiale skiller. Det
var tross alt en del velstående familier
i Drøbak også på denne tiden, og det

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
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hendte at barna deres ikke fikk lov til å
leke med barna til de som var ille ute.
En av Drøbaks mest kjente menn fra
denne tiden, Ivar Brun, berettet om
det. Men forfatteren av disse linjer,
og venner av ham, kjente ikke slike
tilfeller, og vi kjente heller ikke barn
som sultet. Men vi hørte om det fra
voksne som deltok i hjelpearbeidet.
Blant annet min mor som var med,
og fra deltagerne i møter som ble
holdt hos oss. Byggmester Brun,
en av dem som reiste flere av byens
bygg, var en av dem. Og Amta og
avisen Follo brakte dusiner av artikler
om emnet både fra det virkelige liv
og fra de mange diskusjoner om
emnet i bystyremøtene. Det var stor
uenighet om nødsarbeidene. Mange
fant dem nyttige ved å finne frem
til gode byggeplasser med billig
arbeidskraft, og man holdt folk
beskjeftiget. Andre mente at nødsarbeid var demoraliserende. Men det
var forståelig at mange fryktet fattigforstanderen og fattigkassa. Det ble
også pekt på misbruk. Noen drakk
bort støtten, selv om fattigdommen
var stor nok fra før. Vi hadde stadig
besøk av dem, der de satt og drakk på
skråningen mellom Reenskaug hotell
og det gamle sykehuset, like ved der vi
bodde i Løkta. Ofte kom de og tigget
mat også, men oftest penger som gikk
til fyll.
Hjemme satt deres koner i en meget
vanskelig situasjon med barn uten det
mest nødtørftigste til livets opphold.
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Kinoen stod ferdig i 1927 og var et resultat
av krisen i Drøbak. Den ble tegnet av
arkitekt Arneberg. Her fotografert mens
Grøn-Hansen-gården ble revet.

Hjerteskjærende brev

Men de hjerteskjærende brev fra
nødstilte fortsatte å strømme inn
og gjorde det vanskelig for de
folkevalgte. «Jeg er glad i mitt hjem,
og vil nødig skilles med det. Det ville
være en sorg for meg og mine barn».
I bygdeboken leser vi: «Jeg ber ikke
det ærede formannskap om almisse,
jeg ber bare om litt arbeid, så jeg kan
greie meg selv». Folk ville greie seg
selv; de ville ikke gå til fattigkassa.
«Jeg forstår ikke hvorfor det ikke kan
gå an i det minste å slå litt sten.»
Ja, slikt forundret folk seg over,
men politikerne undret seg enda mer
på hvilken løsning de skulle finne
på. De fant ingen før den andre
verdenskrigen nærmet seg. Det
manglet ikke på forslag.
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oppe i tiden, særlig hvorfor vi burde
kjøpe norske varer og mange ting
som forårsaket og preget tidens krise.
Det kom frem i tidens debatt at det
var mange sider ved samfunnet som
var uutholdelige: halvnakne barn
som sov i filler på gulvet, og grenseløs
fattigdom til tross for at barn ble
forsøkt vernet.

Tross de dystre tider gikk livet i Drøbak
stort sett som før. Folk moret seg som
vanlig med amatørteater og med danseforestillinger i Badeparken. Her ser vi fra
Røde Kors-uken i 1934 med skuespillet
«Tante Jutta fra Calcutta» i kinosalen med
bl.a. dr. Johan Mønnich, og skolebestyrer
Wangensteen. Bildet fra Badeparken
(under) viser en del av utelivet med dans.
Stavangerfjord er på vei ut fjorden.

					
Lite å se på overflaten

Men til tross for mye elendighet, så
man ikke mye av den i byen. Skolene
gikk sin gang med lekende unger,
Bankløkka ble brukt til det den var
beregnet til – lekeplass for unger.
Livlige unger lekte der, gikk på skøyter
og spilte fotball, småpiker som lekte
med dukker og kastet ball, i gatene
slo guttene på hjul og kastet på stikka.
Om sommeren var sommergjestene på
plass, i badeparken var det fest, det var
hester og biler på farten, musikkorps
som spilte, i butikkene handlet folk og
slo av en prat. Omverdenen så ikke at
veldig mange handlet «på bok». Molle
Midtgarden, eller Molle Christensen
som hun het den gangen, sto i
butikken på Torvet. Hun fortalte at de
regnet med at mange overhodet aldri
				 kom til å betale det de skyldte. Folk
Kjøp norsk
gikk på fotballkamper og moret seg
Selv skolen var med i krigen mot
ved sjøen, selv om mange konsentrerte
arbeidsløsheten. Skolebarna i Drøbak
seg om å hente mat der. Folk sparte,
fikk stiloppgaven «Arbeidsløs». Det
undertegnede husker at vi ofte ble
var en oppgave flere av elevene var
sendt «utpå» for å skaffe middagsmat,
godt kjent med. Men nå måtte de
selv om vi aldri led noen nød. Fjorden
sette seg inn i andre forhold som var
ble en kjær venn på mange måter.
6
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Den muligheten var stort sett borte.
Mange dro andre steder for å finne
midlertidig eller varig arbeid. Men
situasjonen var like ille der. Mot
slutten av 20-årene så man en liten
lysning, men i 1929 kom krakket på
					 New York-børsen. Dermed var man
Miljø ikke industri
på kjøret igjen, og de dårlige tidene
Det merkelige ved den vanskelige
fortsatte videre i Drøbak.
krisen var at politikerne ved flere
Men så fikk man andre ting å
anledninger skjøv mulighetene for å få tenke på. Krigen banket på døren, og
industri til byen fra seg, de ville ikke
Drøbak fikk et dramatisk møte med
ha noe som kunne forstyrre idyllen
den da Blücher i nattens mulm og
i byen. Det merkelige var også at
mørke stevnet inn fjorden.
antallet arbeidsplasser økte i perioden.
Billedutvalget er fra Drøbakskalenderen
Mye kom av at de tradisjonelle plasser
og “Drøbak 100 år i bilder”.
var borte. Unge menn pleide å dra
til sjøs når de var ferdig med skolen.
Mange fortsatte å male og stelle de
vakre hagene. Det var nesten ingen
ting på overflaten som fortalte om
de dårlige tider. De aller fleste hadde
tross alt arbeid. Drøbak var fremdeles
den lille idylliske badebyen.

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

D

røbak er forholdsvis ung av
alder. Riktignok var det et
tingsted på Husvik på 1200-tallet.
Her kunne «frie menn» i området
rundt Folden – den nåværende
Oslofjorden – samles og diskutere
saker av almen interesse, som
for eksempel rettstvister og
krigshandlinger. Fra fjern og nær i
vår del av landet kom tingmennene
seilende eller roende, og i bukta
innenfor Husvikholmen var det en
ypperlig havn.
Den gang var det ikke mye
bebyggelse i området. Kanskje lå det
noen fiskerhytter langs stranden.
Derimot var det allerede på den tiden
da tingstedet fantes, opprettet en
fergeforbindelse tvers over fjorden.
Den gikk fra Færgestad på Hurumsiden til en sundbrygge på Drøbaksiden – der hvor fergestedet for
overfarten til Oscarsborg Festning
ligger i dag. Etter hvert ble det
bygget noen små hus i nærheten
av fergestedene på begge sider av
fjorden, slik at de reisende kunne
skaffes mat og husly. På Drøbaksiden lå de der hvor Solgry nå
holder til. Denne eiendommen
som i sin tid het Drøbak gård, ble
kjøpt av Niels Carlsen på midten av
8

1700-tallet. Etter hvert fikk han og
hans hustru Martha Zachariasdatter
reist den praktbygningen som vi
gleder oss over å se den dag i dag.
Bygningen ble pietetsfullt restaurert i
begynnelsen av 1920-årene.
Andre sentrale personer i
utviklingen av ladestedet i den tidlige
fasen, var Christen Christiansen
Frost, Niels Carlsens far Jacob
Carlsen, halvbroren Christen Carlsen
og svigerinnen Anne Paludan.

Fra ladested til kjøpstad

Det var først på 1600-tallet at det for
alvor ble liv og røre i Drøbak. Det
var da hollenderne begynte å komme
seilende med sine koffer for å kjøpe
tømmer og annen trelast av bøndene i
Frogn. Noen fremsynte i Christiania
og i de nære bygdene så muligheter
til å ta seg av trelasteksporten selv,
og på 1700-tallet var handelen
og transporten til utlandet i full
gang. Seilskuteskippere og deres
mannskaper slo seg ned i Drøbak, og
det vokste fram en tettbebyggelse.
Ladestedet Drøbak utviklet seg
raskt. Folk tjente penger og skaffet
seg egne hjem. Bebyggelsen strakte
seg etter hvert fra Røysebraaten i
syd via Vennebekk og Drøbak gård
PENSJONIST-NYTT 2/2009

Seimbakken er den opprinnelige «drøye bakken» som ga Drøbak sitt navn. (Foto: S.L.)
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til Husvik i nord, og fra Brygga
i syd til Seiersten i øst. Drøbak
fikk kirke, skoler, hospital og nye
næringer. I 1842 hadde Drøbak
fått kjøpstadsrettigheter, noe som
ga stedet bystatus. Drøbak var egen
bykommune helt til 1962, da Scheikomiteen bestemte at byen skulle
opphøre som egen kommune og
innlemmes i Frogn landkommune.
Dermed hadde ikke lenger Drøbak
bystatus i juridisk forstand. Etter et
vedtak i kommunestyret i 2006 fikk
Drøbak likevel tilbake sin bystatus,
uten at dette har noen særlig praktisk
betydning i våre dager.
Men kjøpstadsettighetene
som byen fikk i 1842, var særlige
privilegier som ble gitt til tettsteder
og havner som var sentrale for
handelen, og som dermed fikk
status som kjøpstad. Borgere av
en kjøpstad hadde rett til å drive
næringsvirksomhet. Iseksporten
til utlandet overtok etterhvert den
dominerende rollen som trelasthandelen hadde hatt for byen. Denne
virksomheten tok til omkring 1850
og varte til rundt 1900. I tillegg ble
Oscarsborg Festning planlagt og
bygget, og befolkningen fortsatte å
øke.
Når det var strenge vintre, kunne
fjorden fryse igjen fra Drøbak og
inn til hovedstaden. I gamle dager
kunne derfor Drøbak fungere som
vinterhavn for Oslo – med all den
trafikk dette medførte. Drøbak ble en
10

tid regnet som en av Norges driftigste
sjøfartsbyer.

Drjúgbakki – den drøye bakken

Men det var dårlig med skikkelige
veier ned til byen, og man slet med
de bratte bakkene. Historikeren
Oluf Rygh har forklart navnet
Drøbak med det gammelnorske ordet
drjúgbakki i betydningen «den drøye
bakken». Noen har også gjettet på at
navnet er av hollandsk opprinnelse,
og at det kommer av ordet drögback
som betyr «tørr bekk», men denne
tolkningen er mindre sannsynlig.
Drjúgbakki passer godt med tanke på
de bratte og drøye bakkene som førte
ned til fjorden, og Oluf Rygh var selv
ikke i tvil om at hans tolkning av
stedsnavnet var korrekt.
Fra nabobygda Frogn gikk det
to veier. Den ene gikk i syd over
Haver, Odalen og Sogsti, gjennom
Thorkildsbyen og Bråtan ned til
bryggene og Tollboden. Den var – og
er fremdeles – smal, bratt og uten
fortau. Den andre veien gikk fra
Seiersten bratt ned til Storgaten –
nåværende Niels Carlsens gate – og
endte ved Gamlehjemmet, bygningen
som rommer Eldresenteret i dag.
Dette var hovedveien ned til Drøbak.
Den ble benyttet av de fleste som
hadde bygget seg hus i Bjergene i
Øst. Den brukte også bøndene ved
levering av sine landmanns-produkter
– enten de skulle gå til kjøpmennene
i Drøbak eller sendes videre til
PENSJONIST-NYTT 2/2009

hovedstaden med fjordbåtene. Hester
og etter hvert noen biler hadde kun
en vei å bruke. Det var den «drøye
bakken» som etter hvert fikk andre
navn, som Nebbenesbakken og
Seimbakken etter folk som bodde
der.
Før bilene kom måtte man rett og
slett ta bena fatt, dersom man ikke
hadde hest og vogn til disposisjon.
Da kunne man også bruke den bratte
gangveien fra Seiersten ned gjennom
Bjergene i Øst og ende opp nederst
i Lindtruppen. Denne bakken –
Buggebakken – har i alle år blitt kalt
for «Buggen».

Nye veier kom til

Da Oscarsborg Festning rundt
år 1900 satte i gang bygging av
forsvarsanlegg på Drøbak/Frognsiden, anla man en solid vei fra
Vindfangerbukta til Seiersten.
Den fikk navnet Batteriveien, fordi
den ble brukt til å frakte kanoner
og annet utstyr fra losseplassene
i Vindfangerbukta opp til de nye
forsvarsanleggene. Denne veien var
imidlertid kun til bruk for forsvaret.
I dag går det bilvei fra Solgry
opp til Grande Aldershjem og videre
nordover. I våre dager heter den
Sorenskriver Ellefsens vei. I min
ungdom het den Grandeveien og
førte kun frem til privateiendommen
Grande. Der var veien sperret med
en stor jernport. Ingen andre enn
beboerne på Grande og deres gjester
PENSJONIST-NYTT 2/2009

Den øverste delen av Seimbakken er den
bratteste. (Foto: S.L.)

«Buggen» er så bratt at den har fått
rekkverk til hjelp om vinteren.
(Foto: S.L.)
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slapp igjennom. På nordsiden
av eiendommen var det en
tilsvarende stor jernport som
også ble holdt låst for fremmede.
Etter at Grande ble overtatt av
kommunen og revet for å gi
plass til Grande Aldershjem, ble
portene fjernet, og veien åpnet for
alminnelig trafikk.

Takk, takk,
takk…

følg med i

Hovedveien ned til dagens
Drøbak

Rundt 1880 innså kommunen at
man trengte en skikkelig og ikke
fullt så bratt vei ned til Drøbak.
Traseen som ble valgt, gikk fra
Dyrløkke over Ullerudsletta
og videre i slake svinger ned
til Lensmannssvingen. Der
anla man en stor fylling over
Raskebekken og førte veien frem
til Råkeløkka, med skarp sving
ned til Lindtruppen, Bankhjørnet
og Storgaten.
Samtidig anla man Holmendammen med vann fra Ullerudbekken. Den skulle tjene som
vannreservoar for brannvesenet.
Vinterstid ble denne dammen
en fin skøytebane og lekeplass
for barna. Det er mange år siden
den ble tappet og fylt igjen. Men
Raskebekken renner fortsatt. Nå
går den riktignok i rør under
veifyllingen.
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Broderi og garn – kunstige blomster m.m.
Vi har det meste……for de fleste!

Bidragene fra våre kjære lesere
strømmer inn, og vi takker
hjerteligst ved å presentere
dette ekstra store nummer
av Pensjonist-nytt. Som dere
ser er bladet spekket med
illustrasjoner, hvorav mange i
farger. Med økonomien i orden
er det lettere å gjøre bladet
lekkert og leseverdig.

GRØNTHUSET
DRØBAK GRØNT- OG
FRUKTTORG
PAVELSGÅRDEN – STORGT. 7
TLF: 64 93 02 88

DYRLØKKEVEIEN
Vinner kampen
mot høye priser!
HVERDAGER KL 08 – 21
LØRDAGER KL 08 – 18

Hjertelig hilsen fra
Redaksjonskomiteen

PENSJONIST-NYTT 2/2009

PENSJONIST-NYTT 2/2009

13

En svermer i vår by
Knut Hamsun og Drøbak
Av Øystein Øystå

D

en 4. august 2009 er det 150
år siden Knut Hamsun ble
født. Feiringen av dette jubileet er
konsentrert omkring fire nasjonale
arrangementer som har blitt lagt
til Lom, Hamarøy, Grimstad og
Oslo. På selve 150-årsdagen åpner
Hamsunsenteret på Hamarøy
i Nordland. I tillegg til de fire
nasjonale arrangementene, vil det bli
gjennomført lokale markeringer over
hele landet. Hamsuns forfatterskap
vil også bli en del av profileringen av
Norge i utlandet dette året.
Var han et dikterisk geni eller en
landsforræder? Naturmystiker eller
dybdepsykolog? Vandringsmann eller
bonde? Han var alt og mere til.

En vandrer av natur

Knut Hamsun forble en vandrer av
natur, selv om han den siste delen av
sitt liv var bonde på Nørholm ved
Grimstad. Under rettssaken mot ham
etter krigen bodde jeg på Sørlandet og
fulgte intenst med i pressens referater
fra forhandlingene. Det lå gresk
tragedie i luften, nei – noe enda mer
gåtefullt. Svaret på gåten Hamsun, om
den finnes, tok han med seg i graven.
I sin mest rastløse periode hadde
Hamsun ved flere anledninger tilhold
14

Den unge Knut Hamsun.

i Follo: Fra 1896 og fremover helt til
1904 bodde han i kortere perioder
på Berg Sanatorium i Ås, fortrinnsvis
sommerstid. Berg Sanatorium var et
finere rekonvalesenthjem som lå like
på østsiden av Årungen. Han bodde
gjerne i et lite hus på eiendommen
og satt ofte ute på tunet og skrev.
Fra 1904 til 1906 holdt han mye til i
Drøbak og omegn, og han bygde seg
hus her. Det er fascinerende å oppleve
– om så bare gjennom brevvekslingen
– hans rastløshet, humørsvingninger,
PENSJONIST-NYTT 2/2009

pengesorger, rangler og hverdagsliv i
denne perioden av hans liv.

«Ej Kjerring og ej Geit»

«Nu vil jeg ikke gøre mange Bøger
mer, men stikke mig væk fra Folk og
faa mig en Kaalhave og ej Kjerring og
ej Geit» skrev Knut Hamsun i et brev
til Gerda Welhaven i 1896. Han hadde
truffet henne på Hammers Pensjonat
på Ljan. Han sto midt i den tids strid,
ja han deltok i den med liv og lyst, la
sjelden to fingre imellom og kunne
forfekte de mest overraskende og
respektløse synspunkter. «Han gjorde
ikke meget for å vinne popularitet»,
skrev Tore Hamsun om sin far.
Siden «Sult» hadde kommet ut i
1890, var han et navn i litteraturen,
utgitt på flere språk. «Mysterier»
fra 1892 hadde fått hans lesere til å
klø seg i hodet. Hva mente denne
rare dikteren? Han var bekjent med
Bjørnson og Strindberg, ble portrettert
av Edvard Munch; det stormet rundt
ham. Og i ham. Bondeguttens drøm
om «ej Kjerring og ej Geit» lå der
latent, men var nok helst noe han
koketterte med. Iallfall bosetter han
seg utenfor Oslo. Han flyttet som
nevnt til Ljan, og derfra til Berg
Sanatorium i Ås. Vi er i oktober 1896.

«Alt er storartet her»

«Her er en Skog, og her er et Hus. Et
bitte, bitte lidet Hus. Og saa er her
ikke et Menneske at se eller høre. Og
saa suser det i Træerne. Og her er ikke
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ti Skridt til Vandet. Og der skriger
Lommen. Alt er storartet her», skriver
han til pianistinne Erika Nissen. Like
begeistret er han i et samtidig brev til
Gerda Welhaven: «Jeg har aldrig faaet
leve slig i mit Liv før».
Men rastløs som Knut Hamsun
var, og hele hans familie før ham,
kunne denne idyllen ikke vare ved. På
Hammers Pensjonat hadde han truffet
en annen kvinne som hadde gjort
et meget sterkt inntrykk. Hun het
Bergljot Goepfert, var fra Trondheim
og gift med en østerriker. Nå var
hun rik og på vei ut av ekteskapet.
Dessuten var hun 25 år gammel og
vakker. Hamsun ble umiddelbart
forelsket. De forlovet seg, og den 16.
mai 1898 giftet Bergljot Goepfert
og Knut Hamsun seg i Oslo.
Bryllupsreisen gikk til Oppegård.
Det er antagelig henne vi møter igjen
som den sorgløse lille prestefruen i
romanen «Sværmere» som utkom
noen år senere. Da bodde Hamsun
i Drøbak. Samlivet var imidlertid
dømt fra begynnelsen av. De to passet
overhodet ikke sammen.

«Sværmere» ble ferdig i Drøbak
i juni 1904

I april 1904 skriver Knut Hamsun
til Amandus Schibsted, Aftenpostens
eier: «Det er forfærdelig slemt for
mig. Nu flytter vi til Drøbak, men jeg
kan i Øjeblikket ikke betale hverken
Flytning eller Husleie. Jeg vilde være
Dem så taknemmelig om De vilde
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være så snil at give mig i Forskud 200
Kroner til de jeg alt skylder Dem. Jeg
giver ud en Diktsamling nu, De skal
se jeg er en flink Mand...». Det var
hans eneste diktsamling, «Det vilde
Kor», han viste til. Flere av diktene
i denne samlingen står som søyler i
norsk diktning, som for eksempel
«Skjærgaardsø». Året før hadde han
gitt ut hele tre bøker. Han var en
stemme i tiden, et internasjonalt
navn. Likevel føler vi hvordan han
kvier seg. Han er tvunget til hyppige
tiggerbrev om håndpenger til det aller
nødvendigste.
Direktør Peter Nansen i dansk
Gyldendal hadde i 1904 bestilt en bok
av Hamsun. Den skulle inngå i hans
«Nordiske Bibliotek» og var tiltenkt
et større publikum. Boken måtte være
relativt kort, og måtte ikke ta opp noe
kontroversielt tema. Hamsun hadde i
1903 fått et legat som satte ham i stand
til å skrive noenlunde uforstyrret, i
pendling mellom Hornbæk på NordSjælland og Pedersens Hotel i Drøbak
– i dag Reenskaug Hotell. Resultatet
ble «Sværmere» som representerte noe
nytt i hans diktning. Borte var de
fortidsløse og mystiske vandrerne fra
1890-årene. «Sværmere» er en folkelig,
spill levende og lett tilgjengelig kortroman, og Hamsun var selv meget
fornøyd med at han hadde maktet
også denne formen, som var ny for
ham. Manuskriptet ble ferdig i Drøbak
i juni 1904, og boken kom ut samme
høst.
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«Det er godt humør i den og jeg
tror ikke De skal kede Dem», skriver
han til Peter Nansen. Det er sagt om
«Sværmere» at den «gjennomstråles
av Hamsuns humor og underfundige
fortellerglede». En læremester i denne
kunsten hadde vært selveste Mark
Twain som Hamsun traff personlig i
Amerika på 1880-tallet.

Drøbak og «mit Paulun paa
Jorderige»

Datteren Victoria var født i 1902,
men ekteskapet med Bergljot haltet.
Hamsun flakket rundt, skrev og
ranglet, ranglet og skrev. Høsten 1904
går et brev fra Hamsun i Drøbak til
en kunstinteressert forretningsmann
i Kristiania som hadde bedt ham
holde noen foredrag. «Død og Pine,
giv mig en masse Penger for det, er du
snil, for jeg vil købe mig nogle Meter
Skog her og bygge Hytte paa. Og den
skal være mit Paulun paa Jorderige».
Husplanene tar form, samtidig
som han er voldsomt engasjert i
unionsstriden med Sverige. Han
skrev patriotiske artikler og kampdikt
og meldte seg inn i skytterlaget i
Drøbak. Ikke minst beundret han
kommandanten på Oscarsborg
festning, oberst Georg Stang, som
hadde vært forsvarsminister fra 1900
til 1903. Han skrev endog et dikt til
ham.
«Jeg har i Kikkerten en vidunderlig
Tomt: bak Stuevæggen sønderrevne
Klipper med svære Furuer opad, til
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begge sider stor Skog, ret ned nogle
Stenkast Kristianiafjorden... Der var
det da Meningen at jeg skulde sætte op
en 1 Etages Stue, i Empire Stil, enkel,
men rigtig tæt og gild. Dertil Udhus
saasom Rulle, Vedskaale o.s.v. Jeg bor
nu her rent paa løst i et Hotel saalenge»,
skrev han fra Drøbak til en venn i
mars 1905. Og nå går det fortere. I
mai skriver han til Peter Nansen at
han denne sommeren vil bygge seg et
hus i Drøbak. «Jeg arbejder fredelig
og stærkt her og her er mindre Skatter
og billigere Mad». Han har funnet en
lokal byggmester som skal ha ett tusen
kroner året til huset er betalt. Dikteren
ber om forskudd, lover sikkerhet i huset
og er dessuten i gang med en ny stor
roman – «Under Høststjernen» som
kom ut i 1906.

«Jeg har mottat et latterlig Brev
fra Dem»

Han fikk pengene og kunne kjøpe
tomten som var på noe over syv dekar.
Kontrakten ble undertegnet samme
dag som unionen ble oppløst, den
7. juni 1905. Så skulle man tro at
tingene ville roe seg. Hamsun ønsket
å bli bofast på sin drømmeeiendom,
slutte med sitt oppslitende
vagabondliv og la skaperkraften slå ut
i full blomst.
Sånn gikk det ikke, som de
fleste vil vite. Først var det nå selve
byggingen. Hamsun var jo fra
ungdommen av noe av en altmuligmann, og han la seg opp i det meste.
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Det ble ikke helt problemfritt. I
boken «Norsk kunstnerliv» forteller
Mentz Schulerud underholdende
om dette: «Det skulle være søyler
og annet som han selv foreskrev i
detalj. Med klokken i hånd stod
han og kontrollerte at håndverkerne
kom presis på minuttet tilbake efter
hvilepausen, og slikt var de gode
Drøbak-snekkere slett ikke vant til, og
enda mindre vant til slik tale: “Mine
herrer! Hva fanden skal dette bety?!
Her står jeg og venter og klokken er
alt...”
En dag hadde han bedt arbeiderne
møte frem presis kl. 10, da skulle han
komme tilbake fra hovedstaden med
nye instrukser. De var på pletten,
men ingen byggherre kom – før med
neste båt. Da steg snekkerformann
Andersen frem foran fronten med
klokken i hånden og sa efter beste
forbillede: ’’Min herre, hva faen skal
dette bety?! Her sitter vi og venter i
det vide og det brede og klokken er
alt...’’. Da storlo Hamsun – og bestilte
champagne for hele byggelaget».
Byggmester var Kristian Brun,
bror av professor Viggo Brun og
følgelig svoger av fru Laura Brun
– hun som uoppslitelig sto på for
å verne bygningsmiljøet i Drøbak.
Hamsun hadde lite penger også i
byggeperioden, og byggmester Brun
var derfor tilbakeholden med å kreve
betaling som han rettelig tilkom for
sitt prosjekteringsarbeid. Da Hamsun
senere kom til penger, sendte Kristian
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Brun ham et brev og minnet om sitt
tilgodehavende. Hamsun ble rasende.
Det var da sannelig han selv som
hadde tegnet huset! «Jeg har mottat et
latterlig brev fra Dem», skrev han, «og
ønsker ingen flere. De vet meget godt
at mit Hus i Drøbak ikke “kom til
Utførelse” efter nogen “Tegning’’ fra
Dem. Ærb. Hamsun».

Søyler måtte det være

Fra sitt nye hjem Maurbakken i
Vestbyveien hadde Hamsun sin
daglige vandring ned til nærmeste
butikk, rett opp for dampskipsbryggen
i Drøbak. Her traff han ofte bekjente.
Sine skjorter og snipper fikk han
vasket og stivet hos Kristiane Angels
glanstrykkeri, like ved butikken. Der
trappen fra bryggen kommer opp i

Jørnsebakken, sto det en vannpost.
Den skal vi komme tilbake til.
I artikkelen «Drøbaks by» i Verdens
Gang i juli 1909 skriver Christian
Krohg – som selv et par år tidligere
hadde meldt flytting til Drøbak – om
Hamsuns Drøbak-eventyr: «En eneste
digter slo sig ned i Drøbak, nemlig
Knut Hamsun. Men han skrev ikke
nogen bok her. Og da hjelper det ikke.
Han beskjæftiget sig med arkitektur,
da han var i denne by. Han bygget sig
en villa og gik aldeles op i arbeidet,
han tegnet selv huset og studerte i
den anledning meget ivrig i bøger
om denne kunst som han fandt på
Universitetsbiblioteket. Specielt la han
sig efter den græske stil. Han vilde
nemlig bygge en søilesal. Og der er
også 9 søiler i det største rum. Han er

Knut Hamsun leser
dikt for arbeiderne
under kranselaget
på Maurbakken i
Vestbyveien. Året er 1905.
(Foto: «Drøbak – 100 år i
bilder»)
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Maurbakken – huset som Hamsun bygde seg nær Drøbak – fotografert våren 2009.
(Foto: S.L.)

siden den tid rent specialist hvad den
doriske, joniske og korintiske stilart
angaar. Tal med ham om søiler, skal
De høre».
Christian Krohg hadde ikke helt
rett i dette. «Sværmere» ble dog gjort
ferdig i Drøbak, og Hamsun skrev på
ting hele tiden. At førnevnte vannpost
skulle komme til å spille en rolle i
hans senere forfatterskap, var Krohg
lovlig unnskyldt for ikke å ane, vel ti
år i forveien.
Den 7. desember 1905, på dagen
et halvt år etter at han hadde kjøpt
tomten, ble den siste arbeidslønnen
utbetalt, og Maurbakken var klar til
innflytning. Men ingenting stemte.
Bergljot og Victoria var begge syke,
og hushjelpen hadde skadet seg. «Gift
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dig aldrig, Aanrud», skrev Hamsun
til sin fortrolige venn, forfatteren
Hans Aanrud like før jul. Ikke før
hadde han etablert familie og hjem,
så gikk begge deler i oppløsning.
Allerede i mars 1906 hadde han solgt
Maurbakken til en bekjent, advokat
Waagaard, og flyttet til pensjonat
Udsigten på Nordstrand. Til sin tyske
forlegger Albert Langen, Bjørnstjerne
Bjørnsons svigersønn, skrev han
samme måned: «Mit Hjem er opløst,
min Hustru og min lille Victoria skal
bo i Kristiania; jeg har solgt mit nye
dejlige Sted i Drøbak». Adskillelsen fra
Victoria var spesielt tung for ham. «Jeg
blir sønderrevet naar jeg skal bort fra
hende hver Gang».
Maurbakken ligger i «gamle»
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Frogn kommune, et steinkast fra
grensen mot Drøbak by. Hamsun
var ikke den første, og ble såvisst ikke
den siste, til å oppgi Drøbak som
bosted selv om adressen lå utenfor
bygrensen. Etter at eiendommen var
solgt og forfatteren fraflyttet, oppsto
det en årelang og tildels hissig krangel
mellom politikere i Frogn og Drøbak
om hvem som hadde krav på Knut
Hamsuns skatt; et beløp på under 200
koner.

«Konerne ved Vandposten»

Så er kanskje siste kapittel om
Knut Hamsun og Drøbak skrevet?
Å nei. I 1920 utkom nemlig hans
roman «Konerne ved Vandposten».
Vannposten i Jørnsebakken hadde
interessert ham dengang han
bodde her; dit kom halve Drøbak
for å utveksle sladder og nyheter.
Nå møter vi denne nyhetsbørsen
igjen, i det småbybildet han tegner i
denne romanen. Den er både bitter
og morsom. Han utleverer miljøet
nådeløst. Vi møter en forkvaklet
småby uten en eneste helstøpt
personlighet, preget av sladder og
forfengelighet. «Å, den lille maurtuve!
Alle mennesker er optat med sit, de
krysser hverandres Veier, de puffer
hverandre tilside, stundom gaar de
over hverandre. Det kan ikke være
anderledes, stundom gaar de over
hverandre...». Småbyens selvgodhet
stilles til skue. Men er vi egentlig i
Drøbak nå? Neppe. Allerede i den
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lille skildringen «Smaabyliv» som ble
skrevet i Lillesand i 1890-årene, finnes
opplegget til «hele den kravlende,
lumre tilværelse under overflaten i en
sladdersyk småby», skriver forfatterens
sønn Tore Hamsun. Drøbak må
dele den tvilsomme æren med
beslektede småbyer. Som også tilfellet
er med Jacob Hilditchs udødelige
«Trangvikposten». Drøbak er en av
modellene, men ikke den eneste.
I desember 1920, bare to uker
etter at «Konerne ved Vandposten»
var utkommet, fikk Knut Hamsun
Nobelprisen i litteratur og mottok
denne i Stockholm. Fremfor noe var
det «Markens Grøde» det ble vist til
i denne sammenheng – en roman
som med sin positive grunntone er så
stikk motsatt «Vandposten» at de to
kan sies å representere ytterpunktene i
Hamsuns diktning.

Familien ble her

Allerede i 1908 hadde dikteren
truffet den unge skuespillerinnen
Marie Andersen. De giftet seg
året etter, og forble gift, mer eller
mindre sammen under regnbuen,
inntil Hamsun døde i 1952. Men
Bergljot, hans første kone, vendte
tilbake til Drøbak sammen med
datteren Victoria. De flyttet inn
hos kunstneren Brynjulf Bergslien
i Husvikveien 29. Først da Victoria
hadde tatt middelskoleeksamen her
i 1918, flyttet de fra Drøbak. Året
etter dro Victoria til Paris og bosatte
PENSJONIST-NYTT 2/2009

seg der. I 1976 kom hun på besøk til
Norge etter invitasjon fra sin gamle
skolekamerat, høyesterettsadvokat
Olav Tendeland. Han var født i
Apotekergården i Drøbak i 1904, som
sønn av skolebestyreren ved Drøbak
kommunale almenskole. Han hadde
fått nyss om at Hamsuns datter bodde
under kummerlige forhold i et katolsk
fattighus i den franske fiskerlandsbyen
Honfleur. Nå inviterte Tendeland
henne til Norge. Det ble et gledelig
gjensyn. – Hun var fremfor alt vakker
og elskelig, fortalte han ved den
anledning til Østlandets Blad, mens
han ennå ventet på at besøket skulle
finne sted. – Men Victoria vil også bli
husket som den blyge piken. Vi så opp
til henne, mintes han.
I Honfleur hadde Victoria truffet
engelskmannen Didrick Charlesson.
Det var kjærlighet ved første blikk.
Men Knut Hamsun hatet alt som
engelskmenn het, og da Victoria
trosset ham og giftet seg med sin
engelskmann, ble hun forstøtt av
Hamsun, som aldri mer ville ha noe
med sin datter å gjøre. Så galt ble
det likevel ikke, men de to hadde
en problemfylt kontakt som i 1932
resulterte i en engangssum fra Knut
Hamsun til Victoria, mot at hun
fraskrev seg alle krav i hans bo.
Det var likevel de gode minnene
hun ville snakke om, når hun først
var på disse kanter. Besøket vakte
nasjonal oppsikt. Til Østlandets
Blad fortalte hun om skole og fritid i
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Drøbak, om klassens muntre umulius
Olav Tendeland, og om farens
store tålmodighet i et undertiden
problemfylt skolearbeid.

Om hundre år er allting glemt...?
Ennå synes Knut Hamsuns politiske
vrangforestillinger fra 1930-årene
og under krigen å være et tema for
mange. I diktsamlingen «Det vilde
Kor» finnes et dikt som heter «Om
hundrede Aar er alting glemt». Mon
det? Hamsuns sympatier for naziTyskland vil nok med årene om ikke
bli helt glemt, så iallfall svinne inn til
en fotnote. Nevn en verdenskunstner
som var «normal» i medborgerlig
forstand! «I all sin humoristiske og
storstilte fremstilling av menneskelige

Hamsuns datter Victoria var 16 år i 1918.
Hun flyttet fra Drøbak samme år. (Foto:
«Drøbak – 100 år i bilder»)
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inkonsekvenser og motsetninger,
tilskikkelser og fremtoninger – så
er det en viss menneskeforakt hos
ham. Hamsun elsker livet og forakter
menneskene. Og denne forakt kan gå
over i skadefro latter, i en fryd som
nettopp er en bestanddel av fryden
i hans stil som vi elsker. Det var en
latter han delte med leserne, en latter
folk satte i halsen under krigen – “var
det dette han mente...”. Kjærlighet
til livet i alle dets fremtoninger og
forakt for menneskene; dette dilemma
er Hamsuns gåte i et nøtteskall»,
skrev forfatteren Stein Mehren i
Aftenposten i 2002 under overskriften
«Ingen sluttstrek for Hamsun-gåten».
Livet er kort, kunsten lang. De er
begge deler av den samme symfoni.
Gåtene lever videre både i Knut
Hamsuns diktning og i hans liv. Så
kjedelig det ville være om alle gåter lot
seg løse.
Og var det idag jeg siste Gang saa
Mennesket, Jorden og Aftenrøden
tikker mit Hjerte inat istaa,
er det farvel med alt – lat gaa.
Intet er endt med døden.
Kilder og videre lesning:
Christophersen, Sverre. Hamsun syntes
byggmester Brun var en frekk fyr.
Akershus Amtstidende, 8. februar 1988.
Drøbak – 100 år i bilder. Utgitt av
Verneforeningen Gamle Drøbak, 1991, s.
12-13.
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BRILLER
KONTAKTLINSER
SYNSPRØVER
Sentrumsbygget, Drøbak
Telefon 64 93 15 89

Telefon 64 90 59 20

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
Storgaten 12-16
1440 Drøbak
Telefon 64 93 10 60

Wienerbrødskjæringa 6
1440 Drøbak
Telefon 64 93 20 11

Brukthandlerne
Storgaten 15, 1440 Drøbak. Tlf. 64 93 46 55

Norsk Kunsthåndverk
Personlige gaver
i de fleste prisklasser.
Velkommen til en liten
glad kunstopplevelse!
Storgt. 15, Drøbak
Telefon 64 93 46 55
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Saxebøl & Våge
Torggt. 3, 1440 Drøbak
Saxebøl mob. 938 65 167
Våge mob. 930 90 122

Ring om våre
åpningstider
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Jeteen i Drøbaksundet og
makrellfisket ved Verpen
Av Bernhard Magnussen og Sven Lindblad

I

fjorden utenfor Drøbak ligger
jeteen, et unikt anlegg som ble
bygget for å tvinge skipstrafikken
langs østsiden av Oscarsborg.
Jeteen er 1.518 meter lang og består
av steinblokker lagt i skrånende
helling. Den starter ved Færgestad
på Hurumlandet og går østover til
Småskjær i en lengde på 726 meter.
Fra Småskjær fortsetter den videre
nordover til Søndre Kaholmen. Den
siste delen er 792 meter lang. Det
gigantiske anlegget sperrer fjordarmen
som fører inn til Vestfjorden. Det ble
bygget i 1870-årene og var et stort
nasjonalt løft.
Festningen på Kaholmene skulle
hindre fiendtlige inntrengere i å nå
Kristiania. Den hadde en strategisk
beliggenhet i det forholdsvis trange
Drøbaksundet, men det var et
problem at festningen kunne passeres
på begge sider. Under arbeidet med
å oppgradere Oscarsborg i annen
halvdel av 1800-tallet, førte dette
problemet til utredninger og en
omfattende debatt. Oppgraderingen
av festningen hadde satt fart etter at
nye, pansrede skipstyper var kommet
til, og den tekniske utviklingen for
øvrig tok fart i 1860-årene. Nye tider
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krevde et bedre forsvar, og i 1867 ble
det lagt fram en plan om å sperre det
vestre innløpet til hovedstaden med
stein. Dermed kunne man konsentrere
forsvarsverkene om det østre løpet
og slapp å bygge flere batterier med
kanoner rettet mot vest.

To steinbrudd

Forslaget fikk etter hvert økende
oppslutning både fra politikere og
militært hold. Militærkomiteen
med Johan Sverdrup som formann
utarbeidet innstillinger som førte til
at betydelige midler ble bevilget for
å bygge ut og sikre forsvarsverkene
i Drøbaksundet i 1870-årene.
Etter grundige vurderinger vedtok
Stortinget den 5. juni 1874 i lukket
møte å bygge jeteen. Det ble i første
omgang bevilget 70.000 spesidaler
som skulle benyttes til minelegging
og «Paabegyndelse af en Stenjettee fra
Sundgaarden paa Hurumslandet til
Smaaskjær og derfra til Kaholmen».
Dette stortingsvedtaket førte også
til at slepebåten «Oscarsborg» ble
kontrahert hos Akers mek. Verksted.
Den skulle brukes til å slepe
prammer med stein ut på fjorden
fra steinbruddene. Det var to slike
PENSJONIST-NYTT 2/2009

Utsnitt av kart fra 1905 utarbeidet av Norges Geografiske Oppmåling. Jeteen er tydelig
avmerket.

steinbrudd. Det ene lå mellom
Færgestad og Nesset på Hurumlandet,
mens det andre lå på Søndre
Kaholmen – der Nykasernen fra 1893
senere ble bygd. Det var et svensk
firma som fikk kontrakten om uttak
av stein, noe som ikke var unaturlig.
Unionsstriden mellom Norge og
Sverige var ennå ikke kommet i
gang for alvor, og denne tidlige fasen
i arbeidet med oppgradering av
festningen var ikke preget av frykt for
en konflikt med svenskene.
Det var planlagt å sprenge ut
5.000 kubikkfavner stein pr. år. Tre
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store og to mindre nye prammer med
luke i bunnen ble bestilt. Også noen
brukte prammer ble kjøpt fra Sverige.
Arbeidet med å bygge jeteen pågikk i
årene 1874 til 1879. Det var nærmest
klondykestemning i Drøbak i disse
årene. Ikke minst kom rallare fra
Sverige til å sette sitt preg på byen.
Det ble gode tider for kjøpmennene
og for dem som hadde brennevin å
selge. Men så var det hele over, og
mange av svenskene dro nordover for
å jobbe med å legge jernbanen mellom
Kiruna og Narvik. Jeteen kostet over
en million kroner og ble billigere enn
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det overslagene gikk ut på. Likevel var
dette veldig mye penger den gangen.

Enorme dimensjoner

Jeteen er et anlegg med ruvende
dimensjoner. Olaf T. Engvig som
nylig har utgitt en bok om slepebåten
«Oscarsborg», skriver at anlegget ville
ha vært et nasjonalt minnesmerke
og en stor turistattraksjon dersom
det hadde ligget på land. Han
sammenligner størrelsen på jeteen
med den berømte Golden Gate
Bridge i San Francisco, men det er
nok å ta hardt i. Den øverste kronen
på jeteen er fire meter bred og ligger
i underkant av to meter under
middelvannstand. En gammel tegning
av anleggets tverrsnitt på det dypeste
kan minne litt om et tverrsnitt av de
store pyramidene ved Giza i Egypt,
selv om jeteen på det dypeste «bare»
går ned til vel 30 meters dyp, eller om
lag fjerdeparten av Kheopspyramidens
høyde. Men jeteen er noe flatere enn

den berømte pyramiden – noe som
øker volumet. Byggingen av jeteen var
et nokså ensformig arbeid som pågikk
i fem år. Den kraftige slepebåten
«Oscarsborg» som ble brukt til å
trekke prammer under byggingen, er
utrolig nok fremdeles i drift, selv om
den er noe endret siden den tid.
Da anlegget var ferdigstilt i 1879,
kunne man konstatere at det virket
etter hensikten. I 1880 grunnstøtte
et dampskip på jeteen og ble stående
i 33 timer innen det gled av. I
løpet av dette tidsrommet ville det
blitt fullstendig ødelagt dersom
det var krig. I 1892 grunnstøtte et
amerikansk orlogsfartøy på jeteen
under flåtebesøk. Skipet ble sittende
bom fast i over et døgn. «Hadde vi
ikke næret så vennlige følelser for den
nordamerikanske republikk, kunne vi
skutt skipet sønder og sammen», skrev
Akershus Amtstidende. I årenes løp
er det mange store og mindre fartøyer
som har satt seg fast på jeteen, ikke

Utsikt fra
Brunskogen
vinteren 2008. Vi
kan skimte strømstripen fra jeteen
fra Hurum over til
Småskjær. (Foto:
S.L.)

minst seilbåter, til tross for at jeteen er
tydelig avmerket på sjøkartene.

To åpninger for mindre båter

Utsikt fra Veisvingbatteriet våren 2009. Vi ser at strømstripen fra jeteen går fram til
Søndre Kaholmen (Foto: S.L.)

Det ble laget to åpninger i jeteen
slik at lokaltrafikken kunne ta seg
frem uhindret. Litt nord for det
gamle fergestedet ved Slottet på
Hurumlandet ble jeteen utfylt over
middelvannstand, og her ble en
skinnegang anlagt for plassering
av lyskaster. I enden skrånet denne
utfyllingen ned til en dybde på 3,8
meter, og åpningen var 13 meter bred
i bunnen. På yttersiden av renna ble
det satt en jernstake i kanten av jeteen.
Dermed kunne mindre båter klare å
passere like ved land. I nyere tid har
denne åpningen blitt utvidet betydelig
slik at små båter lettere skal kunne
passere på en trygg måte.
Den andre åpningen ble anlagt
mellom Småskjær og Søndre
Kaholmen. Den er omkring ti meter
dyp, og åpningen er vel 25 meter
bred i bunnen. Her ble det plassert
seilmerker på jernstenger som var satt
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ned i løpene på kondemnerte kanoner.
Gjennom denne renna er det plass til
relativt store båter, men strømmen
kan være stri, så den brukes vanligvis
bare av småbåter. Åpningen ligger
såpass nær festningen at en inntrenger
neppe ville satse på å ta den veien.

Endringer i makrellfisket langs
Hurumlandet

På grunn av sin rike vegetasjon
og fauna er jeteen i våre dager et
populært område for dykking og fiske.
Men da den var ny, ble jeteen snart
upopulær blant deler av befolkningen,
enten det var lokale fiskere eller
sjøfarende. Strømforholdene ble endret
langs Hurumlandet, og strømmen i
sundet kunne til tider være så voldsom
at vannet sto og kokte som en foss, til
ulempe og fare for mindre fartøyer.
Like ille var det at jeteen virket
inn på fisket. Flere grunneiere med
fiskerettigheter led store tap.
I september 1878 skrev Drammens
Blad at det storartede makrellfisket
– og til dels også laksefisket – som
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tidligere ga betydelige inntekter, nå var
innskrenket til «en ren ubetydelighet».
Avisen fastslo at årsaken til dette var
at fisken ble stående utenfor jeteen
og ikke gikk inn. Flere av de berørte
vurderte å gå til erstatningssak mot
staten. «En gårdeier som så godt
som ingen jordeiendom har, men
hvis vesentligste inntekter har vært
makrellfiske, skal endog være nesten
ruinert», skrev Drammens Blad.
Utbyttet av fisket dette året hadde vært
omkring 80 spesidaler for fiskeren,
mens den tidligere kunne være
900-1000 spesidaler. I 1882 uttalte
formannskapet i Hurum på foranledning av grunneier Johan Wærpen,
at man med temmelig stor sikkerhet
kunne anta at fisket hadde tapt
betydelig i reell verdi.
Det hadde vært et stort makrell-

fiske ved Slottet og Verpen. Fra
1870-årene ble det vanlig med bruk
av vad (landnot), men da jeteen sto
ferdig, tok makrellen andre veier
innover fjorden. Før jeteen ble anlagt,
kom makrell-stimene sigende inn
langs Hurumlandet om våren. De tok
veien innom Sandspollen og videre
gjennom det trange sundet innenfor
Furuholmen i Verpen. Her ble det
gjennom tidene drevet et betydelig
garnfiske. Etter at jeteen var anlagt,
merket fiskerne der inne at makrellen
ble skremt. Den dro over til den andre
siden av Drøbaksundet og fortsatte
innover fjorden. Dette gikk fiskerne
inne i Vestfjorden og ergret seg over.

Et tidsbilde fra Verpen omkring 1895
Så sent som i 1895, lenge etter at
jeteen var på plass, var det problemer
med makrellfisket. Dette
året søkte Kristoffer
Værpen om dispensasjon
til å drive vadfiske etter
makrell sommerstid
ved sin eiendom. Med
søknaden fulgte en
erklæring fra lokale fiskere
om jeteens innvirkning

Erklæring om endringer i
makrellfisket ved Verpen i
Hurum datert august 1895.
Den ble underskrevet av
seks erfarne fiskere. (Kilde:
Bernhard Magnussen)
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på makrellfisket: «Undertegnede
fiskere der har personlig kjendskab
til fiskeforholdene ved Werpen og
Drøbak-siden især Hallangen fra
mange aar før jeteens opførelse
erklærer herved under Eds tilbud, at
makrellen før jeteeanlegget blev fisket
ved Werpen paa dens indgaaende
i fjorden (og samtidig med fisket i
Hallangen eller paa Drøbaksiden,
dog begyndte fisket i almindelighed
5 a 8 dage senere i Werpen en pa
Hallangen) medens makrellen efter
jeteanlægget først kommer til Werpen
ved dens udgaaende, saaledes at nu
Werpens fiske finder sted 2 a 3 uger
senere.
Martin Kristiansen 72 aar gammel
Johan Pedersen 68 Aar gammel
Chresten Hansen 70 Aar gammel
Fredrik Iversen 66 aar gammel
Kristian Pedersen 74 aar gammel
Even Olsen 64 aar gammel
Werpen i August 1895».

af 29de April sidsleden meddeles, at
Departementet i henhold til kongelig
Resolution af 14de Juni 1893 samtykker
i, at Christoffer Værpen af Hurum
indtil videre til Fangst af Makrel om
Sommeren, paa hans Eiendom ved
Værpen ved Furuholmen benytter et
ham tilhørende Vad, der har en Dybde
af 16 Meter i Brystet og 12 a 10 Meter
i Gjennem[...] samt en Længde af 14
Meter. – Tilladelsen gives paa Betingelse
af at Vadet ikke maa benyttes paa anden
Tid og Sted og til andet Fiske end til
Fangst af Makrel om Sommeren paa
den gamle Kosteplads ved Furuholmen
samt at Fremleie af Drætten til andre
Vadfiskere med ulovelige Vad ikke finder
Sted. – Misligholdelse af de saaledes
for Dispensationen givne Betingelser
vil medføre dennes Tilbage-kaldelse.
Hvilket herved meddeles til Efterretning
og videre Kundgjørelse for Kristoffer
Værpen. Buskeruds Fogedembede 23
Juni 1896 L. Johansen».

Svaret på Kristoffer Værpens søknad
ble behandlet i Indredepartementet og
sendt fra fogden i Buskerud Amt til
lensmannen i Hurum i juni året etter:
«Hr. Lensmanden i Hurum, Aasheim
i Buskerud. Ifølge Buskerud Amts
Skrivelse til Fogderiet af 2den dM
har Regjeringens Indredepartement
under 17de sM. tilskrevet Amtet
saaledes: Under Henvisning til Hr.
Amtmandens Skrivelse til Bestyrelsen
for Foreningen til fremme af Fiskeriet
i Christianiafjorden indenfor Drøbak

Kilder:
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«Jeg har vært veldig hardt
arbeidende»

Torget • 1440 Drøbak
Tlf 64 90 64 60 • Faks 64 93 56 29
Åpningstider:
Man. og Tors. 11-19
Tirs., Ons., fre. 11-15
Lør. 11-14
Sommertid:
Man. 11-19 Ons., Fre. 11-15, Lør. 11-14

Follo Oljeservice as

Laurits Karlsen & Sønn – Øyvind Larsen
Osloveien 170 – 1440 Drøbak – Tlf 64 93 17 55

Parafin – Fyringsolje – Autodiesel
Smøremidler – Service

Grete Moes Klær

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

Manufaktur – Konfeksjon
Telefon 64 93 01 07
1440 Drøbak
www.bringebarlia.no

Dyrløkkeveien 27, 1440 Drøbak
Tlf 64 93 47 50, Fax 64 93 50 70
En ny måte
å bo på…
Kontakt vårt
Drøbak
kontor i
Storgaten 1
Telefon
63 00 10 60
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Av Sven Lindblad

F

or vel hundre år siden skrev
tyskeren Max Weber at den
vestlige kapitalismens framgang var
basert på en «protestantisk etikk» som
kombinerte hardt arbeid, rasjonell
tankegang og personlig nøysomhet –
gjerne koblet med en følelse av å ha «et
kall». Vi kan legge til at en gründer
eller entreprenør bør ha en rekke
andre egenskaper for å lykkes godt.
Det er en person som makter å gå fra
drøm og visjon til praktisk handling
når mulighetene byr seg. Gründeren
bør ha en viss startkapital, samtidig
som vedkommende bør være en god
administrator som klarer å organisere
de ulike sidene av en bedrift slik at de
virker sammen på en effektiv måte.
Vedkommende har gjerne kreative
og visjonære trekk i kombinasjon
med personlige ambisjoner. Vi har
hatt enkelte lokale gründere av stor
betydning for Drøbak og Frogn. En av
disse spesielle personene var Ingeborg
Lane som gikk bort 18. februar
2009. Hun har betydd svært mye for
Drøbak og Frogn, og vi ønsker derfor
å hedre hennes minne.

Hadde flere navn

Ingeborg Lane hadde flere navn som
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Ingeborg Lane i sitt hjem i London
høsten 2008. (Utsnitt. Foto:
Ida Bergstrøm / Østlandets Blad)

Gründeren Ingeborg
Lane ga oss så mye
følge av skiftende ekteskap. Hun
het opprinnelig Ihle, senere Torp,
Drangsholt, Lacey og til slutt Lane.
Hun var født 11. april 1909 og datter
av brukseier Ragnvald Ihle. Det
var en relativt velstående familie. I
barndommen tilbrakte Ingeborg ferier
i Drøbak sammen med familien. Hun
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kom senere til å bo og drive fabrikk
her, og hun fikk en sterk tilknytning
til Drøbak. Her følte hun seg hjemme,
men som følge av sitt ekteskap med
briten Max Lacey flyttet hun til
England for godt i 1953. Hun fikk et
langt og begivenhetsrikt liv og ville ha
fylt hundre år på selveste påskeaften
2009. Så seint som i oktober 2008
hadde Ida Bergstrøm et intervju
med Ingeborg Lane i hennes hjem i
London. Hun kunne ikke ha funnet
et mer passende tidspunkt. Intervjuet
ble trykt i Østlandets Blad.

Ingeborg Lane i
yngre år. (Foto:
Ida Bergstrøm /
Østlandets Blad)

Fra systua på Ilni.(Kilde: «Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus. Årbok 2006»)

å starte konfeksjonsbedriften Ihle &
Nielsen A/S, forkortet Ilni. Ingeborg
Ihle sto for den daglige driften, og
Rolf Nielsen tok seg av kundekontakt
og salg. Han ble senere gift med
Ingeborgs søster. Bedriften holdt til i
en toroms leilighet i Welhavens gate
i Oslo, og den gikk overraskende
godt nesten fra starten. Året var
1932. Ingeborg var 23 år gammel og
hadde allerede begynt å tjene penger
– til og med mer enn sin egen far,
brukseieren. Hun kunne etter hvert
kjøpe seg seilbåt og delta i regattaer i
Oslofjorden – hvor hun vant premier.
Etter noen år flyttet Ilni
fra Welhavens gate til lokaler i
Fredensborgveien i Oslo. Rolf Nielsen
overtok driften, og han forble direktør
for Ilni helt til han overlot ansvaret til
sin sønn, Odd Nielsen, i 1962. Som
vi vet, var det stor arbeidsledighet og
mange konkurser i 1930-årene, men
den hjemlige klesproduksjonen klarte
seg ganske bra. Etter frigjøringen sto
bedriften likevel igjen med nedslitte
maskiner, lite folk og mangel på
råvarer. Lokalene lå lite hensiktsmessig
til, og det var kamp om arbeidskraften. I 1947 flyttet derfor Ilni
all kåpeproduksjon fra Oslo til
Seiersten i Frogn. Bak utflyttingen
lå tanker om økt lønnsomhet med
billig og rasjonell produksjon i mer
hensiktsmessige lokaler utenfor
hovedstaden. På Seiersten sto det
store staller etter tyskerne, og det
var god plass rundt stallene. Etter
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Startet Ilni sammen med Rolf
Nielsen
Ingeborg var fremdeles en ung
jente da hun mistet sin mor. Det
var vanskelige økonomiske tider,
men hun fikk likevel anledning til

å reise litt utenlands. Hun hadde
en sikker estetisk sans, og under en
utenlandsreise kom hun over en stilig
drakt som hun tenkte kunne kopieres
– og kanskje til og med selges. Det
viste seg at drakten ble en suksess, og
sammen med sin fremtidige svoger,
den temperamentsfulle selgeren Rolf
Nielsen fra Søndre Spro på Nesodden,
brukte hun nå resten av morsarven til
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at kåpeproduksjonen var etablert
på Seiersten, fulgte produksjonen
av drakter og skjørt etter, og i
1962 hadde hele Ilni – bortsett fra
administrasjon og salgsavdeling –
flyttet til Frogn. Dette genererte et
stort behov for kvinnelig arbeidskraft
som ble rekruttert fra hele landet, og
det ble bygget flere hybelhus. Det
var Grøndahl i Lensmannssvingen,
Einebu på Ullerud og huset hvor
Norsk Luftambulanse senere holdt
til. I landsmålestokk var Ilni en
mellomstor bedrift med sine nærmere
150 ansatte. I de beste periodene
sysselsatte «Kåpa» rundt 200 personer,
og fabrikken gikk lenge godt. I 1969
var det likevel over. Fabrikken gikk
konkurs, og sportsklær-produsenten
Odlo fra Oppegård overtok lokalene
på Seiersten i 1970. Senere brukte
Svein Wilhelmsen lokalene til
møbelforretning. I våre dager ligger
Frogn rådhus på dette stedet, og bare
hybelhuset står igjen etter fabrikken
på Seiersten. I 2006 hadde Follo
Museum en fin utstilling om Ilnifabrikken i Frogn som bedrift og
arbeidsplass, og Silje Husemoen
publiserte en omfattende artikkel i
tilknytning til utstillingen.

Ekteskap med Hans Torp

Ingeborg Ihle giftet seg første gang
med Hans Torp, og de fikk tre barn.
Det var to døtre og en sønn. Men det
ble problemer i ekteskapet, og hun
mislikte at ektemannen blandet seg
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inn i hennes forretningsdrift. Hun
mente at hun var nødt til å slutte
med dette arbeidet, så hun solgte vel
sin eierandel i Ilni til svogeren Rolf
Nielsen omtrent på denne tiden.
Ekteskapet med Hans Torp endte
med skilsmisse. I 1941, da Ingeborg
var 32 år gammel, tok hun sine tre
barn og barnepiken med seg og dro.
Det var modig gjort, for på den tiden
var skilsmisse nærmest uhørt. Men
hun hadde nå egne midler og var
tilstrekkelig økonomisk uavhengig til
å kunne gjennomføre skilsmissen.

Ekteskap med Erling
Drangsholt

Ingeborg hadde et hus ved siden av
den kjente skuespilleren og sangeren
Erling Drangsholt på Tråkka nær
Østre Holmen gård i Oslo. I 1943
giftet de seg, og ekteskapet varte til
1950 da Drangsholt døde. Ingeborg
mintes ham som en morsom mann å
være gift med, og det var fra ham hun
første gang fikk ideen til å montere en
gallionsfigur foran på huset sitt. Men
for en som var «flink med penger»,
kunne Erling Drangsholt til tider være
en utfordring å være gift med. Han
kunne for eksempel sende henne 50
røde roser, men noe senere mottok
hun selv regningen for «gaven».

Startet dukkefabrikken i
Varmbadet

Etter frigjøringen syntes den driftige
Ingeborg at det var på tide å gjøre
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noe nytt. Faren døde i 1947, og arven
etter ham hjalp henne videre. Det
var mangel på leker etter krigen,
og mange foreldre følte frustrasjon
over dette. Årsaken var importstopp
for alt som ikke var nødvendig for
oppbyggingen av landet. Men julen
1947 var Ingeborgs døtre Ellen Karine
og Anne Lise så heldige at de fikk
hver sin staselige dukke fra Amerika.
En kveld Ingeborg satt alene hjemme
mens ektemannen Erling Drangsholt
var på teateret, kikket hun bort på
de to flotte dukkene. Plutselig fikk
hun ideen: Hun ville lage dukker for
alle småjenter i Norge. Men hvordan
skulle hun få det til?
Hun hadde en søster som het
Ragnhild som bodde i London.
Søsteren hadde en venn som het
Max Lacey og drev dukkefabrikk.
Tidlig på året 1948 dro Ingerborg til
England for å lære. Hun fikk jobb
som vanlig ansatt på Laceys fabrikk
Holloway Dolls i Bayham Street,
Camden Town, London. Max Lacey
ble imponert over den energiske
og målbevisste kvinnen fra Norge.
Allerede våren 1948 var Ingeborg
tilbake, og hun lagde sine første
dukker hjemme på kjøkkenet. Hun
dro så til Drøbak for å bistå sin søster
fru Nilsen på kåpefabrikken med det
kreative arbeidet. Fabrikken hadde
nylig flyttet fra Oslo til Frogn. Det ble
til at Ingeborg kjøpte «Dukkestuen»
på Bråtan, syd i Drøbak for å bo der.
Huset lå mellom eiendommene til
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Den Norske Dukkefabrikk hadde lokaler i
Varmbadet. (Foto: S. L.)

Ingeborg Lane den gang hun het Drangsholt. Her med
«Tullen», den første dukken av støpemasse. (Kilde: «På
jakt etter norske dukker»)
Wilhelm Peters og Anton Thoresen.
Senere kjøpte hun også det gamle
«Lehmannshuset» i Båthavna og et
hus i Filisterkroken. Hun kom etter
hvert til å eie flere hus i Drøbak, og en
tid hadde hun i tillegg eiendommer i
Oslo og Holmsbu.
Dukken «Bjørg»
med blondekjole
slik den ble
presentert i en
salgsbrosjyre.
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Ingeborg ønsket å starte produksjon av dukker i Drøbak, og hun
fikk hjelp av kommunen. Hun
lånte kr. 1500,- og sammen med
farsarven muligjorde dette etablering
av Den Norske Dukkefabrikk i
Varmbadet i Badeparken. Hun brukte
aluminiumsformer som var kopier
av stålformer som hun hadde tatt
med seg fra London. Massen var en
blanding av pimpstein og Casco-lim
som ble blandet med vann og varmet
til en grøt, før den ble helt opp i
former. Disse ble så avkjølt med is og
hengt til tørk. De første dukkene som
ble laget fram til 1953, var tunge og
klumpete.
I starten var Ingeborg alene i
Varmbadet, og det hendte at hun var
redd når hun overnattet i bygningen.
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Hun startet arbeidsdagen klokken
fem om morgenen og arbeidet til
langt på kveld. Men etter hvert ble
familien – og deretter stadig flere
av Drøbaks innbyggere – involvert i
dukkeproduksjonen og dens mange
ulike gjøremål. Fabrikken fikk en
rekke ansatte. Videre var det et stort
antall kvinner i Drøbak som hadde
inntekter ved å sitte hjemme med
arbeid knyttet til produksjonen av
dukkene.
Karl Randin var tilknyttet
dukkefabrikken i omkring 30 år.
Han ble først ansatt som snekker og
skulle arbeide med vedlikehold av
Ingeborgs eiendommer. Men snart
ble han sendt til England for å lære
å lage teddybjørner. Etter tre ukers
opplæring startet produksjonen av
teddybjørner i huset i Båthavna. Salget
av bjørner og dukker gikk så det
suste, ikke minst til tivoliene rundt
om i landet som trengte premier.
Noen av dukkene var kalt opp etter
Ingeborgs døtre, som «Anne Lise» –
og «Tullen» etter Ellen Karine. Etter
hvert ble dukkene lettere og mer
sofistikerte. De ble laget av hard plast,
fikk parykk og soveøyne av metall. Fra
sovedukker gikk produksjonen over til
bunadsdukker, ikke minst for eksport.
Dukkene fra Drøbak var etter hvert av
like fin kvalitet som de amerikanske
dukkene som Ingeborgs døtre hadde
fått rett etter krigen. Dukkefabrikken
var en stor suksess, og Max Lacey
var så imponert at han kom over fra
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Karl Randin som bestyrer. Etter to
år overtok Randin fabrikken, og han
drev den fram til 1977. Da var det
slutt, bare etterfulgt av en kortere
periode hvor Freddy og Reidun
Andersen importerte dukker fra Italia
og kledde dem i norske bunader.
Max Lacey døde på 1980-tallet,
men Ingeborg Lane fortsatte å
ta ansvar for de ansatte i Laceys
dukkefabrikk i Camden Town
i London. Hun gikk over til
teppeproduksjon etter at salget av
engelske dukker sviktet. Ingeborg
giftet seg nå for fjerde gang og fikk
etternavnet Lane. Både hun og den
nye ektemannen var i syttiårene.
Karl Randin fotografert i 1995. (Foto:
Rolf Ottesen)
England til Drøbak flere ganger for å
hjelpe til med produksjonen.

Ekteskap med Max Lacey og
flytting til London

Etter at Erling Drangsholt døde i
1950, giftet Ingeborg seg med Max
Lacey. Sammen med de tre barna
flyttet hun til England i 1953. Hun
beholdt likevel fabrikken i Drøbak
i ti år etter at hun hadde reist.
Dukkeproduksjonen ble fjernstyrt fra
London. Men i 1963 bestemte hun seg
for å avvikle alle forretninger i Norge.
Fabrikken ble solgt til plastfabrikken
Logos i Moss, og de drev videre med
PENSJONIST-NYTT 2/2009

«Fruen fra havet»

Alle eiendelene ble fraktet til England
da Ingeborg giftet seg med Max
Lacey og flyttet til Hampstead i
London. Dette inkluderte den kjære
gallionsfiguren som hadde hengt på
vestveggen av «Lehmannshuset» i
Båthavna. Hun hadde opprinnelig
kjøpt dette los- og fiskerhjemmet
til bolig for noen av de ansatte på
dukkefabrikken. Gallionsfiguren
hadde hun kommet over i en låve
nær Kristiansand. Den var dypt
savnet i Drøbak etter at den forsvant,
så det ble til at Ingeborg fant en ny
gallionsfigur som kunne pryde fronten
på huset i England. Til glede for
mange sendte hun den opprinnelige
figuren tilbake til Drøbak. Da figuren
kom fram, var den ganske slitt og
PENSJONIST-NYTT 2/2009

trengte ny maling. Dette tok Karl
Randin seg av. Han tok den med
seg hjem til Ringedammen, pusset
den opp så den igjen ble blank og
fin – for så å montere den opp igjen
på «Lehmannshuset». Bernhard
Magnussen har i en artikkel kalt den
flotte figuren «Fruen fra havet».
Gallionsfigurer kan være rene
kunstverk. I Norge går tradisjonen
i alle fall tilbake til vikingskipenes
dragehoder, som med sine overnaturlige krefter skulle føre skipene velberget
gjennom ulike farer, som tåke,
mørke og fiendtlige farvann. Men i
seilskipenes storhetstid signaliserte
gallionsfigurene og den øvrige dekoren
snarere skipenes status og estetiske nivå.

«Fruen fra havet». (Foto: S. L.)
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«De tre havfruer»

Ingeborg Lane ønsket å takke
kommunen for måten hun ble mottatt
på i Drøbak, og ikke minst ansatte
og medarbeidere på dukkefabrikken
for deres iherdige innsats. Derfor
ga hun Reidar Finsrud i oppdrag å
lage en bronseskulptur av havfruer
for plassering i Båthavna. Det har
blitt et vakkert kunstverk med mye
liv og bevegelse. Egentlig er det tre
skulpturer som er plassert sammen
der på Molo A. Det må ha vært
komplisert å få skulpturens deler til
å passe sammen til en helhet, men
Reidar Finsrud har løst oppgaven
på en glimrende måte – til glede for

«De tre havfruer». (Foto: S. L.)
alle som ferdes i Drøbak. «De tre
havfruer» ble avduket 10. april 1999
– dagen før Ingeborg Lane fylte 90 år.
Etter hvert som skulpturen blir mer
kjent, vil den bli en stor severdighet,
på samme måte som danskene har
sin «Lille havfrue» på Langelinie i
København.

opprinnelig i hagen til Ingeborg og
Erling Drangsholt, og det fulgte med
til London i 1953.
Etter at fuglekassen ble gitt til
Frogn kommune, ble den først plassert
på et lager, men ble deretter satt opp
ved Frogn rådhus, nær stedet hvor
symaskinene i sin tid summet inne
i kåpefabrikken. Der var den lite
synlig, og etter en tid ble den flyttet til
Drøbak sentrum, ikke langt fra bysten
av selveste Niels Carlsen. Ingeborg
Lane var ikke involvert i denne
plasseringen. Vi mener at fuglekassen
ikke bør stå så nær bysten av Niels
Carlsen. Dessuten vil tilreisende
lett tro at dette er en modell av et
opprinnelig utkast til Drøbak kirke,

fordi den er plassert så nær kirken.
Fuglekassen bør flyttes. Den kan
eventuelt plasseres under trærne
nærmere Varmbadet i Badeparken,
der Ingeborg Lane i sin tid drev Den
Norske Dukkefabrikk.

«Det er morsomt å leve»

Da Ingeborg Lane ble intervjuet av
Ida Bergstrøm for Østlandets Blad
i London høsten 2008, var hun vel
99 år gammel. «Jeg har vært flink
med penger», sa hun, «men jeg har
vært veldig hardt arbeidende». Hun
hadde etter hvert fått problemer med å
bevege seg. Det kunne bli litt kjedelig
å sitte stille – og å sove såpass mye
som hun gjorde nå. En må si til seg

«Fuglenes katedral»

«Fuglenes katedral». (Foto: S. L.)
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Den originale foringskassen for
småfugler som for tiden står i parken
ved Eldresenteret, er også en gave
til Drøbak fra Ingeborg Lane og
hennes familie. Bjørn Cato Wiig har
kalt den «Fuglenes katedral». Dette
kunstverket ble tegnet av en arkitekt
i 1942 og bygget i Vestfold ikke lenge
etterpå. Fuglekassen minner i formen
om en stavkirke, og den har et fint
tårntak tekket med kobber. Tårnets
form har felles trekk med tårnet på
Ringebu stavkirke. Kunstverket sto
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Ingeborg Lanes hus i London. (Utsnitt. Foto: Ida Bergstrøm / Østlandets Blad)
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selv at «jeg greier det», sa hun. Hvis
man bestemmer seg for å greie det,
så gjør man det. Hun ville gjerne
vite om intervjueren hadde bestemt
seg for å kjøpe avisen hun jobbet for:
«Det bør du gjøre. Det kan være noe
barna dine kan arve». Så var det tid
for middag i det fine huset i Pilgrim’s
Lane, Hampstead i det nordlige
London. På menyen sto suppe, and og
karamellpudding. «Det er morsomt
å leve», fastslo 99-åringen og ønsket
velkommen til bords.
«Fruen fra havet», «De tre
havfruer» og «Fuglenes katedral» vil
fortsette å minne oss om Ingeborg
Lane, hva hun har betydd – og fortsatt
betyr – for Drøbak og Frogn. Hun
var et uvanlig menneske som likte
bedre å gi enn å ta. Hun etterlater seg
døtrene Anne Lise Martinsen og Ellen
Karine Hagen, mens sønnen døde før
henne. I tillegg etterlater hun seg seks
barnebarn og tre barnebarns barn.
Kilder og videre lesning:
Bergstrøm, Ida. Ingeborg Lane (99): – Det
er morsomt å leve. Østlandets Blad. [Også
publisert på Internett 5. oktober 2008].
Davis, Katie. Ingeborg Lane. Ham &
High24. [Publisert på Internett], 26.
February 2009.

Enevoldsen, Ruth. Drøbak-drømmen. – Den
Norske Dukkefabrikk. I: På jakt etter
norske dukker / Ruth Enevoldsen. Oslo:
Allehånde, 1996, s. 58-69.
Husemoen, Silje. ILNI som bedrift og
arbeidsplass. Fortellingen om Frogns siste
og største kvinnelige industriarbeidsplass.
Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus.
Årbok 2006, s. 37-77.
Kubberød, Tore. Ingeborg Lane død.
Østlandets Blad. [Også publisert på
Internett, 24. februar 2009].
Magnussen, Bernhard. Dukkene i
Varmbadet. Pensjonist-nytt, 1/1995, s.
28-29.
Magnussen, Bernhard. Fruen fra havet.
Pensjonist-nytt, 1/1999, s. 4-5.
Magnussen, Bernhard. Ilni. Damekonfeksjon
på Seiersten. Pensjonist-nytt, 3/1995, s.
22-23.
Wiig, Bjørn Cato. Fuglenes katedral.
Østlandets Blad. [Også publisert på
Internett, 10. februar 2009].
Winther, Kay Olav d.e. Havfruene i
Båthavna. DrøbakNotater. [Publisert på
Internett], 23. juni 2008.
Winther, Kay Olav d.e. Ingeborg Lacey Lane
er død. DrøbakNotater. [Publisert på
Internett], 19. februar 2009.
Øystå, Øystein. Ny frihet og nytt Frogn –
1945-2000. Frogn kommune 2001. 346 s.
(Frogn bygdebokverk; Bind 5).

På Kumlegaarden spiser du godt
Tidligere og nye gjester
ønskes velkommen
Niels Carlsensgt. 11 – 1440 Drøbak – Telefon 64 93 15 04

Drøbak Gullsmie
Tore H. Eriksen

Drøbak, Sentrumsbygget
Telefon 64 93 15 14

Wienerbrødskjæringa
1440 Drøbak

Mer for pengene
g-sport drøbak
drøbak city
Tlf. 64 93 09 84

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

Vi restaurerer dine gamle
familiebilder

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

OASEN
Hageland

Storgaten 22, 1440 Drøbak
Telefon 64 93 03 59

www.esbjug.no

mobler@esbjug.no

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

PENSJONIST-NYTT 2/2009

PENSJONIST-NYTT 2/2009

41

Med prammen til Storskjær
Av Bernhard Magnussen

I

nntil jeg var 10 år var jeg ekte
nordstranding. Lekeplassene
mine var Sundegata, Sagajordet og
Vindfangerbukta. Faren min var
jakteskipper og fraktemann. Jakta
hans het «Karoline» og lå for anker i
Vindfangerbukta når den ikke var i
fraktfart. Jakteprammen lå da fortøyet
ved den lille pælebrygga innerst i
Bukta. Så snart jeg hadde lært å ro og
«vreke», fikk jeg lov å bruke den alene,
men kun inne i Bukta. Da faren min
fikk stilling som bryggeformann på
Lehmannsbrygga, solgte han jakta,
men prammen beholdt vi. Det gikk
et års tid innen vi flyttet sydpå, og
prammen kunne jeg fortsatt bruke i
Bukta.
En sommer glemmer jeg aldri.
Mens jeg holdt på med fortøyningen
for å kaste loss, kom to unge damer
bort til meg og spurte om jeg kunne
ro dem over til Storskjær. De hadde
hørt at det skulle være så fint å bade
der ute. Jeg skulle få to kroner for å
ro dem dit. To kroner lød for meg
som en svimlende sum, og jeg slo
til. Jeg visste ikke riktig hva jeg gikk
til, for jeg hadde aldri rodd utenfor
Husvikholmen. Damene kom seg om
bord med sitt pikk og pakk, og jeg
grep til årene. Det gikk litt trått til
å begynne med, men straks vi kom
utenfor Husvikholmen, fikk vi hjelp av
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nordavinden. Jeg kan ikke huske om
jeg fikk vannblemmer i fingrene, men
jeg var temmelig sliten da vi endelig
kom frem til den forgjettede øya.
Damene var ikke lenge om å få
badetøyet på og få seg en dukkert. Så
ble nistematen fortært, og de la seg
godt til rette på berget for å sole seg.
Og det tok tid. Det hadde jeg ikke
tenkt på. Og nordavinden begynte å
friske på. Nå må vi dra hjem igjen, sa
jeg. Å, ikke enda, sa damene. Her er jo
så deilig. Men jeg holdt på mitt, og til
slutt kom de.
Jeg hadde ikke tatt mange
åretakene før jeg kjente at det verket
i hendene. Jeg tok peiling på å ro
nordover mot Vindfangerbukta, men
med vinden sterkt imot, gikk det ikke.
Jeg prøvde da å ro tvers over fjorden.
Det gikk litt bedre, men samtidig så
jeg at det bar sørover. Da jeg hadde
slitt med årene i lang tid, begynte
vi å nærme oss Drøbaksiden. Men
du verden hvor langt syd vi var fra
Lehmannsbrygga, som damene kjente
igjen. Kreftene mine begynte å ebbe
ut – det begynte å blø fra vablene, og
gråten var ikke langt unna.
Jeg ba damene gå i land for å
spasere tilbake til Drøbak. De skjønte
nok alvoret. Jeg fikk mine to kroner
og kom i gang med roingen nordover.
Jeg holdt meg kloss inntil land hele
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tiden. Da gikk det litt bedre. Med
forbruk av mine siste krefter nådde
jeg omsider trappa på sydenden av
Lehmanssbrygga, fikk krabbet meg
opp på brygga med fanglinen og
fikk hjelp av en mann til å fortøye
prammen i en av bryggepælene. Nå
legger du deg ned og hviler, formante
han meg. Men jeg visste at det var
lang vei – forbi Torvet – og helt frem
til Bentsebakken – til mamma og
pappa. Men det gikk etter hvert det
også. Nå gikk vel foreldrene og lette
etter meg? Jeg skalv av redsel. Ble det
juling å få?
Endelig var jeg hjemme, og like
etterpå kom mamma og pappa
tilbake fra en håpløs leting. Jeg

trodde det skulle bli kyss og klem.
I stedet fikk jeg en overhaling av
pappa, som ikke likte å ha en slik
sønn som kunne være så dum å gi
seg ut på en så vanvittig rotur. Men
pappa, sa jeg og holdt hånden min
frem. Du kan få de to kronene.
Og så må du hente prammen! Din
tullebukk, ropte han høyt og føyset
til hånden min så pengestykkene
danset bortover stuegulvet. Og så
gikk han – tok fatt på den lange
veien ned til Lehmannsbrygga for å
hente prammen og ro den tilbake til
Vindfangerbukta.
Da han hadde gått, ga moren min
meg en deilig klem! Men blemmene
mine verket noe forferdelig.

Prammen fikk snart båtplass ved Lehmannsbrygga. Jeg ble sterkere og flinkere til å ro og
mer og mer glad i livet på fjorden. Faren min ble mildere med årene. Her ser dere meg
en solskinnsdag i «voksen» alder ute ved Torkildsstranda, men uten damer i prammen!
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Knut Hamsun:
Landstrykere
15 år gammel ble jeg innkalt til
Sandvika politistasjon fordi jeg hadde
syklet uten lykt. Før jeg møtte opp,
grep jeg en tilfeldig «skinnrygg» fra
bokhylla, for jeg tenkte det ville gi et
godt inntrykk når den unge tiltalte
var en litterært interessert ungdom og
ikke bare en villstyrig sandviksgutt!
Men ventetiden trakk ut. Til slutt
begynte jeg av ren kjedsommelighet
å lese i boka Landstrykere. Det ble
begynnelsen til min fascinasjon av
Knut Hamsuns forfatterskap. Hver
gang jeg åpner Landstrykere begynner
livet i den lille viken, Polden, å leve sitt
eget liv. Menneskene i dette smålåtne
samfunnet beskriver Hamsun så
godt, at jeg føler jeg kjenner dem
alle, på godt og vondt. Jeg lever med
i omsorgen de har for hverandre,
dyrene, naturen, og takknemligheten
for det havet gir. I fortellingen
fra dette noe isolerte miljøet hvor
kjærlighet, omtanke, misunnelse
og sjalusi får utfolde seg, oppstår en
verden der vi alle får slippe inn og leve
med i livet som lever.
For meg er det vanskelig å gi et
resymé av boka. Det måtte i enkelthet
bli at mennesker fødes, lever og dør
der inne i Polden. Men her er det at
forfatteren Knut Hamsun tar tak og
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gir oss en opplevelse som rommer
alle livets fasetter. Han skildrer
menneskene så levende at jeg blir med
i deres liv og levned og kjenner det
som om jeg er til stede. Jeg skriver
«jeg», for jeg er med selv i Hamsuns
verden. Hele tiden, som om jeg bor
der, i Polden. Forfatteren leder oss så
nennsomt inn at vi ikke merker at vi
setter bo på et fremmed sted.
Først blir vi kjent med en ung
mann, Edevard, og hans litt eldre
venn, August. Begge disse mennene
blir beskrevet med slik varme at vi
blir venn med dem. På samme måte
som vi blir kjent med alle de andre
personene vi tar del i livsløpet til.
Når fiskerbøndenes forsiktige liv
blir utfordret av sjømannen Augusts
livsbejaende påfunn, må vi le, gråte og
le igjen.
Jeg kan selvfølgelig ikke gå
Landstrykere etter i detaljer. Boken
er mesterlig fylt av merkelige og
spennende episoder. Men en hendelse
må jeg nevne. Det er da Edevard
tilfeldig møter den litt eldre Lovise
Magrete Doppen og redder en av
sauene hennes ned fra fjellet. Det
kjærlighetsømme møtet er så vakkert
og gripende fortalt, at jeg den dag
i dag, 60 år senere, igjenkjenner de
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samme følelsene som jeg opplevde
som tenåring. Jeg ser det som helt
sannsynlig at Hamsun, som var
omtrent på min alder da han beskrev
kjærlighetseventyret, gikk dypt i sitt
indre for å fremkalle den uskyldige
erotikken.
Når boken er lest og lagt til side,
blir den likevel ikke lagt bort. Den
forblir på forunderlig vis værende hos
oss. – P.S. Som et apropos: Jeg har
benyttet meg av kursiv et par ganger.
Jeg må være glad for at Hamsun
ikke leser dette – han mente det var
talentløst å ty til denne effekten.
Til slutt vil jeg utdype mitt syn
på forfatteren Knut Hamsun – og
privatmennesket Knut Hamsun.
Da den meget unge Knut ble fortalt
om hvordan England, med sin
dominans over verdenshavene under
Napoleonskrigene stengte norske
havner og skapte hungersnød i Norge,
vokste et ulmende hat i ham. Det
forble der livet ut. Det kan fra tid til
annen gjenkjennes i forfatterskapet.
Etter hvert får Knut Hamsun et navn
ute i verden. Men verken USA eller
England viser særlig interesse. Etter
Markens grøde og Nobelprisen blir
han i engelsktalende land sett på som
en «one-book-writer». Slik var det
ikke i Tyskland. Landet fikk i 1918
Versaillesfreden mot seg, men da var
forfatteren Knut Hamsun forlengst
tatt vel imot der. I Tyskland ble han
populær. Etter nåtidens målestokk en
primakjendis.
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Landet kom raskt på fote.
Tyskland fikk igjen en plass på
europakartet. Men Hamsun ser ikke
den faretruende nazismen som bygges
opp. Han ser lederskikkelsen Hitler –
som trer frem med den autoritet som
forfatteren Hamsun langt tidligere
hadde lagt i noen av romanidealene
sine. Knut Hamsun ble ikke nazist.
Han hadde for så vidt, med sine
bestemte holdninger, vært det hele
livet. Så ble han innhentet av de tyske
nazistiske ideene.
Litteraturstafetten lar jeg gå videre
til Strandveiens sjarmør, Finn Robert
Jensen, og håper han tar den imot.
Finn Robert kan neppe fortelle fra
boka Gunnar «Kjakan» Sønsteby, for
den innrømmer han at han ikke har
lest.
Jeg takker Vera Olsnes for
oppfordringen, for på grunn av den
måtte jeg med flid vurdere min
favorittroman.
P.S. Landstrykere har to oppfølgere
– August og Men livet lever.
Gustav Kramer

Stafettpinnen går
videre
til Finn Robert
Jensen
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Et funn for voksne
Drøbakpatrioter
«Du deilige Drøbak» er den
forlokkende tittelen på en flott bok
som nå foreligger. Undertittelen er
«Viser og vers om og til småbyen»,
og Drøbak Rotary Klubb står som
utgiver.
Redaksjonen består av tre glade
sjeler fra Drøbaks aktive revymiljø,
nemlig Øystein Øystå, Oskar
Kvåle og Gerd Holtnæs. Boken
rommer over 150 viser inspirert
av Drøbak-miljøet, og er det rene
oppslagsverket for den som gjerne vil
huske tilbake og nynne med.
– Her er tekster fra nesten 150
år tilbake i tiden. Mange forfattere
er representert, for eksempel er
MacAndrew godt representert, og
mange vil huske signaturen oJo, Ottar
Johansen, sier Øystein Øystå, som tok
initiativet til utgivelsen.
– Inspirasjonen kom fra en
konkurranse i Ni-timen i NRK, om
hvilken norsk by som kunne skilte
med flest hyldningssanger. Drøbak
deltok ikke, men vi tok opp hansken
i ettertid, og har slått NRK-vinneren
Ålesund ganske klart.
Riktignok er det ikke bare
hyldestsanger i «Du deilige Drøbak»,
sier Øystå. –Mange av tekstene er
hentet fra lokalrevyer, og der kan
man jo være ganske hard i klypa.
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Ferie i Frogn eldresenter
sommeren 2009

Frogn eldresenter blir stengt i 2 uker f.o.m mandag 20. juli
– åpner igjen mandag 3. august

Men kjærligheten til vår egen småby
skinner igjennom hele veien. Det
er nærmest merkelig at denne lille
husklyngen ved Oslofjorden har
rommet så mange Pegasuser, mener
han.
Og legger til at «Du deilige
Drøbak» er å få kjøpt i byens bokhandler, både hos Ege i Torggata og
hos nb! på Drøbak City. Skulle salget
gi overskudd, vil dette bli brukt i
utviklingsarbeidet Drøbak Rotary
Klubb driver for ungdom.
Også alles venn Olav Sandsmark
har en finger med i denne utgivelsen,
og han har en klar melding til alle
voksne venner av Drøbak: – Løp og
kjøp!
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Fotterapeut Marie Fayyaz har ferie i
3 uker f.o.m mandag 6. juli – tilbake
tirsdag 28. juli.

Daglig leder Britt Marit Roxrud har
ferie i 4 uker f.o.m. mandag 13. juli –
tilbake mandag 10. august.

Frisør Gunnveig Aasheim har ferie i
4 uker f.o.m onsdag 1. juli – tilbake
tirsdag 4. august.

Leder for frivilligsentralen Anniken
Urianstad har ferie i 3 uker f.o.m.
mandag 29.juni – tilbake mandag 20.
juli.

Aktivitør Sissel Johansen har ferie i 4
uker f.o.m. mandag 20. juli – tilbake
mandag 17.august.
***

God sommer til alle!

Utvidet fotpleietilbud

Frogn U3A høsten 2009

Fotterapeut Marie Fayyaz utvider
tilbudet sitt med flere timer i
Eldresenteret. Marie er autorisert
fotterapeut og kan også behandle
diabetikere.
Tilbud om fotpleie i Eldresenteret
går til pensjonister og uføretrygdede.
Timebestilling:
Telefon 64 90 61 89 eller 64 90 61 85
Kontortid 8.00 – 15.00
PENSJONIST-NYTT 2/2009

Foredrag på Eldresenteret:

3. september:

Per Egil Hegge: «Russland»

1. oktober:

Thor Arne Prøis: «Thaliban»

5. november:

Jan Våge: «Drøbaks arkitektur og
stilhistorie»

3. desember:

Olav Njølstad: «Jens Chr. Hauge –
mannen og myten»
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B-PostAbonnement
Returpostadresse:

Frogn Eldresenter
P.boks 328, 1441 Drøbak

Hårpleie: Tirsdag, onsdag, og fredag kl 09.00 – 14.00
Fotpleie: Tirsdag, onsdag og fredag kl 09.00 – 15.00
Retting av tøy: Onsdag kl 10.00 – 13.00
Arbeidsstue: Tirsdag og onsdag kl 10.00 – 14.00
Kafeteria: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl 10.00 – 13.30
Middag: Hver onsdag og fredag kl 12.30 – 13.00
Bridge: Hver tirsdag, begynner kl 10.00
Transporttjeneste: Onsdag: Påmelding i Eldresenteret
Turer: 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 90 61 85 eller kom innom Eldresenteret
Kontortid: Man-fre 09.00-14.30. Torsdag stengt

Grafisk produksjon: Trine Suphammer as • Trykk: Merkur Trykk AS

FROGN ELDRESENTER

Niels Carlsens gate 20, Postboks 328, 1441 Drøbak, Tlf. 64 90 61 85

