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Sommer
i Drøbak

Fra handelshus og nærbutikker til supermarked

Norge har vært på toppen i Europa når det gjelder dagligvarebutikker pr.
innbygger, selv om antall butikker har blitt sterkt redusert, særlig de siste tretti
årene. Stort sett er det de mindre butikkene som legges ned. De forretningene
som etableres i våre dager, er som oftest større lavprisbutikker og supermarkeder,
og beliggenheten er gjerne slik at vi trenger bil for å frakte varene hjem.
Også på 1800-tallet var det en form for «supermarkeder» i Drøbak. I dette
heftet ser vi litt nærmere på handelshuset M. & J. Skancke som hadde et nesten
utrolig stort vareutvalg. Ved firmaets etablering i 1869 var det i tillegg to andre
handelshus i vår lille by, men disse måtte gi opp etter noen år. Skancke sto igjen
som Drøbaks mektigste kjøpmann. Da Christian Krohg skrev om Drøbak
i Verdens Gang i 1909, kunne han fortelle om spreke hester i gatene med
varevogner fra kjøpmann Skancke. De kom i «en forfærdelig fart» og var omgitt
av støvskyer, skrev han.
Går vi frem til årene like før krigen, hadde Drøbak en rekke nærbutikker.
Det var 6 melkebutikker, 7 kolonialforretninger, 3 fiskebutikker, 2
slakterforretninger og flere bakerbutikker. I tillegg var det mange andre
forretninger som ikke solgte matvarer.
Tendensen i våre dager er det som beskrives som en mer rasjonell
butikkstruktur med butikker som har plass til mange varegrupper og drar
nytte av stordriftsfordeler. Likevel er ikke dette alltid nok for å sikre driften. På
Heer var det et sjokk for mange da beskjeden kom om at COOP Mega legges
ned etter snart 40 års drift. Forretningen har fungert både som nærbutikk og
supermarked for mange. Overfor sine medlemmer har COOP Øst skriftlig gitt
uttrykk for håp om at COOP Mega-butikkene på Kolbotn og i Vestby kunne
være et alternativt handlested for butikkens kunder. Hva skal man si til slikt?

Pensjonist-nytt retter...
På side 10 i mars-nummeret
trykket vi et bilde som var hentet
fra «Drøbakskalenderen 2006»
utgitt av Verneforeningen Gamle
Drøbak. Meningen var å bringe et
fotografi av Lind Danielsen, men
ved en glipp brukte vi feil bilde. Vi
beklager. Som det står helt korrekt
i «Drøbakskalenderen 2006», viser
bildet den velkledde fergemannen
William Long Samuelsen. Han drev
båtskyss fra 1932–1965.
Vi har foreløpig ikke funnet
noe nærbilde av Lind Danielsen
som ble omtalt i mars-nummeret
av Pensjonist-nytt. Han hadde
motorbåten «Grei II» i mange år
og hadde fast rute over fjorden i
1930-årene. Vi ser ham her til rors i
«Grei II» på veg ut Drøbak Båthavn.

Fergemannen William Long Samuelsen.

Forsidebildet: I perioden 8.–30. mai var kunstneren Ida Elisabeth Jørgensen
Singh tilbake i vår by med en utstilling i Avistegnernes Hus. Mange av de 65
maleriene hadde motiver fra Drøbak. Dette motivet viser Jørnsebakken og Bråtan.
Reidun Iversen
Asgjerd Wærnhus
Kjell Lorentzen
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Lind Danielsen til rors i «Grei II» i 1935. (Foto: Asbjørn S. Hansen).
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Bergholmen
Av Bernhard Magnussen

M

idt i innløpet til Vestfjorden
– med Håøya på nordsiden
og Sandspollen i sydvest – ligger den
lille øya Bergholmen. Bortsett fra
den lille havna og bryggen, består
øya for det meste av berg og stein.
Det er lett å skjønne at navnet på øya
har blitt Bergholmen. Med unntak
av noen fiskerfamilier er det ingen
som har slått seg ned for lengre
tid her. Det er rett og slett så lite
dyrkbar jord at øya vanskelig kan gi
levelige kår for mer enn en familie.
Men innimellom bergrabbene var
det såpass med jord at man kunne
dyrke poteter og litt grønnsaker, og
nok gress til å fø ei ku. Inntil 1877
var øya på private hender.
Seilskutene måtte i sin tid klareres
for lasten ved Sand og Drøbach
tollsted som lå mellom Færgestad og
Neset på Hurumsiden, og fra tidlig på
1600-tallet var det vanlig at man la bi
innenfor Neset. Her kunne skutene
ligge i le for sønnavinden, og det var
ikke lang vei til Bergholmen hvor
fiskerfamilien kunne traktere dem
med mat og brennevin som de tjente
noen slanter på.

«Oksehoder» med vin

Den første vi kjenner til som bodde
på Bergholmen, het Oluf. Det
4

finnes et notat om at han i 1615
solgte et par lass sperrer (bjelker)
til en hollandsk skipper. Et par
generasjoner senere hører vi om en
strandsitter som het Anders. Fra
hans tid har vi vitnesbyrd om at
folk lot seg friste til smugling på
grunn av de høye tollsatsene. En
desemberdag i 1682 var rittmester
Heidenstorff med mannskap på
vei med båt fra Åsgårdstrand til
Christiania. Etter å ha rodd hele
natten, søkte de inn til Bergholmen
for å spise og hvile. Mens rorskarene
fikk seg mat i stua hos Anders,
spaserte rittmesteren rundt på
øya. Her fikk han øye på en oter
og løp etter den. Men nede i fjæra
gjorde han en mer verdifull fangst.
Gjemt mellom noen steiner lå flere
«oksehoder» med vin. Oksehode var
en gammel rommålsbetegnelse for
flytende varer, særlig vin og øl. Det
rommet i overkant av 230 liter, men
volumet kan ha variert noe gjennom
historien.
Rittmester Heidenstorff fikk tak
i tolleren på Sand (Storsand), og
sakene ble transportert dit i tollerens
store båt. Det viste seg å være fransk
vin og brennevin for til sammen 73
riksdaler. Ved utsikten til finnerlønn,
utsatte rittmesteren sin reise og
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Syd for Håøya ligger Bergholmen vakkert plassert midt i innløpet til Vestfjorden.
Mellom Håøya og Bergholmen ser vi Kloa-sundet. (Foto: Sven Lindblad)

fremsatte skriftlig begjæring til
fogden Jens Heide om å få halvdelen
som finnerlønn, hvilket han også
fikk. Anders på Bergholmen påsto
at han ikke hadde noe kjennskap
til varene, så han fikk ingen del av
finnerlønnen!

Skiftende eiere

I 1692 var Anders en vanfør
og skrøpelig mann som fikk
fattigunderstøttelse. Etter Anders
død i begynnelsen av 1700-tallet,
varte det en stund før noen slo seg
ned på Bergholmen. Øya tilhørte da
Kronen. Bent Amundsen fra Spro
fikk skjøte og flyttet til Bergholmen
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hvor han foret opp 1 ku og 3 sauer.
Litt høy kunne han nok avle, men
det meste måtte han kjøpe. Bents
kone Malene Hansdatter døde i
1766, og han giftet seg nå med Anne
Svendsdatter. Bent døde i 1773,
og enken Anne Svendsdatter giftet
seg på nytt med Fredrik Jakobsen.
Han livnærte seg og familien som
fraktemann (jakteskipper).
En senere eier som het Andreas
Engebretsen, forpaktet bort havneretten på Bergholmen til konsul
Parr for 5 spesidaler i året. Det var i
1839. Året etter ga han prokurator
Nils M. Bugge rett til å grave leire til
teglverket på Skiphelle.
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Dette fotografiet av
hovedhuset på Bergholmen
er tatt ca. 1929. Det ble
utlånt til Verneforeningen
Gamle Drøbak av Erna
Holm Andersen og trykt
i «Drøbakskalenderen
2006». Erna Holm
Andersen bodde hos sine
besteforeldre på Bergholmen fra 1925 til 1931.
Huset er nå overtatt av
Oslofjorden Friluftsråd.

Skisse over Bergholmen fra 1952 i målestokk 1:2500 som viser: 1) Siktestasjon
2) Minemagasinet med brygge 3) Knallkvikksølv-magasinet 5) Kabelmagasinet
med skinnebane og brygge 5a) Page-fence-gjerdet rundt mine- og kabelmagasinet
6) Båthus med verksted, bedding etc. 6a) Latrine 7) Befalsboligen 7a)
Bryggerhusbygningen 7c) Mindre vannbasseng 8) Smie 9) Bensinanlegg 13) Skur for
minekabler. – Øverst til venstre på skissen skimter vi Kolera-bukta på Håøya.

Det ble holdt kontinuerlige
øvelser med utlegging av minene i
Drøbaksundet til like inntil annen
verdenskrig. På tross av meldingene
som regjeringen fikk om et mulig
tysk angrep på Norge, tok den ikke
meldingene alvorlig og ga tvert
imot ordre om at minene som var
utlagt, skulle tas opp og legges inn
på lageret. Og der lå de da den tyske
flåten med Blücher i spissen trengte
inn i Drøbaksundet.

Vindfangerbukta Båtforening sin
egen vedlikeholds- og bruksavtale for
båtverkstedet på sydsiden av øya, mens
Drøbak Båtforening fortsatte med
tilsvarende avtale for bygningsmassen
på nordsiden av øya.
Oslofjorden Friluftsråd overtok
hovedbygningen i 2005. Den er nå
restaurert og leies ut til friluftsliv
som den 13. «kystledhytta» i
indre Oslofjord. Huset har fått 22
sengeplasser fordelt på to etasjer.

Mine- og kabelstasjon

Åpnet for allmennheten

Litteratur:

Frem til 1877 hadde Bergholmen
skiftet eiere en rekke ganger. Da gikk
den over til Forsvarsdepartementet,
og Oscarsborg festning gikk i gang
med å planlegge og bygge mine- og
kabelstasjon på den lille holmen.
Man anla båthavn, magasiner og
boliger for befal og menige. På
sydsiden av øya ble en siktestasjon
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hugget inn i fjellet. I tillegg anla
man vannbassenger og etter hvert
også bensinlager.
En natt i 1932 brant mine- og
kabelmagasinene ned, og minene ble
ødelagt. I løpet av kort tid fikk man
gjenoppbygget anleggene, minene
ble reparert og nye miner anskaffet
i tillegg. Anleggene ble utvidet og
modernisert.
PENSJONIST-NYTT 2/2010

Etter hvert som Bergholmen fikk
redusert sin militære betydning, fikk
Drøbak Båtforening adgang til å
bruke øya mot å foreta restaurering
og vedlikehold. Offisielt har
båtforeningen hatt adgang til å avholde
to årlige, større arrangementer på
Bergholmen. Senere da Bergholmen
ble åpnet for allmennheten, fikk
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«Bergholmen». Pensjonist-nytt, Årg. 20, nr.
4, 2000, s. 12–14.
«Follo før». Akershus Amtstidende, 27.
september 2005, s. 20. [Om hovedhuset
på Bergholmen].
Myckland, Haakon Falck. «Bergholmen».
I: Bygdebok for Frogn – Gårdshistorien.
Frogn 1967, s. 691–692.
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Stor utstilling

Grete Moes klær

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

Trygve Aasheim

Lindtruppbakken 2, Drøbak
Telefon 64 93 01 07

Dyrløkkeveien 27, 1440 Drøbak
Tlf 64 93 47 50, Fax 64 93 50 70

Follo Oljeservice as

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

Parafin – Fyringsolje – Autodiesel
Smøremidler – Service

svemo.no
Data-service

Svein Moen
924 21 926

Service, salg
opplæring, internett,
installasjon

Belsjø Platå 21 A, 1440 Drøbak
post@svemo.no www.svemo.no
Tlf. 64 93 84 03

– en ny måte å bo på

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

2, 3 og 4-roms leiligheter
for salg i Drøbak

Registrer din interesse hos
Foss & Co på telefon
64 90 77 00
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Leker på fjorden og
«krig» i Brunskauen
En «Kon-Tiki-ekspedisjon» i
Drøbaksundet

I april 1947 gjennomførte som
kjent Thor Heyerdahl sin Kon-Tikiekspedisjon over Stillehavet. Dette
ble behørig omtalt både i aviser og
radio. Det var jo spennende å lese
om ferden, og som guttunger fulgte
vi ivrig med på denne ekspedisjonen.
På den lille stranda til Johansen
nord for Sprostranda, inntil steinmuren mot Krag, lå det en del lukelemmer som stammet fra «Donau»
som gikk på land i Skiphellebukta
vinteren 1945. Lemmene var ca. 2–3
m lange, ca. 60 cm brede og hadde
to bærehåndtak i hjørnet, diagonalt
overfor hverandre.
På denne tiden bodde jeg i Finnes
vei, men hadde mine lekekamerater
i Strandveien. Det var Thomas
Krag og «Knøtten» – Hans Andreas
Klausen. Av denne grunn var jeg
også mye i området ved Sprostranda.
Vi hadde alle tre vært engasjerte i
ekspedisjonen til Heyerdahl, og nå
ville vi også gjøre noe med dette. Det
var sommeren 1947, og trolig hadde
vi akkurat begynt på skolen i slutten
av august. Vi fant tau og hyssing,
bandt tre av de nevnte lemmene
PENSJONIST-NYTT 2/2010

sammen oppå hverandre, fant noen
bordbiter til padleårer og la fra land.
Målsettingen var klar: vi skulle padle
til Storskjær.
Om vi kunne svømme? Jeg var

Jeg er født i Drøbak i 1940, og her vokste
jeg opp. Disse artiklene skal handle om hva
jeg husker fra guttedagene, om de første
erindringer i livet, hvilke hendelser jeg
har opplevd i barneårene, hva jeg husker
fra livet i Strandveien under krigen og på
Bråtan og Tollbodplan i Drøbak i årene
etter krigen, hva som skjedde av dagligdagse
opplevelser, hvilke personer jeg delte
opplevelsene med og hvordan livet gikk sin
gang i dette området. Det er sikkert mye
som i etterhånd kunne vært notert ned og
fått omtale her, men dette er et utvalg av
barndomsminner fra årene 1943–1954,
skrevet nærmere 65 år etter utgangspunktet
i 1943.
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6 ½ år og de andre noen måneder
eldre, og vi hadde alle lært å
svømme denne sommeren, men
det var mest under vann, og slett
ikke over lange strekninger. Jeg
husker at jeg først lærte å svømme
under vannet – før jeg klarte
å puste ordentlig over vannet.
Svømmebelter av kork fantes vel
å oppdrive. De var sydd i seilduk
med en stropp rundt halsen og
en tilsvarende stropp bundet fast
rundt livet. Men slikt utstyr tenkte
vi ikke på – ei heller hadde vi visst
hvor vi skulle få tak i det.
Vi la ut fra Sprostranda. Flåten
tålte oss alle tre, men da stod vi
med vann opp til knærne. Vi klarte
å komme oss midtfjords – halvveis
til Storskjær. «Ekspedisjonen»
var nær ved å lykkes da vi ble
innhentet av den grønne racerbåten
til tollvesenet. Det var noen tollere
på Tollboden som hadde oppdaget
dette noe uvanlige syn. De så bare

ble vi innhentet, dratt om bord i
tollkrysseren og transportert i land.
Episoden ble dagen etter omtalt i
lokalavisen som Drøbaks svar på
Kon-Tiki-ekspedisjonen – med en
heltemodig vinkling.

Narret til å bade i sjøen
Vi engasjerte oss i Kon-Tiki-ekspedisjonen.

tre smågutter som stod i vann til
knes midt i fjorden og som padlet
vestover – «mot Vinland». De kunne
ikke se den hjemmelagde flåten som
var under vannet.
På Tollboden hadde nok de
fleste hørt om en annen person
som for hundrevis av år siden
hadde «gått på vannet», men at
dette under skulle gjentas her i
Drøbaksundet såvidt lenge etterpå,
var det samstemmighet om å regne
som nær en sensasjon. I alle fall

Det må ha vært i 1948 – i alle
fall var det 29. april – at Thomas,
«Knøtten» og jeg stod på brygga til
Krag da Thor Larsen og Gunnar
Askautrud også kom dit. Disse to
var mye eldre enn oss. Vi kjente dem
ikke fra før, men jeg husker at de
kom med et eventyrlig tilbud til oss
«smågutta». «Hvis dere hopper til
sjøs fra brygga her i underbuksene,
så skal dere få bløtkake», sa de.
Dette hørtes veldig godt ut, for
alle tre elsket bløtkake, og vi var ikke
seine om å kle av oss og hoppe uti.
Det var veldig kalt i vannet – trolig
ca. 6–7 grader. Da vi kom opp av
vannet og hadde klatret opp stigen
til brygga, hadde både Thor og
Gunnar gått lengre inn på brygga
og holdt på å le seg i hjel. Deretter
forsvant de begge to. Kaka har jeg til
nå ikke sett noe til.

Lekte Nesoddbåt

Thomas Krag og hans bror Klaus
hadde begge hver sin jolle. Thomas
eide «Prins» som var forholdsvis
bred og stødig, og Klaus eide «Jolly»
som var rank og ustø. Med disse

Tollboden og bryggene sørpå.
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to båtene lekte vi fjordbåtene som
anløp Drøbak og la inntil steiner,
fjellkanter og brygger fra losstasjonen
til Torkildstranda. Jeg vet ikke hvor
mange tusen åretak jeg har tatt på
denne strekningen. Jeg syntes det
var så morsomt å ro. Etter at jeg
flyttet til Finnes vei, gikk jeg til
Strandveien før jeg gikk på skolen
om morgenen, rodde fram og tilbake
og lekte Nesoddbåt. Når så Thomas
hadde stått opp og spist, gikk vi
sammen til skolen på Torget.
På begge jollene var det laget et
«skår» i akterspeilet slik at det gikk
an å vrikke båten fremover med en
åre. Dette ble vi veldig flinke til.
Vi stod i hver vår båt og vrikket
om kapp frem og tilbake mellom
Lehmansbrygga og Torkildstranda
med anløp av en rekke «brygger og
havner», dvs. fjellsprekker, steiner og
badebrygger.

Hoppet mellom isflakene

Vintrene under og etter krigen
husker jeg som veldig kalde og
snørike, og fjorden var ofte islagt.
Når våren kom og isen på fjorden
begynte å smelte og bevege seg, var
det en farlig sport vi gutta tok oss
til, nemlig å gå på – eller hoppe – fra
isflak til isflak. Dersom vi hadde
falt mellom flakene, var det liten
mulighet til å komme opp igjen. I
sterk strøm kunne flakene også drive
utover og fra hverandre. Da var det
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om å gjøre å komme innover før en
slik situasjon oppstod. Det var ikke
mange voksne personer som syntes
at dette var moro å se på. Vi fikk en
rekke advarsler og formaninger.

Krigsdans rundt «totempælen»
i Brunskauen
I min barndom var Drøbak inndelt
i tre soner: Nordpå, Bjergene i Øst
og Sørpå. For oss i Sørpå-gjengen var
det ikke tillatt å leke med noen fra
de andre sonene. Tvert imot var vi
«i krig» med hverandre, og det gikk
skarpe grenseskiller der hvor byen var
delt opp. Det kunne være slik at en
kamerat bodde på den andre siden
av gaten og tilhørte en annen gjeng.
Han fikk vi ikke lov til å leke med
– «av hensyn til gjengens sikkerhet
og faren for å lekke opplysninger om
hyttenes beliggenhet».
I Brunskauen var hyttene våre
plassert ved og rundt «Branntreet».
Hyttene var godt kamuflert med
kvister, mose og lyng, og de lå inntil
fjellet – nesten usynlig. Det var
utkikksposter i de største trærne,
og vi hadde et fengsel som bestod
av piggtråd. Hadde noen ikke
etterkommet ordre fra høvdingen,
bar det rett i fengsel. Fangen måtte
krølle seg sammen for å komme inn.
Deretter fikk han sin straff ved at
resten av gjengen stod og tisset på
arrestanten. Per Barmo og Richard
Lunde var i flere år høvdinger, og
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Eksempel på kampklar «kriger» fra
1950-årene. (Foto: Sven Lindblad).

Svein Pettersen og Egil Solberg var
medisinmenn.
Svein, som var visergutt på
apoteket, blandet de underligste
miksturer «fra egen avl», sammen
med urter, kvae, lyng, bark og dertil
hørende drikke som vi andre måtte ta
til oss. Medisinmannen danset også
krigsdans rundt «totempælen» under
en vel tilrettelagt seremoni. Vi andre
var soldater og måtte finne oss i det
meste.
Jeg husker en gang Egil Solberg
danset krigsdans med en stor
tollekniv i hånden. Han danset
så voldsomt at han stakk kniven i
låret og blødde stygt. Kniven stod
PENSJONIST-NYTT 2/2010

i låret hans. Vi måtte få ham til
lege og laget en båre av kvister som
vi bandt sammen med hyssing og
barkestrimler. Så bar vi ham på
denne ned Løktabakken og hjem
hvor han bodde i Storgaten, visà-vis Reenskaug Hotel. Her tok
forskrekkede foreldre imot og fikk
bandasjert ham. Det hadde rent mye
blod underveis fra skauen.
Jeg lekte litt med Egil og husker
en gang ca. 1950 da vi stod i gangen
hjemme hos ham. Vi hadde kjemmet
håret glatt med vann og skulle se
hvem som turte å løpe tvers over
gaten – ta i veggen til Reenskaug og
tilbake til gangen igjen. Den øverste
delen av gangdøra var i smårutet
glass. Egil løp først, og deretter var
det min tur. Idet jeg skulle løpe inn
i gangen igjen, lukket Egil brått
døren. Jeg tredde høyre hånd tvers
gjennom en glassrute og skar opp et
10–12 cm sår i håndbaken. Da ble
det fort slutt på leken.
Jeg måtte få stoppet blodtapet,
men turte ikke å gå hjem. Jeg gikk
inn til Eva Theien som hadde sin
lille kolonialforretning i murhuset
ved siden av. Jeg visste at det på
disken hennes lå mange lag med
papir som hun rullet rundt brødene
hun solgte. Jeg måtte nøye meg med
de 5–6 arkene jeg fikk av henne,
for flere hadde hun vel ikke råd til
å gi bort. Deretter gikk jeg ned til
Glennestranda hvor jeg satte meg
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inntil muren under bussgarasjen
og holdt stramt rundt såret til det
stoppet å blø. Deretter gikk jeg hjem
og rett opp på rommet. Far skjønte
at noe var galt og kom opp. Jeg ville
ikke til legen, for dette var for dumt
å fortelle både til far og legen. Såret
ble aldri sydd, og jeg har fremdels et
langt arr på håndbaken.
Reviret eller lekeområdet for
«Sørpå-guttene» var Brunskauen
begrenset fra Flatåsen og Brunsveien
og sørover, i Storgaten fra «slakter
Abrahamsen» (Carlsebakken) i
nord og til grensen mot Frogn i
Jørnsebakken. Vi lekte mest på
Brygga, Bråtan, Tollbodplan og
i Filisterkroken når vi ikke var i
Brunskauen.

«Baglere og birkebeinere» av Wilhelm
Peters viser «krigende» barn på Bråtan
så tidlig som i 1925. Her ble det brukt
snøball som våpen.
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Stokker med spiker

På Flatåsen var det en liten slette i
terrenget hvor vi «kriget» med gutta
fra Bjergene i Øst. Krigstidspunktet
og stedet var avtalt mellom
høvdingene på skolen noen dager
i forveien. Det kunne gå hardt for
seg under disse krigene. Det ble slått
med stokker – også med spiker i, og
alt var tillatt av harde slag og spark –
inntil en av gjengene overgav seg.
Hverken bord eller planker
var det stor tilgang på den
gangen. Dette var rasjonert, men
i 1947 begynte byggingen av
Drøbak sykestue og fødehjem i
Løktabakken. Den stod ferdig i
1949. I byggeperioden lekte vi veldig
mye inne i dette store huset, men
tok også med oss både bordplanker
og andre ting til å bygge hytter med.
Likeledes var det mange fine emner
til å spikke sverd av. Piggtråd fantes
det overalt i rikelige mengder etter
tyskerne.

En gang fanget vi Svein
Myrseth i Nordpå-gjengen, kneblet
ham og bandt ham til et tre ved
Nedredammen. Deretter gikk vi alle
hjem over skauen. Det ble et styr av
dette. Foreldrene hadde begynt å lete
etter ham etter mørkets frembrudd,
og de hadde funnet ham seint på
kvelden der han stod og hylte og gråt
inne i skogen.
Faren kom dagen etter på
folkeskolen og leverte tauet til
skolebestyrer Wangensteen. Svein
hadde sladret om hvilke personer
det var som hadde gjort dette, og
det ble en tur til Wangensteen hvor
vi fikk en lekse om oppførsel, og
hvor enkelte grenser skulle settes. Jeg
husker at også faren til Svein var der,
og han var ikke blid. Det var ikke
tvil om at vi nå i deres øyne hadde
overskredet noen av de grensene,
og det skjønte vi. Men jeg tror
ikke dette gikk ut over oppførselskarakteren på skolen.

følg med i

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

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

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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Vindfangerbukta

DRØBAK i 100 !

Av Per-Willy Færgestad

G

eografisk er Vindfangerbukta
den eneste naturlige havnen i
Drøbak, beliggende mot nordgrensen
til gamle Drøbak by. Navnet er
antagelig en forvanskning av navnet
til en mann med navnet Anders
Wildfang som slo seg ned i bukta
på 1700-tallet. (Wildfangerbukt–
Vindfangerbukt.). Den gode havnen
ved Haugsvik (Husvik) er bl.a. nevnt
i Håkon Håkonsons saga (1265). På
Haugsvik var det tingsted, og ved
et samlet ting i 1217 ble kongens
sysselmann (bl.a. skatteinnkrever)
drept av bøndene i Folden (Follo).
Den lune bukten med flate
strender ga muligheter for bygging
av båter og reparasjoner. Fra slutten
av 1600-tallet og hele 1700-tallet
vokste Drøbak fram som en
viktig utskipningshavn for trelast.
Ladestedet ble også å regne som
havneby og forstad til Kristiania.
Mange rike handelsborgere opprettet
«filialer» i Drøbak, og noen flyttet hit.
Bukta ble mye brukt som vinterhavn
og for båter i opplag.
Husvik og Vindfangerbukta
var fra omkring 1850–1898 eiet av
Hans Henry Parr. Han drev skipsreparasjonsverksted og kjølhaling i
bukta (se øvre bilde). Innerst i bukta
ble det på slutten av 1800-tallet
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anlagt en dampsag. Senere kom
elektrisk sag med eget aggregat,
og driften varte fram til ca. 1940.
I dag har vi navnene Sagajordet,
Sagabakken og Sagaveien i området.
Forsvaret eksproprierte hele
Husvikeiendommen i 1898, og
mye av aktiviteten i bukta avtok. På
Husvikholmen overtok C. Løvaas
båtbyggeriet omkring 1917. Han
hadde meget varierte leveranser til
det ganske land, og flinke folk kom
langveisfra for å få arbeid der. I 1923
kom Borge Bringsværd som overtok
driften i 1938. Han ble viden kjent
for sine vakre mahogny seilbåter
BB-11 og BB-17 som ble bygget fra
1956–1969. Da kom plastbåtene
for alvor, og Bringsværd produserte
Yngling og Smiling.
Vindfangerbukta Båtforening ble
stiftet i 1953, og den første dugnaden
ble oppsetting av to nye trebrygger.
Siden den gang har havnen
vokst i sammen med havnen på
Husvikholmen, og med de planlagte
nye båtplasser øst for Husvikholmen
blir det ca. 1000 plasser i området.
Les mer i «Vindfangerbuktas historie» av
Bernhard Magnussen.
Gammelt bilde: Verneforeningens arkiv.
Kilder: «Frogn Bygdebokverk» og
Drøbakskalenderen.
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Vindfangerbukta i 1890-årene

Foto: Per-Willy Færgestad
verneforeningen

Gamle Drøbak
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Frogn
kommune
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Den gang det var mye
vilt i skauen
Av Karl Garder

F

ør 1940 var det veldig mye vilt
å se. Ikke minst hare, tiur og
orrfugl var det mye av. Du kunne
ikke gå en tur i skogen på en søndag
uten å skremme ut 3–4 harer i løpet
av en time. Jeg har blitt fortalt at
tidlig på 1800-tallet var det også en
god del ulv i området her.

På orrhanespill i grålysningen

Jeg var mye på Stormåsan og så på
orrhanespill om våren. Husker godt
en bestemt morgen. Jeg setter meg
der jeg visste de spilte – med ryggen
mot en furu. Jeg plasserer et par små
furuer foran meg i skaren og venter
på at det skal bli lyst.
Det er helt stille – ikke en lyd.
Det er litt tåkedis, og du synes det
begynner å lysne. En trost flakser
forbi i mørket og gir fra seg noen
lyder. Så hører du noen kraftige
vingeslag av orrfugl som kommer.
Ennå er det så mørkt at du ikke
ser dem ordentlig. Du bare merker
at de er i nærheten. Så hører du
en som spiller lenger borte. Lyset
kommer sigende, og du skimter noe
som beveger seg i grålysningen. Det
kommer stadig flere, men der det er
18

mer lyng enn snø, ser du dem ikke.
Noen av fuglene er nærmere enn to
meter fra beina dine.
Så begynner spillet for alvor.
En hane parer ei høne på snøen
rett foran meg. Hanen går av, og
en annen hane kommer mot. Han
subber ned i snøen med vingene og
har halsen strukket framover rett
mot den andre. Denne rygger noen
skritt. Stanser. Plutselig hopper
begge opp i luften og går løs på
hverandre. De slår med vingene.
Den ene hannen gir seg til slutt og
beinflyr og flakser bortover med den
andre etter seg.
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Nå høres det ut som det spilles
over hele måsan. Noen er så nær
at de tråkker på beina mine. En
orrhane har satt seg på en kvist
en snau meter over hodet mitt og
spiller. Når de er så nær, kan du
ikke bevege noen ting. Bare se rett
fram og ikke lee på en finger. Mens
jeg sitter der, stiv som en stokk,
kommer en hare hoppende. Fuglene
reagerer ikke på det. Han tar et
hopp og snuser litt ned i bakken
flere ganger. Så reiser han seg på
bakbeina og ser seg tilbake flere
ganger. Jeg tenker: «Hva betyr det?».
Haren forsvinner.
Noen orrfugler kommer
flaksende i full fart. Fuglene
begynner å toppe, strekker hals og
flyr. Nå ser jeg at det kommer en
rev snikende. Det var rart at haren
merket reven før fuglene. Nå spiller
det i tretoppene rundt omkring. Så
var det å ta med seg tomsekken som
jeg satt på og gå hjem. Jeg skulle jo
snart i stallen for å fore hestene.
Dette var ca. 1950. Det var ikke
ualminnelig å se 8–10 orrfugl på
en gang i bjørkene når man så ut
av vinduet om vinteren. En gang
satt en stor flokk på omkring 50
orrfugl, ja – kanskje mer – i noen
store bjørker og på bakken under.
De spiste rakler. Mange hadde
sett flokken. – Trekkfugl fra andre
steder, ble det sagt. Vi så dem bare
den ene gangen.
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Andre regler for elgjakt

Men selv om det var mye vilt før
krigen, var det lite av elg og rådyr.
De fantes nesten ikke. Det var
forresten andre regler for elgjakt den
gangen. Hvert bruksnummer på
gården hadde tillatelse til å felle en
elg. Elgjakta varte bare i 4–5 dager.
Hvis du skremte ut en elg, fant
sporet og fulgte etter, hadde du rett
til å følge elgen og felle den. Så da
sov du i sporet om natta. En mann
fra Svartskog fulgte elgen i to dager.
Han startet ved Ljan og fulgte sporet
med hund gjennom Frogn. Han skjøt
elgen ved Løes på Nesodden, fortalte
far min. Der elgen ble felt, fikk
grunneieren et lår.

Ulven tok en unge i Tassebråtan

Det er en gammel historie om ulv
som jeg hørte for lenge siden. Som
guttunger fikk vi noen ganger være
med bort i selskap. Beskjeden lød:
«Hold kjeften igjen, men øra åpne
og sitt stille! Ikke si noe før du blir
spurt!». Og vi lytta.
En mann fortalte at en ulv en
gang hadde tatt en unge i Tassebråtan. Jo da. Foreldrene hadde
gått i fjøset og skulle melke kuene
til kvelds. De hadde antakelig ikke
lukket døra ordentlig etter seg.
Ungen på ca. to år ville vel gå til
fjøset der foreldrene var. Det eneste
foreldrene så, var ulvespor. Ungen ble
aldri funnet.
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Bestefar var født i 1839. Han
fortalte til far min hva hans foreldre
gjorde om vinteren når de var ute og
kjørte. På den tiden var det ulv her.
De hadde en stor vedkubbe som de
boret et hull i. Den var smurt inn
med tjære. De satte på en taustump
som ble festet til slaen.
Når ulvene kom, ble kubben
kastet bak. Ulven turde ikke gå
mellom kubben og slaen for å
angripe bakfra. De hadde med seg
staur for å slå av ryggen på ulvene
hvis de kom opp på siden av slaen.
I andre deler av landet er det
store problemer med ulven også i
våre dager. I Rendal kan de ikke ha
husdyr i fjellet på grunn av rovdyr.
Sauene må gå på innmark år etter
år, og mange må slutte med husdyr
på grunn av ulven. Barn som bodde
et stykke unna hovedveien, måtte
tidligere følges av voksne fram til
skolebussen. Nå hentes de av drosje
for kommunens regning.
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Menneskeetende ulver i
Russland

Jeg har noen gamle avisutklipp i en
mappe. Der ligger det et utklipp fra
Nationen 6. mai 2000. Det er en
artikkel av Lars Kristian Steen hvor
han skriver at det ikke er en myte at
ulv spiser mennesker. Jeg kan tenke
meg at det skjer når ulveflokken har
blitt veldig stor, og det er lite mat
igjen. Heller enn å sulte – hva gjør
de da?
I juli 1987 hadde Direktoratet
for naturforvaltning laget en
rapport med et norsk referat fra
Michail Pavlovs bok om ulven.
Boka hadde kommet ut i Moskva i
1982.
Tittelen på rapporten var
«Ulvens næringssøk på mennesket».
Men allerede 4. august 1987 ga
Miljøverndepartementet beskjed om
at rapporten skulle stoppes. Dermed
gikk opplaget med den ferdigtrykte
ulverapporten til makulering og ble
borte. Mange har krevd at departementet skal trykke den opp på nytt.
I rapporten «Ulvens næringssøk
på mennesket» står det at Michail
Pavlov har doktorgrad i biologi og
er en av Russlands beste kjennere av
skogsulven. I boka fra 1982 skrev
Pavlov særlig om Kirov-distriktet
syd for Moskva. Her hadde han sin
base som jaktekspert og sjef for et
teknisk laboratorium. Et stort antall
tamdyr som sauer, geiter, storfe,
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hester og svin ble drept av ulv i
dette området etter krigen.
I årene 1946 til 1950 herjet
menneskeetende ulver særlig
voldsomt i deler av Kirov-distriktet
og drepte flere barn – helt opp til
åtte års alder. Noen av dem ble
tatt mens de sanket sopp eller bær
i skogen. Enkelte av barna ble
navngitt i rapporten.
Når noen i Norge dreper en
ulv, kommer lensmannen. Det kan
bli sett på som miljøkriminalitet.
Følgelig blir det forhør og
presseoppslag. I avisene kan det
noen ganger se ut som om det
er verre å drepe en ulv enn et
menneske.

«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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Drøbakbakkestjerne
Av Sven Lindblad

BRILLER
KONTAKTLINSER
SYNSPRØVER
Sentrumsbygget, Drøbak
Telefon 64 93 15 89

D

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

røbakbakkestjerne har det
flotte navnet Erigeron acre
droebachiensis på latin. Det er
en flerårig underart av vanlig
bakkestjerne, men planten har
også blitt omtalt som en egen
art. Den kan være opptil en halv
meter høy og må regnes som en
varmekjær lavlandsplante. Den
har blomsterkurver med innslag av
fiolett eller purpur, en grenet stengel
med smale blad og er gjerne å finne i
tørre bakker østafjells. Blomstringen
skjer helst i juni.
Botanikeren Mathias Numsen
Blytt nevner denne planten i sitt
klassiske verk «Norges Flora» fra
1861. Den kan være temmelig høy,
og den har bladrosetter fra roten.
Stengelen er glatt, mens bladene ofte
har noe hår. Blytt skriver videre at
kurvbladene først er grønne, men de
blir rødlige etter hvert.

Müller arbeidet mest innenfor
marin biologi, og i Drøbak og Frogn
er han gjerne kjent som den som
ga navn til Drøbakkråkebollen.
Registreringen av denne kråkebollen
skjedde første gang på latin som
nummer 2846 på side 235 i Müllers
bok «Zoologiæ danicæ prodromus»,
utgitt i København i 1776. Den flotte
latinske teksten var «E. Drobachiensis
hemisphæricus pallidus, spinis longis
albis» hvor «E.» er forkortelse for
Echinus. Vi hadde en lengre omtale
av Müller og hans forhold til Drøbak

Otto Friderich Müller

Planten ble første gang registrert i
«Flora Danica» av den store dansknorske naturforskeren Otto Friderich
Müller (1730–1784) som bodde i
Drøbak i perioder av sitt liv. I mai
1773 giftet han seg med Anna
Carlsen som var enke etter Niels
Carlsens halvbror Christen Carlsen.

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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Otto Friderich Müller etter maleri av
Erik Pauelsen.
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i desember-nummeret av Pensjonistnytt i 2007.
Hans hovedverk er «Zoologica
Danica» som kom ut i fire bind. Men
Müller bidro også innenfor tidlig
botanisk forskning, ikke minst med
fem hefter av verket «Flora Danica».
Disse heftene ble utgitt i årene
1775–1782, og de inneholdt omkring
300 tegninger. Mange av dem var
utført under en reise fra Drøbak til
Telemark og tilbake i 1775. Müller
etterfulgte Georg Christian Oeder
som utgiver av «Flora Danica» – et
verk som totalt kom ut i 54 hefter
over et svært langt tidsrom.

Ullerud gård

Haakon Falck Myckland skriver
i «Bygdebok for Frogn – Gårdshistorien» at Müller bodde på Ullerud
gård en periode mens han undersøkte
dyrelivet i Oslofjorden. Anna
Carlsen hadde arvet halve Ullerud
da Christen Carlsen døde i 1771.
Dersom det er riktig at Müller først
bodde på Ullerud, må vi tro at Anna
leide ut en del av denne gården til
ham da han kom til Drøbak. Det var
en standsmessig bygning for Müller
som nettopp hadde fått tittelen
etatsråd. Snart ble Anna Carlsen og
Otto Friderich Müller sammen og
giftet seg, og Müller kunne flytte inn
i eiendommen på Torvet hvor vi i våre
dager finner biblioteket.
Myckland hevdet at det var
24

under oppholdet på Ullerud at Otto
Friderich Müller oppdaget den
spesielle bakkestjernen som vokste
i dette området. Müller mente
at det kunne være en egen art og
kalte den Erigeron Droebachiense.
Dermed hadde han gitt sin hyllest til
Drøbak også innenfor botanikken.
Senere har planten som oftest
blitt klassifisert som en underart
av vanlig bakkestjerne (Erigeron
acre – også skrevet acer eller acris).
I «Norsk og svensk flora» fra 1974
utelukker likevel ikke botanikeren
Johannes Lid at denne varianten av
bakkestjerne med en viss rett kan
betegnes som en egen art. «Om lag
snaue plantar kring Oslofjorden er
ofte rekna som ei særskild art, E.
droebachiénse Müll.», skriver han.

En tidlig og bitter olding

Slektsnavnet Erigeron er satt
sammen av Eri som betyr «tidlig»
og geron som betyr «olding». Dette
har sammenheng med den såkalte
«fnokken» som er samlingen av
lange, fine, hår nesten som hvit ull i
toppen av frukten hos mange planter
innenfor kurvplantefamilien. Hos
Erigeron vokser fnokken ut svært
tidlig. Det skjer før blomstringen
er avsluttet – derav navnet «tidlig
olding». Artsnavnet acre (eller acer,
acris) betyr «bitter», og planten har
også blitt kalt bitter bakkestjerne.
PENSJONIST-NYTT 2/2010
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Illustret av Müllers bror

Drøbakbakkestjerne ble trolig
første gang tegnet av Otto
Friderich Müllers bror som i all
hast hadde reist fra København til
Drøbak for å bli med på reisen til
Telemark i 1775. Opprinnelig var
det franskmannen Anton Picart
som skulle tegne for Müller under
denne reisen, men det viste seg at
han ikke hadde hverken vilje eller
tilstrekkelige evner. En ergerlig
Otto Friderich Müller fant ut at han
hadde «spildet Tid, Bekostning og
Høflighed paa denne Skryder» og
sendte bud på sin bror fra Danmark
for «ved hans Flid og Hurtighed at
indbringe det forsømte». Det var
den dyktige yngstebroren Christian
Friderich Müller (1744–1814)
som sto Otto Friderich svært nær,
samarbeidet med ham som tegner og
laget en rekke kobberstikk til hans
naturhistoriske verker.
Basert på de første tegningene
av Drøbakbakkestjerne, ble det
utarbeidet et vakkert håndkolorert
kobberstikk på 38 x 24 cm. Dette
ble publisert som plansje 874 i
15. hefte av «Flora Danica» og ble
utgitt av Otto Friderich Müller
i København i 1782. Vi viser
illustrasjonen på side 25. Kunstneren
er med stor sannsynlighet Christian
Friderich Müller. En del varianter av
plantenavnet er senere påført nederst
på dette kobberstikket.
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Takk, takk,
takk…

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.
Hjertelig hilsen fra
Redaksjonskomiteen
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Dåpsengelen i Drøbak kirke
Av Sven Lindblad

D

en vakre dåpsengelen i Drøbak
kirke er fra 1776 og antas å
være laget av brødrene Peter og Hans
Jaspersen. De var opprinnelig fra
Torderud gård i Ås hvor deres far var
klokker og bonde.
Figuren står ved korskillet rett
overfor prekestolen. Den er hele 169
cm høy, inkludert plattingen den
står på. Engelen har hvit kjortel med
forgylt «kast» og forgylte vinger.
Som en tjener løfter den fram
dåpsfatet til menneskene. Figuren er
omgitt av et lavt rekkverk som går i
bue mellom korskillet og korveggen.
På den runde himlingen
over er det plassert barnefigurer.
Opprinnelig skal det ha stått en
figur på toppen av himlingen som
forestilte døperen Johannes. Så
ble denne
byttet ut
med et kors.
Men i 1926
ble korset
på toppen
erstattet med
en barnefigur,
slik at det
i alt var tre
barnefigurer
i himlingen.
Videre har
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Døpefonten er
utformet som
en engel med
alvorspreget ansikt.

den såkalte «akantusbøyler». Disse
hviler på riflede kuler. Undersiden er
dekorert med stråler og en due. Etter
restaureringen i 1926 har undersiden
blå farge. Ellers er himlingen forgylt,
og den har ikke minst innslag av
grått med rød marmorering.
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Skanckegården
Av Bernhard Magnussen

P

å 1860-tallet hadde Martin
Skancke sluttet som kontorsjef
hos kjøpmann Graah i Kristiania
og startet forretning i Drøbak
sammen med sin bror Johan. Broren
bodde da i Drøbak, hvor han en
tid hadde vært handelsbetjent
hos kjøpmann Herføl. Sammen
etablerte de en velassortert
skipsprovisjonsforretning med tanke
på de mange seilskuter som hadde
tilknytning til Drøbak, men også de
som kom hit for å handle tømmer
og skåren trelast, eller for å losse
importvarer.
De etablerte seg nederst i
Lindtruppen med et treetasjes
hus og et meget stort lagerhus på
gårdsplassen innenfor. I 1869 startet
de opp. I 1. etasje hadde forretningen
et enormt utvalg av varer. De
to brødre ledet driften med stor

dyktighet. Ved etableringen i 1869
var det også to andre handelshus i
Drøbak, nærmere bestemt Reiersen
og Hammerstad. Men i 1886 gikk
Reiersen konkurs, og samtidig gikk
det dårlig for Hammerstad.
På slutten av 1880-årene sto
Martin Skancke alene igjen som
Drøbaks mektige kjøpmann og en
av de mektigste menn i Drøbak.
Ved folketellingen 1900 arbeidet
ikke mindre enn 17 personer i
forretningen, i tillegg til ham selv og
familien. Både sjøens folk, Drøbaks
egen befolkning og befolkningen
rundt byen fikk her dekket det
meste av hva de trengte. En brosjyre
fra firmaet like etter startåret viser
en del av det utvalget som den
nye forretningen førte. Vi gjengir
innholdet i brosjyren på side 31.
I det store lagerbygget fikk man

Til høyre:
Gården en
vinterdag.

plass til høy og andre landmannsprodukter, og på gårdsplassen kunne
bøndenes hester og vogner finne god
plass. Skancke selv hadde mange
hester, både travhester og ridehester,
og derfor rommet det store
lagerhuset også en rekke staller.
Han visste å markere seg som
den dyktige forretningsmann han

Til venstre:
Skanckegården for
vel hundre
år siden.
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Martin Skancke og hans hustru (nr. 5 og 6 foran fra venstre) omgitt av familie og
ansatte. Nr. 2 foran fra venstre er Bertha Hansen, gift Gulliksen. Nr. 3 er frøken
Johnsen som senere overtok en manufakturforretning. Nr. 8 er bokholder og kasserer
Reissiger. Nr. 10 er enten bror eller sønn av feiermester Nilsen. I bakre rekke fra venstre
ser vi: Nr. 3 fru Paulsen i Tamburbakken. Nr. 6 Skanckes datter Fredrikke. Nr. 7
sønnen Birger som drev en moteforretning i Rangsætergården, hvor doktor Rangsæter
senere holdt til. Nr. 8 het Amundsen. Han ble gift med Fredrikke Skancke. Ytterst til
høyre i bakre rekke står Kristian Andresen.
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var. Det knirket under skoene når
han gikk, sies det. Med sin store
pondus markerte han seg i bybildet.
Han identifiserte seg med Drøbak,
og det varte ikke lenge før han tok
på seg vervet som byens ordfører
– til sammen i hele 13 år fra 1877.
Omsetningen bare økte fra år til
år. Skancke visste også å trekke de
29

helt unge til sin forretning. Således
ble «almuens børn» invitert til
juletrefest, hvor han serverte hver av
dem en appelsin!

Det har vært hevdet at Martin
Skancke hadde aner langt tilbake
til Ynglingeætten, og derfor var
det ikke unaturlig at han påtok seg

Faktura på kr. 16,32 sendt til Skanckes
forretning 5. juni 1893 for dreiel (en type
diagonalvevet lintøy særlig brukt til duker,
laken, servietter og håndklær). Betalingen
av fakturaen skulle skje «pr. Contant!», men
Skancke fikk kr. 4,08 i rabatt. Nederst har
fabrikkeier Joh. Petersen påført følgende
kommentar: «Overanf. Stk Dreiel skal imorgen
blive sendt ombord til Hr. P. Husberg paa
Dampsk «Jarlsberg» eller «Horten», som afgaar
herfra Kl 3 Middag. – En ny prisliste vedlægges.
Med megen Agtelse ærb Joh. P.».
Til høyre: Skisse av Skancke-slektens
familievåpen med en avhugget
«skank», altså fot. Ifølge legenden
fikk den eldste av familiegrenens
aner hugget av benet da han
som hirdmann skulle forsvare
en av småkongene i Jämtland og
Härjedalen. Til takk ble mannen
visstnok adlet.
30
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vervet som visekonsul for Danmark
fra 1888. Som sådan kunne han
plassere en egen flaggstang med det
danske flagg på den samme veggen
ut mot gaten som det norske flagget
vaiet.
Da Skancke avviklet sin
virksomhet, ble de ledige lokalene
overtatt av drøbaksfolk i forskjellige
bransjer som glassmagasin,
malerforretning, kolonialhandel
m.m. I 1982 kjøpte Eva og Willy
Johansen eiendommen. Den var
da nokså gammel og fullstendig
nedslitt. Med stort engasjement
tok de to på seg slitet med å få
bygningen restaurert, ikke minst
med ønske om å bringe den tilbake
til sin opprinnelige status. Dette
lyktes de med til fulle. De kalte
bygningen for Tregaarden, og i 1983
etablerte de en spesialforretning med
ymse varer.

Fortegnelse over M. & J. Skanckes
Skibsprovisionsforretnings rike
vareutvalg, hentet fra en av
forretningens brosjyrer:
Potetesmel, Taugværk – tjæret eller
manilla, Seildug, Sjømandsgarn, Drev,
Raatjære, Kultjære, Beg, Parafinolje,
Linolje, Maskinolje, Bølgeolje, Lampeolje, Spiger, Kul, Ved, Maling – reven
eller tør, Kobberstoff, Mønje, Bly –
plader og blokker, Skibsbeslag, Zink,
Wire, Oljeklæder, Søstøvler, Grønsæbe,
Soda, Skibsbrød, Mygt brød, Rugmel,
Hvedemel,Tørfisk, Klipfisk, Sild, Erter,
Gryn, Svedsker, Rosiner, Tørrede Ebler,
Sirup, Humle, Poteter, Hermetik,
Grønsager, Ost, Faarekjød, Pølse,
Bønner, Ris, Sago, Havremel.
Fra Transitlager: Condenceret Melk,
Australsk Kjød, Genever, Aquavit,
Cognac, Tobak, Seildug, Maling.

Det har blitt sagt at tegneren
Olaf Gulbransson fant inspirasjon
i konsul og kjøpmann Martin
Skanckes skikkelse da han skapte
sin major som illustrasjon til
Vilhelm Krags «Major von
Knarren». Men helt sikre kan vi
ikke være. Andre har hevdet at
det er den danske skuespilleren
Olaf Poulsen som løytnant von
Buddinge i J. Chr. Hostrups
komedie «Genboere» som har
vært Gulbranssons modell.
PENSJONIST-NYTT 2/2010

31

Etter restaureringen utgjør
hovedinngangen en viktig forskjell
fra bygningens opprinnelige
utseende. Inngangen ble flyttet noe.
Opprinnelig var det en port ved
siden av hovedinngangen. Denne
porten førte inn til bakgården.
Veggen ble nå utvidet der porten
hadde stått, og man fikk tak over
den nye hovedinngangen. En annen

Eva Johansen fotografert på baksiden av
huset etter kjøpet i 1982. Ved restaureringen
ble utsmykningene nede til venstre kopiert og
brukt på nytt under vinduene på begge sider
av inngangen. (Foto: Grete Qvist Øystå,
Akershus Amtstidende).
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inngang på enden av huset ut
mot Lindtruppen ble fjernet fordi
det ikke var bruk for den lenger.
Skancke hadde opprinnelig hatt én
inngang til butikken og en annen
til den delen av huset hvor familien
bodde.
De opprinnelige vinduene hadde
blitt skiftet ut med større vinduer
en gang på 1900-tallet. Årsaken
var ganske sikkert at man ønsket
å ha store utstillingsvinduer ut
mot Lindtruppen. Men Eva og
Willy Johansen ville ha tilbake det
originale preget, og byttet disse
vinduene ut igjen.
Opprinnelig var det ikke arker
på taket. Men en gang i løpet av
1900-årene ble det bygd på to arker.
Under restaureringen i årene 1982–
1983 ble disse utvidet, og en tredje
ark ble bygd på, blant annet for å gi
bedre plass i 3. etasje.
I 1984 fikk Eva og Willy
Johansen Verneforeningen Gamle
Drøbaks plakett. Den blir gitt til
huseiere som har restaurert eller
vedlikeholdt sin eiendom på en
rosverdig måte – eller maktet å
tilpasse nytt til gammelt. Så dyktig
som restaureringen ble gjennomført,
mener vi at lokalene i mange år
fremover vil tjene Drøbaksfolk til
glede og begeistring.
I 1986 kjøpte Eva og Willy
Johansen det gamle Bedehuset
ved Torvet for der å opprette
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September 1982. Snekkerarbeidet har begynt. (Foto: Eva Johansen).

Fra arbeidet innvendig i oktober 1982.
(Foto: Eva Johansen).
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November 1982. Nye vinduer og ny
panel. (Foto: Eva Johansen).
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Reisebrev
fra Arne
En vinter på Mallorca

D

et må være tillatt for eldre folk
å forlate sitt kjære fedreland
noen måneder når vinteren var
som i år. Komme bort fra kulda
og glatta. Jeg valgte Mallorca i år,
ukjent for meg. I 1950-åra var øya
det store trekkplasteret, den var
Syden for vanlige folk. Charterfly
fulle av frosne skandinaver flakset
ned og takset inn til de fine

strendene. Hotellene skjøt opp som
paddehatter, og øya holdt på å kveles
av stygg betong. Alle ville tjene
penger, ingen tenkte arkitektur.
Men etter hvert som velstanden
økte, søkte turistene mer eksotiske
mål: Tunis, Tyrkia, Thailand og
Trinidad. Mallorca fikk pusterom
til å komme på beina igjen, sanere
de styggeste blokkene, pynte på

Mai 1983. Ikke mye gjenstår. Huset ble malt rødt.

Tregaardens Julehus. Etter to års
restaureringsarbeid sto det ferdig.
Lokalene i Skanckegården er fra
1999 leiet ut til Avistegnernes
Hus.
Kilder:
Eva Johansens klipp- og fotoarkiv.
Frogn Bygdebokverk, bind III.
Oppgave om Skanckegården i faget
IMRT 100 skrevet i 2006 av Eli
A. Kristiansen, Marita Åsgård og
Vetle Utsi Onstad.

I juni 1983 var huset ferdig, og
butikken «Tregaarden» kunne åpne i
nye lokaler.
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Cappucino med høg kremtopp i båthavna. (Foto: Guri Nesje).
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strendene, lage gode havner
og hegne om det som er øyas
egenart: Den fine naturen. Og
nå er Mallorca «in» igjen. Mange
har bygd seg hus der, noen bor
i leiligheter store deler av året.
Engelskmenn og tyskere er i
flertall. Mange skandinaver flytter
dit om vinteren.
Jeg valgte et leilighetshotell
i Alcudia, nordøst på øya.
Hovedstaden Palma ligger diagonalt
motsatt i sør, 6 mil unna. Bussen dit
bruker en time, som fra Drøbak til
Oslo. Øya er ikke større enn at du
når kysten overalt på en time med
bil. Det er ikke god flyforbindelse
fra Skandinavia til øya om vinteren.
Jeg fikk et opplegg med direkte fly

Laura og Ellinor under palmene. (Kilde:
Ellinor Bogstrand).
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begge veier. Du kan ta med 30 kilo
bagasje. Buss venter ved ankomst, så
det er veldig enkelt å komme på plass.
Jeg valgte en såkalt studieleilighet,
med to senger, sofa, minikjøkken
med fullt utstyr og balkong mot
havet. Rommet blir rengjort en
gang per uke. I første etasje er det
en butikk med ferske baguetter
hver morgen, Torosupper, dansk
sild, svensk korv og ellers alt det
nødvendige. Jeg laget alltid min egen
frokost og ofte litt snacks til kvelds.
Og av og til middag, med grønnsaker
fra markedet og noen sneier av den
verdensberømte serranoskinka.
Ellers kan du kjøpe alle måltider i
hotellets kafeteria. Overdådig frokost
koster bare ca. 50 kroner. De fleste
middager tar jeg på en av de gode
restaurantene i havna, som ligger i
enden av «mi» strand, 20 minutters
spasertur unna. Hotellet ligger direkte
på stranda med bare en hellelagt sti
mellom oss og Alcudiabukta.
Sola forsvinner fra min balkong
ca. kl. 14, så om ettermiddagen
driver jeg ute. På fortauet møter
jeg Laura fra Bodø. Hun er 90 og
går med rullator. «En god venn det
der», sier jeg. «Ja, uten den hadde æ
ikke kommet ut». Hun er hvithåret,
rank og fast i blikket. «Så du er frå
Drøbak. Ja, den byen kjænner æ
godt. Svigersønnen min budde i
Vannverksveien. Så der var æ ofte.
No bur han i Bodø». «Har du ofte
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vært her?». «Ja, i år er det 30. gangen.
I fjor måtte æ avbryte oppholdet,
gækta braut meg ned. Men no er æ
ute kvar dag med vennen min». Det
gjelder å holde fast i livet, og ikke gi
seg over i motgang. «Her er så trygt,
lægen kjæm kvar dag kl. 9». Ja,
han gjør det og har med seg norsk
kontorsøster. Et godt hospital med
mange spesialister ligger 3 km unna.
Du bruker reiseforsikring dersom du
må dit.
De fleste på hotellet, mange
svensker, er «gjengangere». De
kommer igjen vinter etter vinter.
10, 15, 20 år. Og Laura altså
30. Hotellet har et lagerrom der
gjestene kan lagre ting fra år til
år: Bordduker, bilder og blytunge
boulekuler. Dette at folk kommer
tilbake år etter år, viser at de trives.
Det beste med mitt «eldresenter»
er alle aktivitetstilbudene. Hver
mandag blir ukeprogrammet slått
opp på infotavla. Jeg nevner noen:
Taichi og gym flere ganger i uka.
På stranda når været er bra, ellers i
trimrommet. Bridge to ganger i uka,
bingo, canasta, revyunderholdning,
allsang (der Ellinor og Erik
fra Drøbak er meget aktive),
spanskkurs, osv. Men det gildeste
av alt, synes jeg, er svenskenes
store favoritt: Boule. Hver morgen
(unntatt søndag) møtes 20–30 stk.
på stranda. Vi tar to runder som
varer halvannen time. Vi spiller to
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Boule-aktivitet på stranda. (Foto: Guri
Nesje).

mot to. Hver morgen ny makker,
etter loddtrekning. Er vi 24, betyr
det av vi trenger 6 baner. Men det er
plass nok å ta av. Stranda er 12 km
lang, og ca. 60 meter brei. Boule er
nasjonalsport i Sverige, det kan vi
lett se. Svenskene kommer alle med
6 kuler i futteral. Lurer på om de får
dem i dåpsgave. De har magnetstav
så de slipper å bøye seg for å ta opp
kulene. De har to «hjul» i snor rundt
halsen. Her blir resultatene notert.
13 p er seier. Boule er et meget
sosialt spill. Du blir kjent med nye,
hyggelige mennesker kontinuerlig.
Det er en lagsport, så du blir ikke
hengt ut i Amta etter hver spilledag.
I Sverige er det boulebaner og
haller overalt. Burde ikke vi få
sporten mer utbredt i Norge også?
Leik er utrolig viktig for menneskets
utvikling, ikke bare for barn, men for
folk langt opp i moden alder. Leik
forlenger livet. Frogn kommune er
flink til å gi gode leikemuligheter
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for barna, bygger fotballbaner og
fotballbinger – leikeplasser dukker
opp over alt. Men leikeplasser for
eldre savner vi. I Drøbak er det
vanskelig å få til noe tilfredsstillende,
her er plass bare til ølkneiper og
parkeringsplasser. Men hva med
Ullerudjordene? Her må det vel gå an
å rigge til noen rektangler for boule?
Som nevnt er Mallorca en veldig
vakker øy. Ikke stor, litt større
enn Gotland. Her bor 800.000
mennesker, halvparten i hovedstaden
Palma. Slik den ligger, i hjertet av
vestre Middelhav, har den til alle
tider vært et yndet invasjonsområde.
Fønikerne var først ute. Så kom
grekerne og ga den et navn. I 500
år blomstret øya under romerne
som innførte oliven, vindyrking
og kristendommen. Vi ser mange
spor etter dem her i Alcudia. De
muslimske maurerne hadde et fast
grep lenge. Da kom appelsiner,
aprikoser og mandler.

Mandeltreet på bussholdeplassen. (Foto:
Ellinor Bogstrand).
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Palma ble en av de mest
sofistikerte metropoler i Europa,
med oppvarmede badeanlegg og
tildekket kloakksystem. Ryktene om
den luksuriøse byen bredte seg, og
den unge katalanske kongen Jaume
II bestemte seg for å rive øya ut av de
vantros hender. I 1229 ble maurerne
jaget på sjøen, og her begynner øyas
moderne historie. Jaume II flyttet
inn i Palma: «Den vakreste by jeg
har satt mine øyne på».
Mesteparten av øya er rikt
jordbruksland, mye dekket av
frukttrær. I februar begynner
mandeltrærne å blomstre, en
åpenbaring i rosa og hvitt. I vest
går fjellkjeden Transmuntana bratt
til himmels, i alle fall opp til 1400
meter. Ellinor og Erik tok meg
med dit i leiebilen sin, en skikkelig
vestlandsopplevelse. Snøen lå i
veigrøfta, mange kilometer. I dette
fjellområdet ligger den vakre byen
Valdemossa, der Chopin bodde
og komponerte en vinter. Det
arrangeres mange bussturer fra
hotellet til severdighetene på øya.
Et av de fineste bilder jeg har med
meg er mandeltreet i blomst. Spesielt
det som står på bussholdeplassen i
Gamlebyen, der Marit og Kjell bor.
Det er et gammelt tre, skrøpelig,
kroket og skeivt, mye likt en viss
person. Men nå drivende fullt av
blomster. Jeg tenkte: Det er håp for
alle som har røtter.
Arne Nesje
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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
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Gamle norske hustyper og
Drøbaks hospital
Av Kristian Brun

F

orlængst har vi som bekjendt
ogsaa her i landet faat øinene
aapne for de rike kunstskatte og al
den i sandhet fornemme og ædle
form- og farvesans, som er nedlagt i
vore gamle haandverkeres bygverker.
Vi vet alle, at meget av stor værdi
her er fundet frem i vore merkeligste
dale og bygdelag særlig Telemarken
og Gudbrandsdalen, og meget er
endnu at finde for den som kan avse
tid til dette enestaaende interessante
arbeide.
Det er dog over meget av denne
gamle bondekunst noget tungt
og trykket, lik de tunge, alvorlige
og sterkt traditionsbundne slegter,
som gjennem aarhundreder levet sit
ensformige liv i dalene paa akkurat
den maate, som nu engang var blit
skik og bruk. Lysere livsformer
og et mindre forbenet syn paa
menneskelivet rykker stadig op i
vore bygder med hver ny jernbane
og hver ny dampskibsrute som
bryter sig vei. Dørene slaaes op til
den vide verden utenfor og større
forandringer sker nu paa 10 aar end
før paa 100. Processen er nødvendig,
selv om derved ogsaa meget fint og
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Byggmester Kristian
Brun (1872–1948)
skrev i 1917 en
artikkel om gamle
norske hustyper
i bladet «Norsk
tidsskrift for
haandverk og industri». I artikkelen
brukte han Hospitalet i Drøbak som
eksempel. Vi gjengir her artikkelen i
opprinnelig språkdrakt.

godt med den for altid feies ut av
vore sagnrike og merkelige bygdelag.
Staburstilen – dragestilen – er
ikke mer moderne i vore dage
og det nye Holmenkollen f.eks.
vil neppe mer bli opført som to
ganger før av kjæmpetømmer i den
mest dæmoniske dragestil. Man
har i vor gamle bygningskunst
fundet bedre forbilleder fra vore
kystbyer og herskapshuse – især
paa Sørlandet. Man finder her
en lys og rik formkunst, som er
sterk paavirket av, hvad de smaa
kystbyers unge sønner saa paa sine
mange reiser i fremmede lande og
det solrike syden. Jeg minner her
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om Kiellands romaner, og særlig
bør forresten henvises til Vilhelm
Krags saa vel kjente omtale av den
rike og egenartede kultur, som
findes på «Sørlandet» i hans øine
et eventyrland – likefuldt som
Nordland, selv om det er paa en helt
anden maate.
Blandt disse værdifulde byhuse
findes en type av omtrent kvadratisk
plan og svære facadelængder og
et næsten pyramideformet tak.
Se fig. 1, der fremstiller Drøbaks
gamle hospital bygget 1793. Typen
udmerker sig ved sit preg av stolt
og overlegen ro og urokkelig kraft.
Gjennem hele bygningen gaar en
gang paa ca. 250 [c]m. b[redde] og
paa begge sider faar man da en rad
av svære, meget dype stuer eller
saler. Indgangsportalen – se fig. 2
– er naturligvis git et visst pompøst
anstrøk. Den lange inskription paa
tavlen over indgangen begynder slik:
«Dette hospitals underste etage er
ved et legatum af frue confere[n]sraadinde Møller o.s.v.»
Det utvendige panel, se fig. 2
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Fig. 1
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og 3, spiller ved disse gamle gaarde
en stor rolle og bidrar til at gi dem
sit monumentale præg. Og dette
gamle kraftig profilerte over- og
underliggende panel staar baade
kunstnerisk og teknisk langt over
de vanlige fas-. staff- eller rustikpaneller, som mest benyttes ogsaa
til utvendig bruk i vore dage.
Ved Drøbaks ærværdige hospital
er anvendt paneltype fig. 3, det
gamle vakre panel som er vist fig. 4
benyttes mest ved bygninger av litt
nyere dato saa vidt jeg kan forstaa.
Hospitalets nuværende vinduer
er naturligvis alle indsat i de senere
aar. Men vinduestypen i vore gamle
gaarde er forbløffende lik over det
hele land, man var ogsaa her som
ellers i norsk folkeliv sterkt bundet
til det engang stiltiende hævdede
og almindelig anerkjendte, og den
sikre smak har man her altid hat
paa sin side. Man kan være sikker
paa, at typen vist fig. 5 er anvendt.
Altid er denne vinduesform inddelt
i fire rutehøider. Jeg har dog set en
eneste undtagelse hvor tre deling
var anvendt, og altid er glassene litt
høiere end bredden, de gamle har her
hat en meget fin tæft da man derved
faar et meget fint avveiet forhold.
Selv om man studerer den simple
stue paa fjeldet eller den usleste
avkrok, saa kan jeg endnu ikke
mindes at ha set et kvadratisk glas –
og endnu mindre et flattliggende.
42

Ved store offentlige bygninger
av særlig ærværdig karakter finder
man dog vinduestype fig. 6 anvendt.
Saaledes ved Skiens nu forlængst
avbrændte store gamle latinskole –
en værdig søsterbygning til Drøbaks
hospital med den samme kvadratiske
plan og næsten pyramideformede
tak.
Vinduestype fig. 6 er ogsaa
benyttet ved Skiens store gamle
museum Brekke og ved den berømte
svære gamle herskapsgaard «Husan»
i Farsund.
I Aasgaardstrand findes ogsaa
to bygninger av kvadrattyper, og
reiste man langs kysten sydover ind
i alle kroker, hvor saa mange gamle
vestlandshjem laa lunt og koselig,
saa kanske man støtte paa flere huser
av denne familie, end man fra først
av tænkte. Saa mangen en perle
av det ædleste slag ligger kanske
glemt og upaaagtet, forfaldent og
miskjendt. Forlængst er den slegt
borte, der bygget huset og vernet om
det som sit bedste eie, og nu staar
kanske det hele for fald og lar sig
ikke redde. Men jeg vil da i alle fald
henstille, at folk med interesse for
gamle tiders høie kultur fotograferer
og avbilder disse huse og saa skaffer
sig litt oplysning om deres historie
og saa offentliggjør det hele. For
norske haandverkere vilde det sikkert
være meget interessant, om man fik
mange slike gamle bygninger omtalt
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i dette blad. Det kunde tilslut bli en
samling av stort værd. Svakheten
ved disse gamle huse rent teknisk
set er først og fremst at de har smaa
og som regel elendige kjældere, lave
og fugtige. Den anden almindelige
mangel er, at grundmurene er for
lave, saa tømmeret ligger helt nede i
bakken og raatner op.
En paatagelig teknisk mangel
ved de store kvadrathuse med
spidstakene er, at man intet lys
faar paa det vældige loft. En masse

PENSJONIST-NYTT 2/2010

kubikmeter rum ligger her temmelig
unyttig hen, i høiden belyst av en
takluke. Nu vet naturligvis den
tykhudede nutid at rette paa den
ting, man anbringer en hel liten
by av arker og utbygg paa taket og
desuden verandaer og balkoner i øst
og vest. Men da er ogsaa billedet
blit urolig og oprevet, den klassiske
renhet og ro, der særlig virker
mægtig naar disse gamle kjæmper
ligger høit og fritt – den er for altid
borte.
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Seierherrene fra
barndommens gate
Noen tanker rundt barns og unges
oppvekstvilkår før og nå

V

i som har levd noen år, kan lett
komme til å tenke på ting som
har hendt, og hva vi har opplevd i
livet. Hvor kan jeg finne bekreftelse
og bevis på at min barndom og
ungdom var som jeg nå husker
den? Det må være i bøker, og jeg
finner Roy Jacobsens «Seierherrene».
Jeg leste den for ca. 20 år siden
og begynte å lese den nå med helt
andre briller på. Jeg er selv født og
oppvokst i Oslo og har jobbet 10
år som lærer på en drabantbyskole
på 60-tallet. Derfor ser jeg mye av
egen barndom og drabantbybarnas
oppvekst i hans beskrivelse.
Den første delen av boken handler
om det nordnorske bygdelivet og
kystkulturen. Forfatteren beskriver
en families gleder og sorger, dens
nøysomhet, tilpasningsdyktighet,
men også dens fordommer.
I den andre delen som jeg
ble veldig fascinert av, møter vi
drabantby-gutten, den yngste av tre
brødre som bor i i en liten leilighet
i drabantbyen Årvoll i Oslo. Vi
blir kjent med en vanlig arbeiderklassefamilie, deres hverdagsliv, sorger
og gleder. Teksten treffer meg med
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sin humor, varme, vemod og ærlighet.
Humoren kommer fram i de mange
morsomme kommentarene, vemod der
sårhet og usikkerhet kommer til syne,
og forskrekkelse når du leser om hvor
nådeløse barn kan være mot hverandre.
Jeg blir overrasket over hvor
mye samfunnet har forandret seg.
Familien, skole og fritid – alt er blitt så
annerledes. Spørsmålet reiser seg: Har
det skjedd en forandring til det bedre
eller til det verre? Var det virkelig slik
som livet til Rogern skildres? Vi som
nå sitter og venter på Dagsrevyen foran
TV og data, vokste vi opp slik?
Hovedpersonen vokser opp i et
drabantbymiljø der generasjonen før
ham for det meste kom fra bygda eller
industriområder. Den store klassereisen
er så vidt begynt. Fortsatt snakkes det
om arbeiderklassen og overklassen,
de rike, de med makt og posisjon. De
andre er på mange måter plassert på
forhånd: Arbeiderklassens barn som
begynner å jobbe etter folkeskolen.
Det skjer delvis fordi familiene trenger
en ekstra inntekt, delvis også fordi
foreldrene selv ikke hadde utdannelse.
Noen barn møtte motstand mot å gå
videre: «Min sønn bli ved din lest».
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Men «overklassen» hadde foreldre
som selv hadde god utdannelse og
krevde det samme av sine barn.
Rogern og brødrene hans
starter klassereisen i og med at
de begynner på gymnasiet eller
forsøksgym, studier på Blindern,
og til og med doktorgrad for en av
guttene. Men livets harde læring
har de fått i kameratflokken. Der
korrigeres adferd, og der læres lekens
spilleregler. Livets gåter blir fortalt
uten omsvøp av brødrene når de
synes Rogern er gammel nok til å
få høre ting. De signaliserer uten
forstillelse og rett på sak – «take
it or leave it». Miljøet er tøft, men
omsorgen er der i ord og fakter, og
mottager oppfatter signalene.
Brødrenes omsorg og respekt for
moren er rørende. De strekker seg
langt for å skåne henne. Å sladre
er dødssynd. Mor på sin side er
alltid til stede med matpakke og
kakao, kjøttkaker og poteter for
å stagge opphissede sønner. Mor
som brer ut sine jernvinger rundt
den som trenger det. Mor som får
med seg familien hver sommer til
barndomsstedet på Helgelandskysten
– 200 mils reise i en utgammel bil
nesten uten fjærer, lastet ned til
kardangen. Tre gutter i baksetet med
sine Donald-blader og Hardy-bøker,
De overnatter i løer og hos familie
underveis, for overnatting på hotell
koster for mye. Far og sønner ser
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det fattigslige barndomshjemmet til
moren, men lar mor få gråte hvert år
av glede i møtet med sin barndoms
lykke.
Vi opplever guttenes glede over
å komme hjem etter ferien for å
møte kameratene i gata, skryte
av ferien og oppdage endringer i
holdning og verdier hos hverandre.
Disse guttene reiste bakover i tid i
ferien nordpå. Når de kommer hjem
til drabantbyen, er de underveis
framover mot noe ubestemmelig.
I familien har alle sin plass.
De innordner seg og respekterer
hverandre. Samholdet redder dem
fra å gå
under og
å stå imot
de fleste
fristelsene.
Sønnene
bidrar
økonomisk
med å bli
avisbud. Også
her dekker de
hverandre og
stepper inn
for hverandre. Rogerns erfaringer
som morgenbud om vinteren, er
oppdagelsen av at arbeid har å gjøre
med gleden av å utholde lidelser.
Han tar til seg at avisbudet er en
liten, men betydningsfull brikke.
«Skal ikke glemme hvor jeg kommer
fra». Etter som guttene vokser til,
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er det fortsatt sterke bånd i denne
familien som hjelper og støtter
hverandre i ulike faser i livet. Mor
og far verner om sønnene på sin
måte, guttene har omsorg for mor
ved hennes sykeleie, og til slutt får vi
oppleve ømheten og varmen for faren
som aldrende enkemann.
Jeg kjenner igjen min oppvekst når
jeg leser om Rogern. Jeg kjenner ikke
igjen mine barns oppvekst i denne
skildringen. Kanskje fordi jeg selv var
voksen og ikke rakk inn i deres barneverden. Jeg synes å se mer nå – dels fordi
jeg fortsatt jobber med barn, ser dagens
lek og tenker på mine små barnebarn.
Hva slags oppvekst vil de få?
Umiddelbart tenker jeg at mye er
forandret fra godt til vondt. Det har
blitt satt ord på selvfølgeligheter som
den gang preget barndommen. Vi
snakker om erfaringslæring, kompetanse og empati. Dette lærte Rogern
– og jeg – i leken ute, på løkka,
i gata eller i skog og mark i lang
avstand fra voksne. Nabokjerringa
var riktignok der et sted langt borte.
Vi slo oss, sloss og kranglet og meglet
etter som hvilken plass du hadde i
flokken. Vi lærte leker av de eldre
barna. Nå læres lek i barnehage og
SFO og til dels på skolen. Barn av
i dag har få arenaer som ikke er
voksenstyrt. Fritiden tilbringes mye
i organisert idrett eller med dataspill
hjemme. Mor og far er på jobb, og
ofte er de presset på tid. Likevel
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er samfunnets oppmerksomhet i
svært stor grad rettet mot barna.
De voksne tilrettelegger og følger
dem opp. De fleste barn i Norges
har en trygg oppvekst som tilsier
at mye av det Rogern måtte erfare,
slipper de å oppleve. Vi får barn
som er trygge og tillitsfulle og som
er vant til oppmerksomhet. Barn
som er lærevillige og nysgjerrige
og blir stimulert både hjemme og i
barnehager og skoler.
Skyggesiden er det store antallet
skilsmisser som får enkelte barn til å
bli rotløse og ulykkelige. I det store
og det hele tror jeg nok at barna av i
dag har lært vel så mye i sin oppvekst
som Rogern og hans kamerater gjorde
når det gjelder sosiale ferdigheter.
Ulempen for den oppvoksende slekt er
at ting tilrettelegges for dem i en slik
grad at enkelte kan få problemer med
å takle motgang i ung voksen alder.
Jeg må fortsatt si at jeg er takknemlig
for å ha vokst opp i min barndoms
gate. Jeg ser med stor glede at nåtidens
barn er mye bedre rustet til å møte
samfunnet de lever i enn det vi var.
Jeg synes denne boken bør leses
av flere besteforeldre. Gled dere over
gjenkjennelse, og fryd dere over
at vi kan gi våre unge trygge og
harmoniske levevilkår uten at de får
sår og skader underveis.
Laila Mathiesen
Stafettpinnen går til Jan-Erik Holter
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PASS PÅ, følg med i
annonseringen

Frivilligsentralen flytter

All viktig informasjon om turer,
teater, endrede åpningstider og annet
annonseres i Informasjonskilden
til Frogn kommune i Akershus
Amtstidende annenhver tirsdag.

Frivilligsentralen, som har hatt sitt
hovedsete i Hospitalet siden 2002,
flytter nå til lokaler i Drøbak Kino.
Eldresenterets brukere og ansatte
har hatt stor nytte av samarbeidet i
Hospitalet og gråter over endringen.

Ferie:

Kafeteriaen vår -----

Kafeteriaen i Eldresenteret holder
stengt i ukene 29 – 30 (f.o.m.19.juli –
tilbake 2.august)
Frisør Gunnveig har ferie i ukene
27–28–29
Fotterapeut Marie har ferie i ukene
26–27–28
Aktivitør Sissel har ferie i ukene
30–31–32
Lærling Monica har ferie i ukene
25–26–27
Daglig leder Britt Marit har ferie i
ukene 24–27–30–31

Boccia

Aktivitøren i Eldresenteret vil
kartlegge om det er behov for å
etablere en ny gruppe til å spille
boccia. Om der er interesse settes
den i gang på fredager.
Meld dere på i Eldresenteret eller
ring 64 90 61 85.
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er den enkleste og beste du finner
i Drøbak, takket være mange
frivillige som steller i stand all
maten som serveres. Noen ganger
hender det at alle kalkyler slår
feil, og fatene tømmes før den
oppsatte stengetiden. Er det
middagsforberedelser i gang i
kjøkkenet, må vi be om forståelse
for at vi ikke klarer å oppfylle
etterspørselen.

Registrering av brukere

Siden Frogn eldresenter er et
kommunalt tiltak, må det gis årlige
rapporteringer til administrasjon og
politikere. Antall kunder, gjester,
brukere og frivillige er viktige tall
i meldingene og blir registrert i
et enkelt dataprogram. Alle som
registreres blir personlig spurt og gir
samtykke. Frogn eldresenter har nå
644 registrerte.
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B-PostAbonnement
Returadresse:

Frogn Eldresenter
P.boks 328, 1441 Drøbak

Niels Carlsens gate 20, Postboks 328, 1441 Drøbak, Tlf. 64 90 61 85
Hårpleie: Onsdag og fredag kl 09.00 – 14.00
Fotpleie: Alle hverdager 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 10.30
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 09.00 – 12.00 mandag til torsdag
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
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