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De fleste innfødte pensjonister i Drøbak og Frogn har opplevd at man kunne gå fra 
hjemmet sitt uten å låse. De litt mer forsiktige låste, men nøkkelen ble lagt under 
matten eller i postkassen. En lapp på døren fortalte ofte at den nettopp lå der, eller 
at det stod at man var snart tilbake. Telefoner var sjeldne, men besøkende skulle 
vite hvor man var.

Det fantes tyver på den tiden også. Den berømte ”Gulosten” besøkte bl.a. byen, 
og forsynte seg litt, og det hendte at det var mindre berømte uærlige som også 
forsøkte seg. Men vaktsomme naboers øyne fulgte med hus hvor ingen var til stede, 
og de var ikke sene med å gripe inn eller å varsle. De var ikke redde for det, fryktet 
ikke for å komme ”borti noe”.

Forholdene i Drøbak og Frogn i 2004 er helt annerledes. Flere hus står tomme 
om formiddagen, også de fleste kvinner er nå borte på arbeid, mennene selvfølgelig 
også, barna er på skolen. Hjemmene er låst, de små er blitt nøkkelbarn, vinduene 
er lukket. Flere stoler ikke lenger på at det er nok. Flere og flere hjem får klistret 
merker på seg om at de er tilsluttet alarmtjenester. Falken, Sector, Securitas, 
Hafslund med flere er klebet på porter og vegger i badebyen. 

Borte er alle øyne som så med mistankens skjerpede blikk på fremmede som 
så ut til å ha skumle hensikter. Og skulle så skje at de oppdaget noe, er det mange 
som ikke tar til telefonen eller mobilen og varsler fordi de frykter å komme ”borti 
noe”. Det skjer også når de hører det single i glass fra knuste ruter. Noen tar også da 
betenkningstid og varselet kommer for sent.

Folk er blitt redde, selv for småtyver, noen tør ikke gå i byen helgekveldene, eller 
de nøler, kriminaliteten gjør sitt inntog i den tidligere idyllen.

Slik skal det ikke være. Det er naturligvis slik at vi ikke kommer tilbake til de 
ulåste dørers tid. Men vi kan lære noe av de gamles Drøbak og Frogn, lære å bruke 
øynene, lære å varsle, lære å vokte på naboens eiendom i det godes tjeneste og ikke 
bare se etter at hans trær skygger, at gjerdet hans eller bilen m.m. er i veien eller at 
han spiller når du vil ha fred.

Tenk om vi kunne lære, så kunne vi kanskje i det minste komme småkriminali-
teten til livs, ja kanskje gi varsel til de som angriper byens banker, om at det lønner 
seg dårlig. Selv om husene er tomme store deler av dagen, er det nesten alltid folk i 
nærheten i distriktet. Vær ikke redde for å komme ”borti noe”. Meld ifra for å hjelpe 
din neste.

D e låste dørers by og bygd

43000 har hittil i år besøkt 
”Borgen”. det har vært en ellevill 
familie-glede både på tunnelsafari 
og i natur-løypa hele sommeren 
igjennom. Tilbringerbåtene har 
gått i ett fra sjøtorget. nå overtar 
sundbrygga som hovedanløpssted.

Nå er det kurs- og konferanser som 
blir markedsført og prioritert. Man syr 
sammen spesialpakker for alle mulige 
grupper opp til 160 personer og tilbyr 
alle mulige aktiviteter øya inviterer til. 
Men det betyr ikke at øya stenges for 
andre. De som ønsker å ta en tur, bare 
for å rusle i de historiske, spennende 
omgivelsene, eller besøke en av øyas 
restauranter, kan med letthet ta båten 
fra Sundbrygga. Noen guiding blir 
det imidlertid ikke med mindre det 
kommer hele grupper, som bestiller 
turen på forhånd.

Åpen hele årett
Oscarsborg skal være åpen hele 
året. Det var en av forutsetningene 
fra Stortinget da man vedtok å åpne 
forsvarsverkene.

Aktivitetene på festningen i 
sommer var spesielt tilrettelagt for 
båtfolk, barnefamilier og kultur- og 
historieinteresserte. Besøkende har 
kunnet legge til i en egen gjeste-
havn, oppleve operaforestilling, 
fyrverkerikonsert, intimkonserter, 
bareneteater, tunnelsafari, kystgeit-
kommandoen.

Folk besøkte museer samt 
overnattet på hotellet i Forsvarets 

tidligere kaserner og spiste god mat 
i den tidligere messa. Flytebryggen 
i gjestehavnen forsvinner i løpet av 
september, men museet er åpent på 
bestilling. Til våren vil gjestehavnen 
igjen være på plass, og aktivitetstilbudet 
vil bli enda bedre enn i sommer, 
forsikrer informasjonskonsulent Thomas 
Sevang.

Pål Mørk

jeg drar dit igjen
Nede på Sjøtorget traff jeg nylig en 
dame, som nettopp var kommet 
i land fra besøk på Oscarsborg. 
Begeistret utbrøt hun:

Dette var en stor opplevelse! 
I april neste år blir jeg 80 år. Da 
skal jeg sannelig invitere familie 
og venner til middag på ”Borgen”, 
men først skal vi rusle rundt på 
øya blant vollgraver og kanoner, 
ikke minst stoppe opp ved den lille 
gress-sletta nedenfor ”Kongen”, 
hvor kongene våre har risset inn 
sine navnetrekk.  Jeg bukket og 
takket for hennes varme tanke.

BM

Oscarsborg i skuddet
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Kom innom til en hyggelig prat om
vårt fordelsprogram

KARAT
Vi har mulighetene, du har valget.

Telefon 04800 Kundeservice

FØLG MED I

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

GRØNTHUSET
DRØBAK FRUKT- OG GRØNTTORG

PAVELSGÅRDEN – STORGT. 7
TLF. 64 93 02 88

Vinner kampen
mot høye priser!

HVERDAGER KL 09 – 20
LØRDAGER KL 09 – 18

«Aktiviteten»
Forretningen i Niels Carlsensgt.

hvor pensjonister og trygdede
selger sine vakre
håndarbeider.

Niels Carlsensgate – 1440 Drøbak

Pnytt 4/02 dok  20.02.03  12:31  Side 18

apotek i drøbak sentrum
Storgaten 18 – 1440 Drøbak

Åpningstider:
Hverdager 9.00-17.00
Lørdager 9.00-14.00

Telefon 64 90 77 80   Faks 64 93 39 04

Oscarsborg for pensjonister
Det har vært skrevet mye om Oscarsborg etter at området ble åpnet for 
almenheten. Men det har ikke vært omtalt hvor glimrende forholdene er der for 
eldre mennesker. Det er mange stier eller veger der de eldre kan bevege seg – flere 
flate og brede uten feller. De egner seg bra for rullestoler. Det er vakre plener og 
benker å hvile på, ikke minst er det fint på Nordre Kaholmen. En høsttur ut på 
holmene vil gi pensjonister en opplevelse.

LAURITS KARLSEN & SØNN AS
OLJE • PARAFIN • SERVICE

Pensjonister får rabatt!
Ring 64 93 17 55 

og snakk med din lokalleverandør
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Ullerud sykehjem

nå er Ullerud gård ”tilbake” i den 
rollen mange av oss ønsker den 

skal spille: til tjeneste for fellesskapet. 
Ullerud sykehjem tar imot sine første 
pasienter 1. januar 2005. Vi var lenge 
engstelige for at juvelen skulle falle ut 
av kommunens eie – store hotellplaner 
svevde i det uvisse i mange år. Ingen 
vet hvordan det hadde gått med de 
bestående husene hvis hotellplanene 
hadde blitt realisert. Nå står de der og 
skal telle med i sykehjemsopplegget.

Mange har sterke bånd til Ullerud, 
som var administrasjonssenter for 
gamle Frogn kommune. Her regjerte 
blant annet den dynamiske ordfører 
Harald Rød, Borghild Marthiniussen 
satt på pengesekken, Gert Veiteberg 
styrte ligningskontoret og Ermesjø 
trygdekontoret, mens Lande og Nesvold 

stelte med det tekniske. En tid hadde 
Frogn sparebank lokaler her.

Vi er veldig glad for at kommunen 
til slutt gjorde kort prosess og fikk 
gjennom vedtaket om å plassere det nye 
sykehjemmet på Ullerud og å bevare 
bygningene med så mye lokalhistorie 
i veggene. Arkitekten har tilpasset et 
vinkelformet bygg meget godt til de 
bestående ”herligheter”, for eksempel 
lindealleen. Han har presset høyden 
ned til to etasjer, slik at bygningen og 
”omland” danner et harmonisk hele. 
Her er ikke prangende utvekster og rare 
vinkler. Gården beholder sitt landlige 
preg som forsterkes av at golfbanen 
er nærmeste nabo. En annen nabo 
er Ullerud barnehage, og vi ser for 
oss et fint samspill mellom disse to 
institusjonene.

Sykehjemmet får 35 enerom med 
romslige bad. Her blir det dusjer – ikke 
badekar. Noen rom har åpen løsning 
slik at de passer for ektepar. Rommene 
er ordnet i grupper på sju i hver (én 
gruppe har åtte rom). Til hver gruppe 
hører en stor fellesstue og kjøkken med 
spiseplass til alle 7. Maten blir tilberedt 
på Grande sykehjem og transporteres i 
spesielle containere. I den utstrekning 
de gamle orker å være med, kan de 
sammen med betjeningen servere 
maten. Vi ser at det er lagt opp til en 
fin balanse mellom det å ha privatliv 
(enerom) og mulighet til fellesskap.

Hjemmet har vennlige utvendige og 
innvendige trapper, men også heis (selv 
om det blir kort ”heisatur”). Det er en 
stor, overbygd balkong i andre etasje 
mot lindealleen. Den gode jorda på 
Ullerud brukes til en frodig hage, og til 
en nyskapning: Sansehagen. Erfaringer 
har vist at spesielt demente har nytte av 
kontakten med de nære ting, som ga oss 
opplevelser tidlig i livet.

Det er gjort mye for at beboerne 
skal trives. En avdeling har fått 
vinduene plassert i vinkelnisjer, slik 
at en får utsikt i to retninger: mot 
rundkjøringen der det alltid er liv, og 

Her ser vi innredningene til 4 av de 7 leilighetene som hører til en avdeling. 
nederst på tegningen ser vi kjøkkenet og oppholdsstuen som hører til gruppen.
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Jomfruen på Ullerud

Ullerudeiendommen ble sannsynlig-
vis ryddet i tidlig kristen tid. Fra 

1381-1532 lå den under Hovedøen 
kloster. Gjennom tidene har det vært 
mange eiere og brukere. I 1671 kjøpte 
Jens Jensen Bærøe eiendommen. Han 
drev da værftet på Husvikholmen. I 
1723 overtok trelasteksportør Jacob 
Carlsen. Hans sønn – Niels Carlsen- 
arvet eiendommen i 1783. Han var 
da på toppen av sin karriere: handel, 
trelasteksport og bankvirksomhet med 
store grunnarealer i Drøbak. Etter Niels 
Carlsens død kjøpte en av hans sønner, 
som også het Niels, Ullerudeiendommen. 
Niels og hans husholderske: jomfru 
Henriette Samuelson (1803-1894) 
flyttet til Ullerud og overtok driften 
av gården. De hadde tidligere vært 
forlovet, men giftet seg aldri. Men 
Henriette var den drivende kraft der 
i gården. Innen Niels Carlsen døde 
hadde han innsatt jomfru Samuelson 
som universalarving. Hun fortsatte i 
ensom majestet å drive gården. Da Niels 
Carlsen jr. døde, dro hun sammen med 
en av gårdsguttene med hest og karjol 
helt opp til Trondhjem for å bringe 
odelsrettsspørsmålet på det rene.

I 1887- det året som dronning 
Victoria kunne feire sitt 50-års jubileum 
som monark- plantet jomfruen på 
Ullerud en eik på høyden rett bak der 
Seven-Eleven holder til idag. Eiken har 
vokst seg stor og mektig og måler nå 5 
meter i omkrets nederst. Det sies at hun 
la en gullskatt under roten, men ingen 
har hittil gjort forsøk på å finne den. 
Det er best å la eika få stå i fred!

Etter Henriette kom det nye eiere 
på Ullerud. I 1922 var eiendommen 
på konkursens rand. Eiendommen 
ble delt opp. Frogn kommune kjøpte 
den søndre delen og gårdeier Torgeir 
Isaksen den øvrige del. Idag er det 
Isaksens barnebarn Berit som eier 
gården. Frogn kommune solgte i 1925 
sin del til to damer som opprettet 
et privat barnehjem der, som de 
drev frem til 1937. Da overtok igjen 
Frogn kommune, som bl.a. brukte 
hovedbygningen som herredssal 
og administrasjonslokaler frem til 
kommunesammenslåingen med Drøbak 
i 1962.

Hovedbygningen på Ullerud var 
opprinnelig av tre. Etter at den brant 
ned i 1914, ble den gjenoppbygd i 
samme stil, men nå i mur. På den østlige 
del av tomten bygger nå kommunen 
Ullerud Sykehjem, som skal være 
innflytningsklar til nyttår.

BM

Ullerud i sine glansdager – i vakre 
omgivelser – malt av anton Thoresen 
en gang i 1920 årene.

Eldredagen
1. oktober arrangerer Frogn eldreråd møte på 

Rådhuset kl 11.00-14.00
* 

Foredrag av lege/forsker Ingunn Ulstein: "Demens i familien"
* 

Astrid Henyng: "Orientering om situasjonen innen 
psykiatrien i Frogn

*
Karen Marie omholt: " Prøysen og primstaven"

*
Servering – alle velkommen

Ullerud i 
"gamle dager". 
Bygningene til 
høyre i bildet 
ble revet, og 
her ligger i 
dag det nye 
sykehjemmet.

mot Ullerudtjernet og golfbanen. Det er 
brukt lyse, behagelige materialer overalt 
– på badet er det fliser. 

Det er bare 15 plasser som blir åpnet 
1. januar 2005: en avdeling for demente, 
ledet av Aud Åse Marthinsen, og en 
avdeling for vanlige syke (somatisk) 
med Inger Engen som leder. Planen er 
at disse plassene gir rom for pasientene 
fra Frogn som i dag har plass i andre 
kommuner. Vi går ut fra at kommunen 
bevilger midler etter hvert som behovet 
øker. Betjeningen vil bestå av 36 
personer, som ikke betyr fulle årsverk. 
Det vil alltid være to på vakt om nettene.

Bygget koster 89 millioner kroner, 
og driftsutgiftene for inneværende år 
er oppført med 2,6 millioner kroner. 
Dette er imidlertid bare småpenger 
mot det som kommer. For 2005 er det 
regnet med 5,2 millioner, og når hele 
bygget tas i bruk i 2007, er utgiftene 10 
millioner. Finnes pengene da, med en 
anstrengt økonomi?

Ingen ønsker å komme på sykehjem, 
men skulle en trenge det, vil Ullerud 
være det beste som kan tilbys i dag. En 
stor takk til kommunen!

AN
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senior surf – dagen 2004 vil i år bli 
tirsdag 12.oktober.

Senior Surf – dagen vil bli arrangert 
over hele landet samtidig. Initiativtaker 
er den ideelle organisasjonen 
Seniornett Norge. Målsettingen med 
foreningen er å bidra til at brukere 
over 55 år kan delta i informasjons- og 
kommunikasjonssamfunnet.

Å bruke internet er morsomt, nyttig 
og etter hvert nødvendig. Men det er 
en terskel å komme over for å kunne 
begynne. Senior Surf – dagen kan være 
et hjelpemiddel for å komme over 
denne terskelen.

Frogn bibliotek har i samarbeid 
med Eldresenteret og Skolene arrangert 
Senior – Surf-dag helt siden dette 
startet. I år vil vi også holde stengt på 
biblioteket for vanlig virksomhet for å 
kunne vie denne dagen til internetbruk. 
Alle over 55 år blir invitert til å prøve 
seg på internet med hjelp fra veiledere 

som vil vise hvordan man kan søke 
informasjon og sende elektronisk post 
til venner og familie. Vi vil benytte alle 
datamaskinene på biblioteket for at 
flest mulig skal få prøvd seg.

For å få plass til alle interesserte 
må vi ta imot påmelding og avtale om 
tid. Husk å si ifra om du er nybegynner 
eller om du har erfaring. Som veiledere 
har vi brukt ungdomsskoleelever, eldre 
med litt interneterfaring og personalet 
ved biblioteket. I tillegg har vi hatt 
demonstrasjon av en bankfunkjonær 
i bruk av ”Nettbanken” for de som er 
interessert i det.

Vi har behov for flere veiledere, så 
hvis du har lyst, og har litt erfaring, vil vi 
gjerne ha kontakt med deg!

Ellers er alle hjertelig velkommen 
til å melde seg på til årets Senior Surf 
– dag både med eller uten erfaring! Ta 
utfordringen og heng deg på!

Frogn bibliotek tlf.: 64930191

Senior Surf-dagen 2004
alle over 55 år blir 
invitert til å prøve 
seg på internet med 
hjelp fra veiledere 
som vil vise 
hvordan man kan 
søke informasjon og 
sende elektronisk 
post til venner og 
familie. seniorsurf-
dagen er et 
samarbeid mellom 
Frogn bibliotek og 
skolene.
Illustrasjonsfoto: 
Trine suphammer

Godt nytt fra Eldresenteret

kom og hjelp oss
Bemanningen i Eldresenterets 
kafeteria strever. Vi har for få personer 
til vaktene, og de som er, jobber mer 
en lovet, for å holde tilbudet i gang. 
Kom og HJELP dem, meld deg til 
tjeneste, lite eller mye, alle mottas 
med takk. Når vi nå er kommet over 
budsjettnedskjæringene og står støtt 
igjen, kan vi ikke la dette problemet 
ødelegge kafeteriatilbudet som dere 
nyter så stor glede av. 

FrognU3a, som tar hånd om mange 
av Eldresenterets tilbud, planlegger nå 
nytt høstsemester med Engelskkurs 
som starter fredag 10.september for 
tre varierte grupper.
Temadager hver 1. torsdag i mnd. 7. 
okt. kommer Fritz C.Holthe
4.nov. Trygve Lange-Nielsen
2. desember Richard Herrman.
    Kunstkurs som går over 4 ganger. 
Annonseres i Eldresenteret.

Franskundervisning
Vi har nå mulighet for å sette i gang 
franskundervisning dersom det er 
interesse for det.
Meld deg til Eldresenteret så snart som 
mulig om du vil være med.

Ytre Follo Hørselslag
Det er Eva Bliksvær som har overtatt 
salg av batterier og veiledning i 
stell og bruk av høreapparater. Hun 
kommer 1. mandag i hver måned 
klokken 10.30 – 12.30.

Fotpleie
Vår nye fotpleier 
Marie Fayyas trives 
i fotpleiesalongen 
vår, og gir nå tilbud 
om timer tirsdag 
og onsdag. Du 
ringer Eldresenteret, 
a64932431. 

eldresenterets Venner
Er en støtteforening som står for 
hyggekvelder, St.Hans feiring,17.mai 
kaffe og lotterier. I vår ble det valgt 
nytt styre Det nye styret ser slik ut: 
Leder: Bjarne Berntsen
Nestleder: Kåre Carlsen
Sekretær: Marit Hansen
Kasserer: Grethe Buajordet
Styremedlem: Karl Garder
Varamedlem: Bjørg Andersen
I tillegg kommer revisorer, fest-, reise-, 
lotteri- og valgkomite.

såpekoking
Arbeidsstuen kommer til å sette i gang 
og lage såper på mandagene fra 20. 
september klokken 10.00 – 13.00. 

allsang
Erik Hagen, som er dirigent for 
Pensjonistkoret, er iniativtaker til 
felles sangsamling i Eldresenterets 
kafeteria siste søndagen i måneden. 
Fra klokken 17.00 – 18.30.Gamle og 
kjære sanger hentes frem sammen 
med nyere melodier. I en liten pause 
nytes medbrakt.
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Da Frogn holdt 
hus på "Lysheim"

Fra verandaen her i min alderdoms 
bolig ser jeg bl.a. bort til Frogn 

rådhus og en parkeringsplass der 
ansatte har et stort antall biler stående. 
Parkeringsplassen på den andre siden 
av bygningen kan jeg ikke se herfra, 
men det står nok mange biler der også.

Av og til går mine tanker tilbake 
til første halvdel av 1930-årene, i 
min ungdom. En sommer var jeg 
akkurat ledig da det var sykdom 
på herredskassererkontoret. 
Herredskassereren var forresten også 
ligningssekretær, og litt av hvert av 
andre oppgaver lå også til stillingen. Det 
falt i min lodd å vikariere de to dagene 

I "Lysheim", rett syd for rundkjøringen 
ved dyrløkke, hadde Frogn kommune 
administrasjon helt frem til 1942 da 
kommunen kjøpte Ullerud og flyttet 
dit.

i uken kontoret var åpent. Kontoret lå 
i bygningen som ble kalt ”Lysheim”, 
hvor alle kommunens forskjellige 
etater holdt til. ”Lysheim”, som ligger 
like sør for Dyrløkkekrysset, mellom 
brannstasjonen og Frogn tannklinikk, 
var enten kjøpt eller bygget av Frogn 
herred til all slags offentlig bruk. 

 Elektrisitetsverkets driftsbestyrer 
holdt til i 2.etasje, derav antagelig 

navnet ”Lysheim”. I 1.etasje var det en 
stor, lang sal som var herredsstyresal. 
Her sto et langt bord kledd med grønn 
filt, hvor alle herredstyremedlemmene 
satt med ordføreren ved den ene 
kortenden. Herredsstyresalen ble også 
brukt av regnskapsføreren i Frogn 
Sparebank når banken to ganger i uken 
hadde kontordager på ”Lysheim”. I 
tillegg til herredsstyresalen var det et 
ganske stort, firkantet rom i 1.etasje, 
og en del smårom som ble brukt til 
lager, etc.  I det store rommet sto det 
skrivebord i tre av hjørnene samt et par 
ekstra pinnestoler til hvert bord. Man 
måtte forvente at folk kom kjørende 
ganske langt med hest og vogn, og da 
måtte de jo få sitte ned for å bringe 
og høre nytt fra bygdas forskjellige 
”utposter”. I det ene hjørnet satt 
herredskassereren/ligningssekretæren, 
i et annet forretningsføreren 
for trygdekassen og i det tredje 
elektrisitetsverket. I det fjerde hjørnet 
sto en sotete, gammel koksovn.

Da kommunen var sterkt innstilt 
på å spare, var det bare innlagt telefon 
oppe hos el.verksbestyreren i 2.etasje. 
Når det var telefon til en av dem som 
satt nede, dunket bestyrerens kone i 
gulvet over det skrivebordet hvor hun 
visste at den aktuelle etat holdt til. Han 
løp da opp trappen og snakket med 
innringeren. Hvis en av oss måtte ringe 
ut, måtte vi gå opp for å låne telefonen, 
men det forekom svært sjelden synes 
jeg å huske.

Hver og en tjenestemann, og 
også bygdas øvrige mer eller mindre 
halvoffentlige menn (det var alltid 
menn den gangen) holdt kontor 
hjemme på sitt eget stuebord, og hadde 
sin egen telefon som han kanskje 

fikk et lite tilskudd til fra kommunen. 
Dette gjaldt bl.a. ordfører, skoleledere, 
forsorgsvesen, kirketjener og andre som 
hadde oppgaver for offentlige etater. 
Unntakene var lensmannen som på 
sitt eget hus hadde bygd et sidebygg 
med kontor for lensmannsetaten, og 
soknepresten som nettopp hadde fått 
ny tjenestebolig hvor det var bygget 
eget prestekontor med egen inngang 
fra entréen. Utenfor ”Lysheim” var 
det en lang stang med ringer til å 
binde hestene i. Ingen hadde bil, men 
muligens en sykkel som også kunne 
parkeres sammen med hestene. Driften 
av kommunen var nok uhyre billig den 
gang.

Den sommeren jeg var der, 
var det en ganske varm periode. 
Bankkassereren hadde ferie og var i 
Tyskland for å prøve sine språkkunster 
på stedet. Han arbeidet nemlig med 
å lære seg et par språk hjemme ved 
kjøkkenbordet, og det kunne jo 
være moro å se hvordan det virket i 
språkets hjemland. I den anledning var 
styreformannen i banken vikar. Han 
var meget belest (embetseksamen) 
og bodde oppe i bygda. Hver gang 
ankom han på sine ben med en diger, 
sort herreparaply som solskjerm over 
seg. En dag fikk han ikke kassen til å 
stemme og vinket diskret en av ”våre” 
inn til seg. Kr 35,75 manglet i kassen, 
selv om pengene var riktig innført i 
boka. Papirkurven, som uærbødig ble 
tømt på den grønne filten, inneholdt 
bl.a. et brev fra en Oslomann som 
hadde feriested i Frogn. Han skyldte 
kommunen det nevnte beløp og hadde 
vedlagt betalingen i sjekk. Men både 
brevet, konvolutten og sjekken var 
omhyggelig revet over, derav mankoen. 
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”Vår” mann foreslo taktfullt at han 
kunne forfatte et brev til avsenderen 
og beklage det inntrufne, samt be 
om han velvilligst ville sende en ny 
sjekk og unnskylde feilen. Vikaren var 
takknemlig for denne hjelpen, men han 
hadde fått slikt sjokk av dette nymotens 
påfunn (sjekk) at han like godt stengte 
hele banken og begav seg på hjemvei. 
Da vi fikk se den oppslåtte paraplyen 
passere vårt vindu, fikk vi hele historien 
av ”vår” mann.

Det er merkelig å tenke på 
den veldige forandringen som har 
foregått på disse årene – det er da 
tross alt opplevd i min tid. Men at 
sammenslåingen av Drøbak og Frogn 
skulle bli så meget billigere, som de sa 
den gangen det foregikk, det tviler jeg 
sterkt på. Det ble sagt at på en rekke 
områder trengte vi nå bare en stilling i 
stedet for to! Men nå har vi fått en hel 

etat av hvert slag og en god del nye. 
Det er vel tiden som har forandret alt 
så meget, samt at jeg selv er blitt så 
gammel at jeg ikke forstår det fullt ut.

Ruth Larsen

Hjertelig takk 

for hyggelig støtte til Pensjonist-
nytts utgivelse.
De mange 
innbetalinger 
gjør at vi kan 
lage et mer 
"levende" blad 
med blant annet 
flere fargebilder.

Redaksjonskomiteen

«Det gjelder å få andre til å
betale for seg»

Ville det ikke være fint hvis vi betaler faste regninger for deg til rett 
tid, samtidig som du har kontroll over utbetalingene?

Med AvtaleGiro er det nettopp det som skjer. I god tid før forfall sender vi deg 
forhåndsmelding om hvem du skal betale til, når du skal betale og hva det 
gjelder. Du kan bruke Kontofonen hvis du vil utsette betalingen av en bestemt 
regning. Oversikt over alle betalte regninger står påkontoutskriften din hver 
måned. Den gjelder som kvittering.

Stikk innom og spør oss om AvtaleGiro. Vi hjelper deg i gang, sådu kan glemme 
de faste regningene dine.

   AvtaleGiro
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STOR UTSTILLING
Alt påett sted 

– kan leveres ferdig montert
Kontakt Fagsenteret for peiser og ovner

Torggt. 6, 1440 Drøbak
Tlf 64 93 47 50, Fax 64 93 50 70

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

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

Gode tilbud og hurtig handel
i butikkene du kjenner

HEER – TELEFON 64 90 53 00

Sogsti Plantesenter
Sogstiveien – 1440 Drøbak

RADIO, TV, VIDEO, PARABOLANTENNER
SEIERSTEN SENTRUM 2, 1440 DRØBAK. TLF. 64 93 08 68

ÅPENT 10.00 - 17.00 TORSDAG 10.00 - 19.00 LØRDAG 10.00 -14.00

Manufaktur – Konfeksjon

Telefon 64 93 01 07
1440 Drøbak

Frogn Bibliotek
Torget, 1440 Drøbak

Telefon 64 93 01 91 Faks 64 93 56 29

Åpningstider:
Mandag og Torsdag 11-19

Tirsdag, Onsdag, Fredag 11-15
Lørdag 11-14
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Åpningstider:
Mandag og Torsdag 11-19

Tirsdag, Onsdag, fredag 11-15
Lørdag 11-14
sommertid:

Man 11-19 Ons, Fre 11-15, Lør 11-14

Ledig 
annonseplass
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Han er en av de aller beste bidrags-
yterne av stoffet til Pensjonist-nytt, 

stilsikker, språklig patent, kan leke med 
ordene og sette dem sammen slik at 
leserne koser seg med innholdet. Til like 
en pålitelig leverandør. Utrolig er det at 
mannen bak dette forfatterskapet sitter 
i rullestol og at hele hans motoriske 
muskelsystem er ødelagt. Han kan 
ikke bevege seg, og holdes i live av en 
pustemaskin. Hans beste hjelpesvenn er 
en datamaskin som han styrer med en 
liten brikke i pannen, som reflekterer 
infrarødt lys, og en mus som pleierne 
må plassere under tommelen hans, som 
så vidt fungerer. Det er ufattelig å forstå 
når man leser de festlige historiene til 
PUTTE HALVORSEN. Han er rammet 
av en sjelden sykdom som heter ALS, 
som gjør at 66-åringen må ha hjelp til 
alt. Likevel presterer han noe som er en 
olympisk medalje verd.

Gi aldri opp
Vi møtte PUTTE på Grande. Vi fant 
ikke en defensiv, knust pasient, men en 
smilende mann som hadde et mål i et 
meget klart hode: Gi aldri opp!!! Vær 
aktiv hele tiden! Jeg kan ikke ligge og 
se på TV hele tiden. Bruk stadig hodet.. 
Følg med i tiden! Det er hans budskap.

Og det gjør PUTTE. Med datasy-
stemet ROLLTALK, som er en norsk 
oppfinnelse, kan han via skjermen 
bestille all slags hjelp, mat og drikke 
og en lang rekke tjenester. Han kan 
sette på TV med det, kople til internett, 
telefon og video. Og ikke minst skrive.

Og det er ikke bare Pensjonist-nytts 
lesere som nyter godt av skrivingen 
til PUTTE. Han har fire barnebarn 
som Bestefar har forfattet eventyr til, 
spesielt skrevet til hver enkelt av dem, 

og med barnebarnet i en helt personlig 
hovedrolle.

Ja, de små er han yndlinger. Han 
savner bare så grusomt å kunne holde 
dem på fanget, knuge dem inntil seg, 
men han nyter å ha dem lekende 
rundt seg. Og han nyter også å ha 
hele familien rundt seg; hans søte og 
hjelpsomme kone, og de to barna som 
stadig besøker ham.

Gode venner
Og så alle vennene da, gjengen som 
han gikk på tur med og på ski, han 
begynner å nevne dem opp Bernhard 
Magnussen, Per Pedersen, Hans Rokke, 
Rolf Rosenkilde, Gert Veiteberg… det 
hagler med navn. Vi kan ikke ta dem 
med alle sammen, for naboene og 

mange andre venner teller også så mye 
for Putte. Han var en populær venn å ha, 
noe som kommer ham til gode nå.

Og kom ikke der! Putte besøker 
også dem, for med hjelp fra Grandes 
personell tar Putte seg rett som det er 
en tur på byen. Da ruller han av sted 
med pustemaskinen drevet av batterier, 
hjem, på torvet og i båthavna og koser 
seg med gamle kjente.

Hjulpet av Grandes personell, ja. 
Putte blir ivrig i stemmen, for han kan 
snakke. Hjemmehjelpen i Frogn er 
noe helt enestående, sier han, nesten 
opphisset. Jeg kan ikke få fullrost disse 
jentene. De er helt enestående, hjelper 
meg ved det minst lille vink, står på 
for meg dag og natt, morgen og kveld. 
Da jeg fremdeles bodde hjemme var 

jeg nesten skamfull over å ta imot den 
fantastiske hjelpen de ga meg. Nei, de 
fortjener nesten et eget kapittel i denne 
historien. Tenk om jeg hadde bodd i 
Oslo. Da hadde jeg ikke hatt det så godt, 
sier han. Nå kan jeg ikke si annet enn at 
jeg etter forholdene har det kjempebra.

Tunge stunder jages vekk
Putte får ikke tiden til å strekke til, 
så aktiv som han er. Han har lest alle 
lydbøkene på Biblioteket, men har 
ennå ikke fått innvilget en bladvender 
så han kan lese bøker. Men det 
kommer vel kanskje en gang. Putte er 
opptatt av fremtiden og utviklingen, 
selv om tiden ikke arbeider for ham. 
Men mannen som var kjemiker på 
Landbrukshøgskolen, har god kontakt 
med jobben gjennom vennene der, 
og han underviser hjelperne sine i 
botanikk når de triller ham ute.

Men naturlig nok har jeg mine 
tunge stunder, sier Putte. Jeg vil bare 
gjøre dem korte, tenke positivt. Jage 
dem vekk, for eksempel ved å tenke 
på at jeg på jobben hatet data. Nå er 
datamaskinen min store hjelper. Alt det 
den kan, og det er mye, har jeg måttet 
lære meg selv. Det er å tenke fremtid. 
En maskin som dette brukes av mange 
handicappede barn og voksne også. 
Den er nå på vei til det amerikanske 
marked. Jeg tenker ofte på hvor 
mange den kan hjelpe, sier den 66 år 
gamle mannen som ved årtusenskiftet 
fikk vondt i ryggen. Han ble sendt 
til Rikshospitalet. Der fikk han den 
skjebnesvangre diagnosen.

Putte Halvorsen har vist at det er et 
liv etter en slik alvorlig dom: Vær positiv 
og aktiv!                                  

Rolfot

Putte Halvorsen i rullestolen med 
dataanlegget foran seg. Til venstre 
pustemaskinen med slangen som 
er operert inn i halsen og gir luft 
til lungene.

En imponerende prestasjon
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Min bestemor Ellevine kom fra 
Kloa, et lite sted sør vest på Håøya 

ved Kloasundet – sundet mellom Håøya 
og Bergholmen. Ellevine var nummer 
elleve i søskenflokken. Ungene måtte 
tidlig lære seg å sanke bær og bli med 
på fiske. Noen frukttrær hadde de også 
på den lille eiendommen. Fisk, bær og 
frukt rodde de inn til Christiania, som 
Oslo het den gangen. Hadde de flaks så 
fikk de god bør til å seile begge veier. 

sjømannskap inn med 
morsmelken
Håndtere båter og seil var noe de hadde 
fått inn med morsmelken. Hver kveld 
måtte de hente vann. Fra ei lita ile som 
lå sønnafor Kloastua. Den hadde folk 
fått av Håøyakongen for lenge, lenge 
siden hadde bestemor fortalt. Ilen er 
der den dag i dag. Og godt vann er det. 
Ilen blir aldri tom, selv om det er aldri 
så tørt. Når det skulle hentes vann, 
måtte de ro den lille biten. Med en gang 
vannbøttene kom inn på kjøkkenet tok 
bestemors mor en brennende tyristikke 
og lyste korsets tegn over vannet. 
Det gjorde hun for at ikke hulder og 
trollpakk skulle komme inn i huset, 
fortalte bestemor. Ungene vokste seg til 
og de nådde snart gifteferdig alder. 

Handelen gikk som vanlig med 
fisk, bær og frukt enten til Christiania 
eller Drøbak. Litt ble det å legge på 
kistebunnen, men store fortjenesten ble 
det ikke.

Makaløs til seilas
Så var det en gang Jørgen, en av 
brødrene til bestemor, hadde vært en 
tur i Christiania med noe frukt han 
hadde solgt på torget. Salget hadde gått 
raskt unna så han var godt fornøyd. Han 
hadde til og med rukket å få med seg de 
varene de trengte hjemme. Han skyndte 
seg med varene ned i sjekta, og lot 
fortøyningene gå. Nordavinden var frisk 
den dag, men ikke verre enn at han 
turte å sette seil. I dag skal det seiles, sa 
Jørgen til seg sjøl. Og gjett om ikke det 
gikk troll i ord. 

Den lille sjekta fór bortover sjøen. 
Jørgen hadde aldri før opplevd slik 
seilas. Det så ut som vinden tiltok i 
styrke. Han lurte på om han ikke skulle 
reve litt seil, men han lot det stå til. 
Da han var kommet på høyde med 
Møkkalassa, blåste det så fælt at bølgene 
hadde fått hvit skumhatt på toppen. 
Med ett kom det en kraftig vindrosse, så 
den vesle sjekta skar ut på bølgetoppen. 
Jørgen var ikke rask nok til å slippe 
skjøtet, så sjøen fosset inn over ripa 
på båten. Det var med nød og neppe 
Jørgen klarte å rette båten opp igjen. 

stemme i mørket
Plutselig hørte Jørgen en stemme som 
ropte gjennom vindkastene: Nå må du 
reve seil, Jørgen. Stemmen var så sterk 
og klar, som en skulle stå rett bak ham. 
Jørgen kikket seg akterover, men ingen 
var der. Han skottet inn mot land, men 

han kunne ikke se et eneste menneske. 
Nå var han jo snart hjemme, så han 
tenkte at dette skulle han nok greie. I 
det samme kom en ny vindrosse mye 
kraftigere enn den første. Den vesle 
sjekta skjente ut på ny og enda mer 
vann fosset inn i båten. Igjen hørte 
han stemmen, men denne gangen mye 
sterkere: Rev seil, Jørgen! ellers går det 
deg ille. Men nå ble Jørgen sint. Han 
trodde det var draugen han hadde med 
å gjøre. Å gi seg nå kom ikke på tale, det 
skulle de bli to om. Nå var det begynt å 
mørkne også, men nå så han Kloasundet 
rett forut, og den biten skulle han nok 
klare. Da hørte han stemmen for tredje 
gang: Nå Jørgen Andersen, dersom 
du ikke hører på meg nå så går det 

deg ille. Rev seilet ditt. Denne gangen 
hørte han stemmen som en tordenrøst. 
Og denne gangen kom stemmen fra 
berget i Håøya. Da forstod Jørgen at det 
var selveste Håøyakongen han hadde 
lagt seg ut med. Jørgen var ikke sen 
med å få seilet ned. Og det var også på 
tide, for nå var sjøen helt svart, og det 
freste av bølgene. Ved hjelp av vinden 
og årene kom han seg trykt i land på 
brygga i Kloa. Da de senere på kvelden 
satt ved kjøkkenbordet, fortalte han til 
de andre hva han hadde opplevet på 
sjøreisen fra Christiania. – Ja, du får nok 
takke Håøyakongen, for det var nok han 
som berget livet ditt denne gangen, sa 
bestemor Ellevine.

  Putte Halvorsen

Da Håøyakongen reddet 
livet til Jørgen Andersen

"kloa” i kloasundet mellom Håøya 
og Bergholmen 1996.
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På Kumlegaarden spiser du godt

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

DR. KJELL A. DALBY
Spesialist i øre – nese – hals

Telefon 64 93 23 06
Storgaten 1
1440 Drøbak

Mer for pengene

G-SPORT DRØBAK

DRØBAK CITY
TLF. 64 93 09 84

RIMI Drøbak, Sentrumsbygget
Hverdager kl. 9 – 20
Lørdager kl. 9 – 18

HAGELAND
Drøbak Hagesenter AS

Storgaten 22, 1440 Drøbak
Telefon: 64 93 03 59

Drøbak Gullsmie
Tore H. Eriksen

Wienerbrødskjæringa
1440 Drøbak

VELKOMMEN TIL

SKIPPERSTUEN DRØBAK

STEDET MED MILJØ
TELEFON 64 93 07 03

Alt under ett tak!

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

FOTOGRAFEN

Osloveien 5, 1440 Drøbak. Tlf. 64 93 36 00
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Torggt. 1, 1440 Drøbak
Tlf. 64 93 0140 – Fax 64 93 49 00

E-post: 
ege.droebak@libris.no

oasen
Hageland

Storgaten 22, 1440 Drøbak
Telefon 64 93 03 59

Båthavna personlig
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med på flere redningsaksjoner med 
båter som bl.a. har seilt på jeteen, og 
han er stolt skipper på egen båt.
    
Fiskebasaren
Edvardsen tilhører klanen som har 
levert fisk til fiskekummene på 
Fiskerstranda, i sin ungdom leverte han 
også til Fiskebasaren, men så var da 
også John og Kåre Evensen fettere av 
Edvardsens far som var fisker og bodde 
på Hurum.

Ja, Øistein Edvardsen var egentlig 
fra Hurum og av fiskerfamilie. Han 
hjalp ofte far og bestefar og onkel 
med båt, reparasjoner og utstyr, særlig 
da de skaffet seg større båt og drev 
reketråling i fjorden. Men han hadde 
god tilknytning til Drøbak, for moren 
var derfra og var født Brynhildsen. Det 
navnet penser gamle Drøbaksfolk inn 
på politikken,  for onkelen og tanten 
til Edvardsen var politikerne Tutta og 
Gunnar Brynhildsen. Moren lever ennå, 
hun er 91 år og greier seg selv.

 
en dans som varte
Unge Edvardsen utdannet seg til 
jerndreier i Oslo og jobbet mange år 
hos Jens Schou, som hadde verksted der 
Drøbak City nå ligger, og på Jobu.

Men så en dag var han med venner på 
Britannia hotel. Der fikk han en dans med 
en nydelig dame som jobbet for Folkøy-
familien. Den dansen tok ikke slutt. De 
forlovet og giftet seg ,og fru Edvardsen 
er også blitt en kjent og kjær kvinne i 
Drøbak. De fikk tre barn sammen, som 
alle har skikket seg meget vel.

Ekteparet bodde mange steder 
mens barna var små. De flyttet først 
til den lille grå bygningen der Huseby 
grønnsakforretning lå og hvor DNB nå 

ligger. Så bar det av sted til 2. etasje i 
Smed Belsjøs hus i Lensmannssvingen.
og så bl.a til Gulliksen-gården på 
Nordstranda, der det ennå drives en 
kolonial-butikk.  Det var forferdelig å 
se Belsjøhuset forsvinne til fordel for 
”Smedens utsikt”, sier Edvardsen. Det 
var som å se et stykke av gamle Drøbak 
ble revet i stykker. I det hele tatt er det 
sørgelig å se utviklingen i Drøbak med 
hus av betong og glass, og nedrivingen 
av vakker natur. Det er ikke særlig 
tiltalende. Og hvor er det blitt av alle 
de små forretningene – 25 i alt – innen 
kolonial, melk og bakevarer, slakter- og 
fiskebutikker og grønnsakforretninger, 
skreddere og skomakere og andre 
håndverkere. Men aller verst er det 
at det er så få arbeidsplasser igjen i 
badebyen vår, sier en skuffet Edvardsen.

Flott arbeidsplass
Men han smiler som en sol over de siste 
årene av arbeidslivet. Da jobbet han i 
Frogn kommune. Han var der i 17-l8 år 
innen vedlikeholdet. I de senere årene 
var han vaktmester i Rådhuset. Det var 
noe av det triveligste han jobbet med . 
Det var en herlig landkrabbejobb, sier 
han. Jeg møtte bare trivelige folk, og 
det var et fantastisk godt arbeidsmiljø, 
sier den blide, elskverdige og pålitelige 
mannen som alltid har en hjelpende 
hånd til alle som behov for det.  

Edvardsen fikk små hjerteproblemer 
til slutt og er i dag pensjonist. Han 
dyrker sine hobbier – båt og fiske. Og 
så hjelper han andre pensjonister en 
del, og sin gamle mor. Og fruen, Inger, 
som er 64 år gammel, har fått en flink 
sjåfør, sammen trives de godt i den 
nyoppussede blokken i Vestbyveien.

Rolfot

Edvardsen kjenner praktisk talt 
alle som har båt i havna, også flere 
av de som kommer inn på besøk. 
Han har værte medlem av styret i 
Båtforeningen. Han synes meget godt 
om folkene i politibåten, brannbåten 
og redningsbåten. Men kjennskapet til 
de i Drøbak som hadde båt, strekker 
seg langt tilbake i tid, for Edvardsen 
betjente i mange år slippen og krana. 
På sitt beste skaffet gutta som holdt 

på med dette arbeidet, 85 båter plass 
i havna. De ble plassert på begge 
moloene, langs Biologen langs der 
promenaden er og inntil fjellet der 
hvor pissoaret nå er, alle steder der det 
nå er parkeringplasser og kosebenker 
og vakre Kreul- krukker. Dette var et 
frivillig arbeid.Det var nesten ikke plass 
til gutta i ”bua”, Oddvar Jenssen, Rolf 
Eriksen, Ole Bønsnes og co.

I sin tid i havna har Edvardsen vært 

Han merkes godt i gatene i drøbak med sin høyde, sin rake, brede 
rygg , båtlua på hodet og sikre gange- som regel på vei til båthavna. 

For det er dit han som regel skal, det er hans andre hjem, et sted han har 
tilbrakt nær halvparten av sitt liv.  du er ikke fra drøbak hvis du ikke får 
et blidt nikk og hei fra kjempen. skjønt gå, han kommer nok oftest på sin 
trehjuling, og i det aller siste har det store legemet fylt en av minibilene 
som stadig oftere er å se i drøbak. Øistein edvardsen (68) er blitt 
pensjonist, men fremdeles står han for mange som ”båthavna personlig”.

Øistein edvardsen har begynt å kjøre minibil etter at han ble pensjonist.
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elleskjæret var i sin tid 
husmannsplass under Søndre Elle 

gård i Frogn. Stedet ligger litt syd for 
Torkildsstranda. Jeg var ofte ute der 
for å besøke Julius Setersdal som var 
fyrvokter og bodde i en liten hytte ved 
skjæret. Han hadde en søster som het 
Maren, som stelte og hjalp til. Dette var 
omkring 1914.

Borte ved Elleodden sto det en 
fyrlykt og syd for Torkildsstranda var 
det reist en stor tårnklokke, som sendte 
kraftige ul utover Drøbaksundet når det 
var tåke og dårlig sikt, for å varsle de 
sjøfarende.

Dengang var 
det ikke kommet 
elektrisk strøm til 
Frogn. Derfor måtte 
Klokka varmes opp 
med parafinlamper. 
Klokka var mekanisk 
drevet. Den ble 
sveivet opp hver 
gang ankerspillet 
var løst opp. 
Parafinlampene 
måtte trimmes, 
glass og brennere 
ettersees. Det var 
nok å gjøre. I all slags 
vær måtte Julius 
dra ut for å tenne 
og slukke fyret. 
I maskinrommet 
på Klokka ble 

parafinlampene tent for at maskindelene 
skulle fungere riktig og ikke danne 
kondens eller temperatursvingninger.

Julius hadde flere brødre. En av dem 
var min svigerfar. Han ble kalt Petter 
Elle. I barndommen levde de på et sted 
på Håøya som bar navnet Setersdal. Det 
var husmannsplass under Håøya gård, 
som lå litt lenger nord pa øya. Det var 
lang og kronglete vei å gå fra Setersdal 
til gården. Når det var dårlig vær, måtte 
han ofte overnatte der. Med båt var det 
lettere å ta seg frem.

Setersdal var et ganske lite 
tømmerhus. Det hadde ljore i taket. På 

soverommet ble 
det brukt granbar 
og halmmadrasser. 
Utenfor var det en 
liten kjøkkenhage, 
nok til å dyrke 
noen poteter og 
litt grønnsaker. Av 
og til måtte de ro 
over til Drøbak 
for å proviantere. 
Det kunne være 
strevsomt når 
sønnavinden sto på. 
Barna ble sendt til 
bondegårder i Frogn, 
slik at de kunne få 
litt skolegang.

Julius var som 
sagt fyrvokter ved 
Elle. Sommer som 

vinter måtte han i all slags vær ut på 
de glatte svabergene for å kontrollere 
fyret. Han hadde en seilsnekke som han 
dro ut med når han skulle fiske. Fisken 
la han i en grønn tine, som han dro 
rundt med når han skulle selge fisk. Og 
den ferske fisken han bragte, ble godt 
mottatt.

Ved Elleskjæret hadde han sine 
ruser, teiner og andre fangstredskaper. 
Han seilte med snekka til Drøbak for 
å handle. Ofte kom han i sjøstøvler og 
islending med sydvest på hodet og med 
kurv under armen. Han var en ekte 
eneboer og svært mistenksom, men det 
kom vel av at han levde der ute ved 
skjæret mutters alene. 

Dengang var det hverken radio 
eller TV, så dagene og nettene måtte bli 
lange. Da det ble innlagt elektrisitet i 
fyret og i tårnklokka, ble arbeidet mye 
lettere. Fyret koblet da automatisk for 
slukking og tenning.

Julius ble gammel. Til slutt fikk 
han plass på Sogsti Aldershjem. Men 
der trivdes han ikke. Han var vant til 
å stelle seg selv, få seg en kopp kaffe 
når han hadde lyst. Det fikk han ikke 
alltid på aldershjemmet. Da han døde, 
ble han bragt opp til Frogn kirkegård 
med en kjøkkenvogn. Broren satt på 
kistelokket. Det var ikke mange som 
fulgte i begravelsen. Slik endte Julius 
sine dager. Han hadde vært en trofast 
fyrvokter i mange år. Han hadde sørget 
for at de sjøfarende som kom seilende 
inn Drøbaksundet, ble ledet på rett vei.

Elleskjæret ble solgt. I bukta like 
ved fikk general Ræder bygget en stor 
og moderne villa med innlagt lys og 
vann. Etter Ræder overtok fabrikkeier 
Gresvik. I dag ligger Elleskjæret som en 
vidunderlig perle i Drøbaksundet.

I 1979 skrev Bjarne G. Haug ned sine minner om

Fyrvokter og eneboer
Julius Setersdal ved Elleskjæret

drøbak er forholdsvis ung av 
år. For vel 400 år siden var det 

bare tre-fire familier som holdt ti1 
nede ved strandkanten. Mennene 
drev med fiske i Drøbaksundet 
eller var rorskarler tilknyttet 
fergevirksomheten tvers over fjorden 
– fra Sundbrygga ti1 Færgestad på 
Hurumsiden.

Den tiltagende trelasthandelen 
med utlandet som pågikk i de neste 
nær 200 år, dannet derpå grunnlag 
for den driftige småby, som Drøbak 
skulle vokse seg til.

Da Niels Carlsen i 1776 forærte 
byen vår vakre kirke, og noen få år 
senere, Hospitalet og stedets første 
selvstendige skolebygning, var 
befolkningen økt ti1 600 sjeler.

Handelen med utlandet økte, 
og ved folketellingen i 1801 hadde 
befolkningen passert tusen (1093).

I de neste hundre år skjedde der 
meget. Drøbak fikk bystatus 1842/43.

Drøbaksundet med Kaholmene, 
Bergholmen og Håøya og områdene 
på begge sider av det trange 
Drøbaksundet ble befestet. Jeteen ble 
anlagt. Iseksport startet rundt 1850 
og økte helt frem ti1 1900.

Befolkningen økte i disse år ti1 
det dobbelte. Ved folketellingen 3/12-
1900 hadde byen 2335 innbyggere. 

1 1962 ble Drøbak og Frogn slått 
sammen til en kommune. Byen hadde 
da 2800 innbyggere.

BM

Befolkningsutviklingen 
i Drøbak
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Badesesongen er over, og det er på 
tide å ta marka i bruk igjen. Mange 

av våre yngre pensjonister er lite kjent 
i skogene i Frogn, og vet ikke hvor rike 
de kan være på opplevelser. Men en av 
disse opplevelsene kan de få nå, og det 
kombinert med en flott tur som bare er 
noen få kilometer lang. Den går fra Røis 
til Breihella som ligger på stien til Saga 
eller om man strekker ut litt lenger – 
Hvitsten. Men hvorfor akkurat Breihella? 
Jo, der er det nettopp snauhogd et 
stort stykke skog, og lever våre yngste 
pensjonister noen gode år til, vil de der 
kunne følge en interessant utvikling.

nytt liv i skogbunnen
Der hvor granskogen har stått, er det 
lite liv på skogbunnen, bare mose og 
noen grastuster og lave vekster. Men ta 
en titt nå, det er allerede litt grønnere. 
Sol og lys flommer inn over den golde 
skogbunnen og skaper liv. Og gå så 
samme turen igjen neste år, og årene 
etter, og du vil se at alt er grønt. Der har 
det etablert seg en rekke pionerarter, 
og bringebær, bregner, blomster liver 
opp. De forbedrer jordforholdene og 
snart kan mer kravfulle arter slå seg 
ned, pionerslag så som or, osp, bjørk og 
rogn. I mellomtiden er det trolig plantet 
gran på feltet og gran har frødd seg og 
mellom all løvskogen vil man se de bitte 
små granplantene. Så vil disse vokse og 
bli høye, og til slutt vil de ta sol og lys, 
og skogbunnen blir igjen som den var 
før hogsten satte inn. En utvikling har 
gått rundt.

Men hele utviklingen vil ikke våre 
yngre pensjonister se. Eller kanskje 
likevel? For på turen til Breihella vil en 
se hele utviklingen. Der er det mange 
gamle hogsfelter hvor grana er felt 

eller blåst ned, gode forhold med lys 
og næring har feid mose og annet vekk 
og vi kan se frodig vegetasjon vokse 
opp, Men vi kan også se grana gjøre 
comeback og gir tett skog igjen.

Mye å se
Det er bare å bruke øynene, for det er 
mer å se på veien til Breihella. Det er 
vakre blomster, det er døde trær som 
naturen er i ferd med å ta tilbake, det 
er hakkespett som hogger så flisene 
fyker, elg som beiter, rådyr som hopper 
forskremt, sopp som fortærer stubber, 
fugler som skaper liv, det er bringebær, 
blåbær og tyttebær, folk som har 
picknick i gresset.

Og det er håp for de dovne også. 
Veien til Solbergstranda går i distriktet, 
og noen få skritt fra bilen, kan også 
gi deg adgang til skogseventyret. Og 
savner du sjøen, ja, så kan du se den 
også fra dette skogsområdet.

Rolfot

Et skogs-
eventyr



28 PENSJONIST-NYTT 3/2004 PENSJONIST-NYTT 3/2004 29

følte tiltrekningen mellom Dsjamilja og 
Danijar som en glede, selv om det var 
galt. En augustnatt med stjerner over 
steppelandskapet viste Dsjamilja sin 
kjærlighet til Danijar. Hun satte seg tett 
inntil ham og la hodet på skulderen 
hans, og Danijar sang om sin kjærlighet 
til Dsjamilja. Unge Seit opplevde å se 
to forelskede, lykkelige mennesker 
– og han følte en intens trang til å 
tegne det han så – og tenkte at det 
måtte være slike inntrykk som har gitt 
kunstnere inspirasjon til å ville feste en 
guddommelig opplevelse.

Seit tegnet dem som han så dem 
sammen den augustnatten. Dsjamilja 
fulgte kjærligheten og Danijar til en 
ukjent fremtid. Familien fordømte 
henne. Seits tegning ble funnet og i sin 
uskyld ble han funnet medskyldig. Men 
for Seit ble opplevelsen en åpenbaring 
av hva han ville være. Han ville male 
og studere, og hans diplomarbeide ble 
et bilde av Dsjamilja og Danijar, hans 
første, bevisste kunstneriske inspirasjon.
I sannhet en vakker bok!
Reidun Wendel

Til neste Boktips utfordrer 
jeg Jorunn Kolbjørnsrud

Takk til deg, asgjerd, for 
utfordringen! jeg vil gjerne fortelle 
om en av de mange bøkene som 
har gitt meg tanker og glede.

Boken:  Tsjingiz Ajtmatov: Dsjamilja.
Den er bare på 100 sider, men 

innholdet viser et større rom – den 
handler om kjærligheten. Skrevet av en 
forfatter som har mestret å gi leseren 
sin opplevelse. Født i 1928, kirgisisk, og 
den best kjente ikke-russiske sovjetiske 
prosaforfatter i dag.

Det er den unge gutten Seit som 
forteller – 

Han forteller om livet på de 
kirgisiske stepper i fedrelandskrigens 
tredje år, om landsbyene som var pålagt 
å sende kornet til fronten, om stasjonen 
hvor kornet ble lastet, og om tungt 
arbeid på slåttemarken og på veien til 
stasjonen.

På denne veien kjørte Seit, hans 
brors kone Dsjamilja og Danijar som 
arbeidet på kollektivet, kornet til 
stasjonen. Og på tilbaketurene sang 
Danijar om sin kjærlighet til naturen 
og delte sine indre opplevelser 
med dem. Den vakre sangen gav 
steppen liv og skjønnhet gjennom 
solnedgangen og natten. Unge Seit 
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KRISTIAN SCHAU
OFFENTLIG GODKJENT OPTIKER

BRILLER – KONTAKTLINSER

Drøbak Optiske
Sentrumsbygget, Postboks 178, 1441 Drøbak

Telefon 64 93 15 89

A.s Drøbak Mek.
Verksted
AUTORISERT

RØRLEGGERBEDRIFT

Telefon 64 93 04 43

Storgaten 12-16
1440 Drøbak

Telefon 64 93 10 60

Niels Carlsensgt. 4, 1440 Drøbak
Telefon: 64 93 55 58

Vi tar imot reparasjoner av smyk-
ker og bytter gull

AAMODT FYSIKALSKE
INSTITUTT

Wienerbrødskjæringa 6
1440 Drøbak

Telefon 64 93 20 11

AKTIESELSKAPET

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

Galleri Havstad
Norsk Kunsthåndverk

Personlige gaver 
i de fleste prisklasser.

Velkommen til 
en liten glad kunstopplevelse!

Storgt. 15, Drøbak, Tlf 64 93 46 55
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Mens Olav Thons 
planer er under 

utvikling, går tankene 
ofte til den gamle 
Dampskipsbrygga. 
Ennå er det mange av 
dagens pensjonister 
som noe nostalgisk 
minnes det pulserende 
livet der nede 
med fjord-båtene, 
lasteskutene- 1/2 
10-båten, Bybud 
Larsen og pedal-Forden, Morell-
gutta og Klokka. Og ikke minst 17. 
mai-toget som marsjerte mellom 
dampskipsekspedisjonen og 
lagerskurene.

Brygga var samlingsstedet, brygga 
var lekeplass for ungene på Bråtan. 
Brygga var losse-og lasteplass for 
godset til og fra hovedstaden. Her fikk 
bakerne melet fra Moss Aktiemøller, 
kjøpmennene ølet fra Ringnes og 
Schou. Bøndene i Frogn leverte 
sekkene med korn som skulle til 
Moss for maling, poteter og andre 
landmannsprodukter ble sendt til 
Oslo og på Brygga hentet de lassevis 
med kunstgjødning. Fraktebåter 
kom om natten med sementen fra 
Slemmestad, som ble 
stablet i høye lag sydligst 
på brygga for suksessiv 
avhenting av bøndene og 
bygningsfirmaene.

Brygga var byens 
hjerte. Den betød 
mer enn både Torvet 

Brygga
og Bade-parken 
tilsammen. Foran 
Dampskipsekspedi-
sjonen sto det en 
pagodelignende kiosk, 
hvor ”Tuste” , tynn 
som hun var, såvidt 
fikk plass mellom 
aviser og ukeblad.

Hele byen 
var fortrolig med 
Brygga. Over Brygga 
kom og reiste alle 

badegjestene, også de få dagpendlerne 
til Oslo, i hvert fall i tiden før buss-
trafikken kom igang.

På det nordvestre hjørnet av det 
store lagerhuset ytterst ved brygga hang 
Klokka, som med malmfulle slag varslet 
båtenes ankomst. På Brygga regjerte 
Magnussen. Der var det ingen slinger 
i valsen. Han sto det respekt av, både 
blant de voksne og ungene.

Etterhvert som busser og 
lastebiler overtok, ebbet det ut 
med trafikken over Brygga. Det ene 
dampskipsselskapet etter det andre la 
ned. D/S Holmestrand var den siste. 
Den gjorde sin siste tur i 1954. Tidlig 
på 60-årene ble hovedbygningen og 
lagerskurene revet. Bilferge og busser 

overtok.
Hva som nå er i ferd 

med å bli skapt på gamle 
Lehmannsbrygga blir 
spennende å se.          BM

Fjordbåten stevner sørover 
fra Brygga. ennå befinner
det seg seilskip i fjorden.

Fra 1749 og helt frem til 1831 kan vi 
si at familien Bay styrte tollvesenet i 

Drøbak som et regelrett familiedynasti. 
Denne familien har etterlatt seg 
flere minner i byen, blant annet i 
gatenavn. Det må ha vært en aktet og 
innflytelsesrik familie i sin samtid.

Den første av slekten i Drøbak var 
dansken Hans Bay (1707-85). Han ble, 
etter 12 års tjeneste som lakei ved det 
kongelige hoff i København, visitør 
(tollbetjent) i Kristiansand i 1747. På 
denne tiden ble tollbetjentstillinger 
ofte gitt til tidligere hoffbetjenter 
som belønning. Hoffbetjentene 
hadde grunnleggende regne- og 
skriverferdigheter, og dessuten 
var det viktigere for kongen å ha 
embetsmenn som han kunne stole 
på forvaltet tollkassen redelig, enn at 
de nødvendigvis var spesielt faglige 
dyktige. Men det stemmer lite med våre 
dagers tanker om profesjonalitet og 
utdannelse i statsstillinger.

Bay ble i 1749 utnevnt til kongelig 
toller ved Sand og Drøbak tollsted. Han 
virket som toller til sin død. Da var han 
en velstående mann, som eide et hus på 
Vennebekks grunn og etterlot seg en 
formue verdsatt til den betydelige sum 
av 2518 rd. 

Bay ble første gang gift i København 
med Ericka Kristina Ohnsorg (1708-61) 
og 2. gang i Drøbak med Wilhelmine 
Margrethe Hirsch (1726-99). Bays eldste 
datter Charlotta Amalia Bay (1744-69) 
ble gift med hans fullmektig Christian 

Just Lund (1726-72). Lund ble samtidig 
utnevnt til adjungert toller med 
suksesjonsrett (det vil han assisterte 
svigerfaren uten lønn, mot å få overta 
stillingen når tolleren døde). Men Lund 
rakk aldri å tiltre stillingen, han døde 
13 år før sin svigerfar. Så når Hans Bay 
døde i 1785 var det derimot sønnen 
Friderich Ditlev Bay (1751-95) som ble 
farens etterfølger. Han ble adjungert 
toller og farens fullmektig i 1782.

Etter et lite mellomspill med andre 
tollere, overtok i 1808 Hans Peter 
Bay (1752-1831), gamle toller Bays 
yngste sønn, tollerembetet. Han hadde 
tidligere vært tollbetjent flere steder på 
Østlandet. Han var den siste av familien 
på tollboden. Da han døde i 1831 hadde 
familien vært i Drøbak siden hans far 
ble utnevnt i toller i 1749 – i 82 år!

Ola Teige  
Historiker ved Follo museum

Bryggeformann Magnussen 
med barnebarnet på 
armen – under klokka. 
Tollboden i bakgrunnen.

Fra Drøbaks tollhistorie i Dansketiden II:

Tollerdynastiet Bay

Fra drøbak på 1860-tallet. det høye 
huset lengst til høyre er Tollboden. 
Fra Illustrert nyhetsblad 1865. 
Foto: norsk sjøfartsmuseum.
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Hårpleie: Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 09.00 – 14.00
Fotpleie: Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 08.30 – 15.00
advokathjelp: Etter avtale
Retting av tøy: Onsdag kl. 10.00 – 13.00
arbeidsstue: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10.00 – 14.00
kafeteria: Man., tirs., ons., fre. 10.00 – 13.30, lørd. 10.00 – 13.00
Middag: Hver onsdag og fredag kl. 12.30 – 13.00
Bridge: Hver tirsdag, begynner kl. 10.00
Transporttjeneste: Onsdag: Påmelding i Eldresenteret
Tur en dag i måneden: Annonseres spesielt
kursvirksomhet, teater og konserter: Annonseres spesielt
Veiledning i bruk og stell av høreapparater. 1. mandag i måneden
Hobbysenteret i kirkegaten: kl. 08.30 – 12.30
Tiltakene tilbys alle pensjonister og uføretrygdede i Frogn. 
Ring 64 93 24 31 eller kom innom Eldresenteret. 
Kontortid: Man-fre 09.00-14.30. Torsdag stengt.

FROGN ELDRESENTER
Niels Carlsens gate 20, Postboks 328, 1441 Drøbak, Tlf. 64 93 24 31


