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Folkeavstemningen
13.august 1905

Valg

Vi er midt oppe i Stortingsvalget 2005 og resultatet av det. Men i disse tider tenker
vi tilbake på valget for hundre år siden, i 1905 da Norge valgte Norge. Det var et
avgjørende valg.
Valget nå er viktig nok, men det er ikke avgjørende som for hundre år siden. Det er
for oss eldre – for pensjonistene – nå vesentlig snakk om nyanser Vi som har levd
en stund, har opplevd partiprat om dommedag og toppen av lykke. Men vi har
erfart at oppover går det jevnt på lang sikt.
Hva er det så vi er enige om er det viktigste av alt og som binder oss sammen over
partitilhørighet? Jo, det er troen på demokratiet, på talefriheten og trykkefriheten.
Alt annet er marginalt. I l905 var vi enige om det. Under krigen fikk vi en påminnelse om det, og vi var så lykkelige at vi fikk kjempe for verdiene. Og vi må ikke
slippe taket omkring dem nå etter det voldsomme språkbruket under valgkampen,
hvor vi nesten skulle tro at partiene har glemt leksen. Vi må ikke glemme at
Oscarsborg reddet Konge og regjering da Blücher ble sendt til bunns. Ungdommer
satte livet inn. I dag står navnet deres på bautaer. Vi må huske hva de står for.
Vi har tro på at vårt lille idylliske samfunn i Frogn igjen vil fortsette i fred, at
vi har lært av 1905 og krigen. Vi pensjonister har opplevd store forandringer
siden 1905 og verdenskrigen. Vi må huske at Drøbak hadde ikke mindre enn
25 forretninger innen kolonial, melk og bakervarer, slakter- og fiskebutikker og
grønnsakforretninger. Nå er tallet sterkt redusert. Vi har opplevd at vår lille by
hadde en god næringsvei i shipping og fiske. Nå er dette nesten radert. Frogn hadde
et godt jordbruk med plenty av dyr. Nå er det ikke en eneste ku eller okse igjen.
Rike jorder er blitt boligområder.
Omstillingene er formidable. Vi har overlevd dem alle.Tilpasset oss virkeligheten.
Ved hvert valg stemmer vi i første rekke på arven etter våre forfedre – over
demokratiet og friheten – veien som ble lagt i 1814, ført videre i 1905, og forsterket
i 1945. Vi er heldige her i Drøbak og Frogn som har Oscarsborg til å minne oss om
det.

Av Bernhard Magnussen

S

torting, regjering og den menige mann
var preget av unionsopp-løsningen
i hele året 1905. Hvordan skulle dette
ende? Ville svenskene gi seg frivillig? Ville
det kanskje bli krig?
Forhandlingene med svenskene
etterat det norske Storting ensidig hadde
avskjediget
Kong Oscar
II og erklært
unionen
for oppløst,
var som å
spille russisk
rullett.
Selv om
statsminister
Christian
Michelsen med suveren selvtillit og
stor behendighet dokumenterte statsmannskunst av høyeste klasse og kamp
på stupets kant, måtte han ha visshet for
at han hadde hele folket med seg.
Etter svenskenes krav om avholdelse
av folkeavstemning for å høre det norske
folks mening, bestemte det norske
storting at folkeavstemning skulle finne
sted 13. august. Resultatet ble: 368208 for
og 184 mot.

HVA ble resultatet i Drøbak?
Redaksjonen
Reidun Iversen
Asgjerd Wærnhus
Kjell Lorentzen
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64 93 32 78 Karl Garder
64 93 90 35
64 90 91 19 Arne Nesje
64 93 07 13
64 93 02 46 Sverre H. Christophersen
Bernhard Magnussen 64 93 04 89
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Valgdagen opprant med strålende
vær. Flaggene- og nå det rene norske
flagg – vaiet friskt i vinden over hele
byen.Ved inngangen til Folkeskolen,
hvor valget skulle skje, var det mellom
bygningene hengt opp et digert norsk
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flagg.Torvet krydde av folk. Sangkoret
Fjeldklang underholdt med norske
sanger. Stemningen var høy. Man ga
høylydt til kjenne hvilken stemme man
ville avgi. Denne gangen var det ingen
hemmelighet.
Opptellingen viste at 344 hadde
stemt for og
kun 1-enimot. Hvem
kunne det
være, spurte
man seg
selv Det
gikk ikke
lang tid, før
alle visste
det!

Seilmaker Hansson i
Seilmakergården
Han var jo svensk! Nå var det ikke
noen hjelp i å være en dyktig seilmaker.
Folket var i opprør. At han våget. Det
ble lynsjestemning blant folk. I flokk
og følge dro de nordover til Sundegate,
knuste vinduene, rev i stykker gardinene,
ropte truende ord. Hansson fryktet for
sitt liv. Ja, i den grad at han flyktet som
best han kunne- ut av Drøbak – tilbake til
Sverige. Ingen så noe mer til ham. Dette
er ingen pen historie å gjengi, men den
karakteriserer folkestemningen den gang.
Valgresultatene hele landet over
pekte i en retning. Vi vil ha vår frihet!
Statsminister Christian Michelsen hadde
fått ryggstøtte.
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Drøbaksundet i skuddet
Av Bernhard Magnussen

E

n av de største begivenhetene i 1905
var den dagen da vår nye konge
skulle ankomme til landet. Etter nær
400 år under Danmark og vel 90 år i
union med Sverige, skulle et selvstendig
Norge atter få sin egen konge.
Av alle steder skulle det første møte
med Kongen finne sted i Drøbaksundet.
Dagen var fastlagt til 25.november
1905.

Eskadren på vei
Torsdag 23. november 1905 kl.
1200 tok den danske prins Carl,
den engelske prinsesse Maud
og deres sønn, prins Alexander
høytidelig avskjed med Danmark.
Prins Carl hadde takket ja til
tilbudet om å bli Norges konge
med denne melding til Stortingets
president: «Med Hs.M.Kongens, min
høie Bedstefars Tilladelse agter jeg at
mottage Valget til Norges Konge, idet
jeg antager Navnet Kong Haakon den
syvende og tillægger min Søn Navnet
Olav.
Guds rigeste Velsignelse medbeder
min Hustru og jeg over det norske Folk.
Dets Ære og Lykke vil vi vie hele vort
fremtidige Liv.»
Prins Carl hadde på forhånd ønsket
å få en bekreftelse på at det norske folk
ønsket ham som konge i Norge. Den
iverksatte folkeavstemning 12.og 13.
november viste til fulle at monarkiet var
ønsket. Av 328.827 avgitte stemmer var
259.563 for og 69.264 i mot. Med nær
79 % hadde det norske folk sagt sitt ja
til å bli eget kongerike!
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Nu steg kongefamilien om bord i
hjuldamperen: kongeskipet «Danebrog»
for å begi seg til deres nye land. Det
var stort oppbud på kaien utenfor
Amalienborg slott. Den kongelige garde
paraderte og hornmusikken gjallet.

Europas sterke makter følger
godt med!
«Danebrog» dro ikke alene ut i Kattegat
og Skagerrak. Danske marineskip
dannet eskorte. Den tyske marines
stolthet: slagskipet «Braunschweig»
ventet i rom sjø for å ære den
nye norske kongen og hans følge.
Keiser Wilhelm ville vise sin
velvilje.
Litt senere dukket det
engelske slagskipet «Cæsar» opp.
Kong Edwards datter Maud ble
beæret med slagskipets beskyttelse. Alt
lovet godt for det nye kongeparet.
Skipene var ute i god tid. Om
kvelden 24.november ankret de alle
opp ved Langgrunnen utenfor Horten.
Tidlig neste morgen sluttet den
norske dampbarkassen «Stjernen» og
torpedodivisjonsskipet «Valkyrien» seg
til. Dette skipet har en så interessant
historie bak seg at vi må få flette inn:
Skipet var en gave fra foreningen
«Norske Kvinner» som hadde
vært bekymret over den tilstand
hvori Norges forsvar befandt seg.
Ved en storstilet pengeinnsamling
hadde foreningen skaffet til veie et
beløp som var tilstrekkelig til fiks
kontant å dekke alle kostnadene
til det nye flåteskip. Med 3250 hk.
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kunne det gjøre en fart på
23 knop. Det var utstyrt
med flere kanoner og
torpedoutskytningsrør.

Drøbakslosene fikk det
travelt!
Hans Martin Theien ble
beordret til å lose «Heimdal»,
Adolf Theien «Danebrog»,
Hans Lehmann «Valkyrien».
»Heimdal» dro direkte
inn til Kristiania, mens de
andre skipene ankret opp
her i Drøbaksundet lørdag
morgen for å vente på at «Heimdal»
med den norske regjering om bord
skulle innfinne seg. Været var elendig
med regn og tåke og sikten var
dårlig. Men kl. 1030 var «Heimdal» og
kongesjaluppen «Stjernen» på plass fulgt
av de norske panserskipene Norge og
Tordenskjold. Oscarsborg avga salutt
og «Stjernen» hentet kongefamilien
og bragte den trygt over til «Heimdal»,
hvor statminister Christian Michelsen
ønsket velkommen under ny salutt fra
Oscarsborg.
***
Drøbak som by hadde selvsagt sett
frem til dette stevnemøte. Den militære
kraftstasjonen i Kroketønna ble fyrt
opp for å kunne levere strøm til de
militære lyskastere i Badeparken.
På Holmestadfjellet – rett nord
for Biologen- hadde man reist to
høye master for å få spent opp et
kjempestort teppe bemalt med den
norske løve.
Malermester John Jul(ius) Jensen
(født 1861) hadde fått i oppdrag å male
Den norske løve i fulle farger. Jensen
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var også en rutinert kunstmaler, så det
var med velberådd hu at kommunen
hadde valgt ham til oppgaven.
Dessverre ble det som nevnt
dårlig vær og sikt, slik at «løven»
ikke fikk vist sin fulle styrke, men
Drøbakbefolkningen fikk da vist sitt
sinnelag.
Duken med den norske løven
gjorde senere i mange år tjeneste som
dekorasjon i Folkeskolens gymnastikksal ved Torvet, på den årlige
sammenkomst ved skolens avslutning.
Da ble kjempelerretet heist opp i salens
østvegg- foran klatretauene. Dette ble
tradisjon hvert år frem til 1970-årene.
***
Ennå idag har vi et synlig minne i
Drøbak om 25.november 1905.
I den gamle apotekerhavenvendt mot Niels Carlsensgate, tvers
av Kumlegaarden, står fortsatt det
minnesmerke som apoteker M.J. Holst
fikk reist – med kongekrone og Haakon
VII innhugget i stenen ( avbildet på
Pensjonist-nytt's forside).
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K/B Stjernen
FØLG MED I

bua

ruppen

Kom innom til en hyggelig prat om
vårt fordelsprogram

«Aktiviteten»

Apotek i KARAT
Drøbak Sentrum

Forretningen i Niels Carlsensgt.
hvor pensjonister og trygdede
selger sine vakre
håndarbeider.

Storgaten 18 – 1440 Drøbak
Vi har mulighetene, du har valget.
Åpningstider:
Hverdager 9.00-17.00
Lørdager
9.00-14.00
Telefon 04800 Kundeservice
Telefon 64 90 77 80 Faks 64 93 39 04

Niels Carlsensgate – 1440 Drøbak

I

GRØNTHUSET

DRØBAK FRUKT- OG GRØNTTORG
PAVELSGÅRDEN – STORGT. 7
TLF. 64 93 02 88

Vinner kampen
mot høye priser!
HVERDAGER KL 09 – 20
LØRDAGER KL 09 – 18

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

618
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Pensjonist-nytt nr.1 i år hadde vi
en artikkel om kongesjaluppen
«Stjernen» som her i Drøbaksundet
bragte prins Carl og hans familie over fra
«Danebrog» til det norske marineskipet
«Heimdal»hin berømte dag 25.november
1905.Vi fikk også kjennskap til dampbarkassens videre skjebne og hvordan denetter 2.verdenskrig- ble bragt tilbake til
fordums glans.
I 1935/36 ble det bygget ny kongebåt, som overtok det gamle navnet
«Stjernen». Den sto til disposisjon for
Kong Haakon VII og hans familie.
Den nye «Stjernen» ble bygget på
Anker Jensens verft i Vollen i Asker.
Den er en 57 fot Furuholmen modell
med en 320 hk Volvo motor, som kan
gi en marsjfart på 13-14 knop. I full fart
kommer den opp i 18 knop.
»Stjernen» er blitt kjent som følgebåt
ved de kongelige regattaer ved Hankø.
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Sjøforsvaret står for bemanning og
vedlikehold, med fører, maskinist og to
gaster.
I 1940 ble «Stjernen» beslaglagt
av tyskerne. Rikskommisær Terboven
brukte båten under hele okkupasjonen.
Da krigen var over, ble båten totalrenovert og igjen stilt til disposisjon for
kongefamilien, og fortsatt benyttes den
som følgebåt for Kongefamilien ved
regattaene på Hankø og i Oslofjorden. I
fem år var orlogskaptein Øistein Strøm
fører av «Stjernen». Strøm er nå bosatt i
Drøbak og medlem av Vindfangerbukta
Båtforening. Han har skaffet det
fotografiet av båten som vi her gjengir.
Flere ganger i løpet av våren og
sommeren går den inn og ut gjennom
Drøbaksundet. Se litt nøye på fotografiet,
så kanskje du vil kjenne den igjen når
den passerer utenfor vår egen stuedør!
Ø.S. og BM
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1905 – Folkefest i Karlstad
23. september 2005
Av Arne Nesje

V

Fra seremonien på Oscarsborg Festning i anledning 60 års-dagen for
frigjøringen 8. mai 1945 – Admiral Robert Eichinger hedrer oberst Birger
Eriksen for hans fremragende innsats 9. april 1940. Æresvakt med orlogsflagg:
Carl Olaf Sundt Langlie (t.h.) og Bernhard Magnussen fra Hjemme-styrkene i
Drøbak. Foto: Carl-Kristian Qvigstad

«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
8
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i har nettopp markert 100-årsdagen
for unionsoppløsningen med
Sverige den 7. juni 1905. Fritjof Nansen
sa i sin 17. mai-tale 1905 på Akershus
festning blant annet dette: «Nå er alle
veier tilbake og til siden stengt, nå er
det bare én vei, og den bærer oss frem,
kanskje gjennom vanskeligheter og
trengsler, men frem til oss selv, til et fritt
Norge».
Men i Sverige er ikke 7. juni noen
spesiell merkedag, for dem ble 23.
september den avgjørende dagen.
DA ble ekteskapet formelt oppløst.
En delegasjon fra hvert land hadde
sittet sammen siden 31. august. Forhandlingene foregikk i Karlstad,Värmlands «hovedstad» ved Klaraelvens
utløp i Vänern. Hvorfor akkurat her?
Nordmennene ville ikke til Stockholm,
og svenskene ikke til Kristiania, så logisk
nok ble valget midt i mellom.
I 1905 var Karlstad en søvnig by
langt ute på landet, i dag er den et
smykke i landskapet med fine parker
langs elva, gamle og nye hus i harmonisk
samklang, et unikt museum. Stadshotellet
der den norske delegasjonen bodde, og
Värmlandsoperaen der Frogn er godt
representert ved Cecilie Thorgersen
(datter til Tobben og Per), gift med en
svensk skuespiller, Christer Merfont.
Begge skal opptre på den store folkefesten som skal holdes på Torget den
23. september, da begge lands konger
kommer.
Byen er vel verdt et besøk, jeg
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Fredsmonument
Rest
av Värmlänningar 1955
femti år efter
svensk-norska unionens
fredliga uppløsning
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tok turen sammen med Pensjonistakademiet v/høyskolen (nå
universitet) på Ås. Det var festlig å
stige inn i Festsalen i Frimurerlosjen,
der forhandlingene foregikk. Hver
delegasjon hadde separate rom for
drøftinger mellom «slagene». Litt høytidelig er det å sitte på Michelsens stol.
7. juni-vedtaket i Stortinget var ikke
en avslutning, men begynnelsen på en
prosess med mange harde tak. Vi var
faktisk på randen av krig. De militære
og et stort mindretall i den svenske
Riksdagen mente at «revolutionen»
fra Norge måtte knuses. «Militært sett
er det riktig å slå ned Norge», sa den
svenske generalstabsjefen Axel Rappe
bak lukkede dører i den svenske
Riksdagen. Fra konservativt hold ble det
argumentert med at Sverige måtte gå
til krig mot Norge for å opprettholde
sin ære. Men Oscar II var imot krig.
Han var glad i Norge og nordmennene,
han hadde bodd lenge i landet, snakket
norsk og hadde mange norske venner.
Han raste og gråt da Stortinget «avsatte»
ham, han kunne ikke forstå hvorfor de
sviktet ham.
Både Sverige og Norge hadde
sindige, dyktige forhandlere som ikke
drev med renkespill. Skipsrederen
fra Bergen, Christian Michelsen, var
kanskje den mest ruvende av alle,
og han måtte ta sjanser. Det var mye
psykologi med i spillet. Hvor mye kan
Norge gi for at Sverige kan føle at de
har gjenvunnet sin «ære»? Vi hadde ikke
så mye å by på, til slutt kokte det ned til
noen grensefestninger. Kongsvinger og
Fredriksten måtte imidlertid ikke røres,
til det representerte de for mye norsk
historie.
Militærsjefene raslet med sablene. I
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Forhandlingene i Karlstad.
Rundt bordet foran fra høyre:
Hammarskiøld, Lundeberg,
Wachtmeister, Staaf, sekretær Berg,
sektretær Hellner, sekretær Urbye,
Vogt, Berner, Michelsen og Løvland.
Sverige var 80.000 soldater i uniform,
etter hvert kom Norge etter med
13.270 mann. Alle skjønte jo hvordan en
krig ville ende, men etter krigen – hva
da? Svenskene så nok problemet med å
holde et stort land okkupert.
Det gikk masse rykter på begge
side av kjølen, om troppeforflytninger,
om fare for krig. Svenskene hadde
ferdig en plan om angrep på de fire
nye norske panserskipene som lå
i Melsomvik. De to statsminstrene,
Lundberg og Michelsen, gikk på nattlige
visitter til hverandre. Referat fra 17.
september: Klokken er 23. Lundeberg
finner Michelsen halvt avkledd på
Stadshotellet. Lundeberg unnskyldte
seg, han ville ikke ha kommet hvis
det ikke var helt nødvendig. Men det
hastet, ellers kunne det gå riktig ille.
«Hva fanden er det som har hendt?»
spurte Michelsen. «Det er den svenske
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forsvarsministeren som har forlangt
full svensk mobilisering dersom ikke
Norge stanser sine militære tiltak
umiddelbart.»
Michelsen måtte ringe sin
forsvarsminister og gi ordre om at
alle norske tropper måtte trekke
seg 10 kilometer tilbake fra grensen.
Svenskene på sin side skulle ikke sende
flere tropper til grensen.
Vi er nå kommet til 18. september
1905. Delegasjonene kan fortsette
forhandlingene. Nansen og Wedel
Jarlsberg hadde jobbet hardt for å få
stormaktene over på Norges side, og
hadde delvis lyktes med det. Dette
var nok den viktigste grunnen til at
krigslysten i Sverige ble dempet ned.
23. april samlet delegasjonene seg
under lysekronene i Frimurerlosjens
festsal for siste gang. Klokken 16 var
avtaleteksten ferdig og den formelle
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signeringen kunne begynne. I siste
øyeblikk oppdaget Michelsen at
han hadde glemt igjen seglet sitt i
Kristiania. Et lyst hode kom på at han i
stedet kunne bruke seglet til den nylig
avdøde borgermester i Karlstad, Carl
Moberg. At han hadde vært en svoren
unionstilhenger, fikk ikke hjelpe. I all
hast ble Mobergs enke kontaktet, og
seglet brakt til Frimurerlosjen. – Den
enes død, den andres brød.
Da den svenske delegasjonen kom
ut, gjallet hurraropene utover torget. En
stor folkemasse fulgte delegasjonen til
Grand Hotel, der man sang «Du gamla,
du fria». Vi forstår hvorfor 23. september
er viktigere for svenskene enn 7. juni.
***
Det meste av stoffet er fra Roy Andersens
bok: 1905 – spillet bak kulissene.
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Storgaten før og nå

DRØBAK i 100 !

Av Bernhard Magnussen

Verneforeningen Gamle Drøbak
har som nevnt i forrige nummer av
Pensjonist-nytt, under motto «Drøbak
i 100», gjennom fotoopptak markert
hva som er skjedd i vår by gjennom
siste 100 år.

D
Storgata, Sørbyhuset ca.- 1920

Foto:Trygve Frølich

Storgata i dag		

Foto: Per Willy Færgestad

1905 – 2005
verneforeningen

Gamle Drøbak
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Frogn
kommune
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enne gang tar vi for oss et
fotoopptak fra ca. 1920 av
en strekning av vår lange Storgate,
sammenholdt med gaten av idag.
Området som er avbildet, strekker
seg fra sideveien til Tranga til der hvor
Carlsebakken går ned til Sjøtorget.
På fotografiet, tatt av Trygve Frølich i
1920, ser vi på høyre siden av Storgaten
en del av enkefru Aagot Sørbyes hus
med en smal hage og en bitte liten
veranda foran. Dengang kunne man
forholdsvis usjenert sitte der og se på
livet. På baksiden av huset var der i
gamle dagen en stor hage med et lite
lysthus og et lavt hus hvor det var en
bane for keglespill (forløper til bowling
– se bildet nederst til høyre).
Fru Sørbye med sine tre barn
trengte ikke alle rommene i huset, så
hun kunne skaffe seg en liten inntekt
ved sommerstid å leie ut et par rom til
badegjester, samt drive en liten kafé for
servering av kaffe og kaker.
Tidlig i 1930 årene ble eiendommen
kjøpt av et konsortium bestående av
bønder i Frogn, som bl.a. ønsket å bygge
et meieri på stedet. Det ble bygget
på sydsiden av Sørbyehuset i 1933.
Ved siden av vanlig meieridrift var der
også et potetkokeri, hvor bøndenes
småpoteter ble kokt til grisemat.
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Det medførte en noe ubehagelig
duft, som naboene ikke var særlig
glad i! Så blev potetkokeriet avviklet
og istedet anla man frysebokser
for utleie til privatpersoner. Dette
ble meget populært. For en rimelig
penge fikk innbyggerne her mulighet
til å konservere matvarer. Selve
Sørbye-huset ble revet i 1968. Idag
ligger blomsterforretningen Oasen
Hageland på samme sted med et felles
kontorlandskap i 2.etasje.
Litt lenger opp i gaten lå smed
Evensens gården, en stor toetasjes
løkkegård med stor hage. Gavlen
lå vendt mot Slakter Abrahamsens
gård på den andre siden av gaten,
der hvor Galleri Havstad holder til
idag. I Evensen-gården lå det en liten
kolonialforretning og flere leiligheter.
Gården ble revet omkring 1970, og på
tomten ble det bygget et stort murhus
for kontorer, I første etasje lå Bergens
Privatbank som idag etter fusjonen
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med DNB.NOR er fraflyttet. Idag holder
Apoteket til i 1.etasje av bygget.
Går vi over til den annen side av
Storgaten ser vi på bildet fra 1920
vinagent Frølichs hus, hvor Eva
Abrahamsen i 1.etasje hadde sin
«Modeforretning». Huset er utvidet
en del i dag, med «galleri GH», og vel
restaurert.
Mellom Frølichhuset og Carlsebakken ligger tidligere slaktermester
Abrahamsens store eiendom med stor
hage og et prektig 2.etasjes forretningog bolighus, idag spesielt kjent for
huset med oksen over inngangen til
forretningen på hjørnet.
Bygningen ble reist i 1725
helt tilbake i trelasthandler Jacob
Carlsens tid, og er siden blitt holdt i
mønstergyldig stand, til stor glede for
dagens Drøbak.

GATENAVN I DR ØBAK
Av Bernhard Magnussen

D

røbak er en langstrakt by – tre
kilometer lang fra Sprostranda i
syd til Gloslibekken i Vindfangerbukta
i nord. På den annen side er den smal.
På det bredeste 600-700 meter- på det
smaleste bare 100 meter.
Drøbak fikk bystatus i 1842/43.
Da måtte grensen til nabokommunen
Frogn stadfestes i detalj. Gatenavnene
ble notert, men ikke krevet.
Som postadresse brukte man
Sydpå Drøbak og Nordpå Drøbak.
Det var tilstrekkelig for Postkontoret.
Postbudene fant frem til riktig sted
uansett hvor du bodde.
1/1-1962 ble Drøbak og Frogn slått
sammen til en kommune. Da ble det
nødvendig å oppgi en mer nøyaktig
postadresse.
Gjennom byen – fra Dampskipsbrygga i syd til Ringeplan i nord gikk
det opprinnelig en eneste lang gate,
som selvsagt het Storgaten. Vi hadde
dog en gate til: Kirkegaten, og en liten
stubb nordpå som ble kalt Sundegata
og Badehusgaten mellom Båthavna og
Hamborgbrygga.
Alle tverrgatene til Storgaten hadde
spesielle navn – gjerne knyttet til
navnet på den bebyggelsen den førte
frem til. Nedenfor har jeg oppført
disse navnene, nevnt fra syd mot nord.
Navnene brukes den dag i dag.

Tverrgater/veier til Storgaten
Abrahamsen-gården tegnet av Erling
Drange. Tegningen er hentet fra Erling
Drange og Bernhard Magnussens bok
«Drøbak fra nord til syd».
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Jørnsebakken 		
Fra bygrensen i syd til Tollboden.
Strandveien		
Fra Jørnsebakken til Sprostranda
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Petersbakken
Fra Bråtan – tvers over Jørnsebakken
ned til Dampskipsbrygga
Tollbodbakken		
Fra Tollboden opp mot Bråtan
Hamborgveien		
Fra Tollboden mot vest
Badehusgaten		
Fra Hamborgveien til Båthavna
Løktabakken		
Fra Reenskaug til Chalmers vei
Tranga			
Sidevei mot øst fra Britanniatorget til
Råkeløkka
Damveien
Fra Gml.Oslovei sydover mot Råkeløkka
Carlsebakken		
Fra Apoteket til Sjøtorget
Havnebakken		
Fra Torvet til Båthavna
Osloveien (den gamle)
Fra «Molle» til Lensmannssvingen
Kirkegaten			
Fra Torvet til Kirken
Kroketønna		
Fra Kirkegaten til Båthavna
Buggen			
Fra Bankhjørnet til Engenehøy
Lindtruppen		
Fra Bankhjørnet til Osloveien
Wienerbrødskjæringa		
Fra baker Knudsen til Kroketønna
Tamburbakken		
Fra Kroketønna til Tamburbakken
Seimbakken		
Fra Storgaten (idag Niels Carlsensgate)
bratt opp til Seierstenveien. I gamle
dager var det bakken som førte fra
fjorden til bygrensen og videre mot
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Hovedstaden. Den var «Drøybakken»
som ga byen sitt navn. Den het en tid
Nebbenesbakken.
Grandeveien		
Fra Skrivergården /Solgry) til Villa
Grande ( idag Grande Sykehjem)
Villaveien
Fra Grandeveien (idag Sorenskriver
Ellefsens vei) – til høyre
Parrbakken			
Fra «Solgry» ned til Parrstranda
Skipperveien		
Fra Ringeplan inn til høyre
Hagenbakken		
Fra Ringeplan til Grande
Vindfangerveien		
Fra toppen av Hagenbakken til
Vindfangerbukta
Sundegata			
Fra Ringeplan til Sundbrygga.
Bentzebakken		
Sti opp til Hagenbakken.
Husvikveien		
Det nye navnet, som fører fra Ringeplan
til Vindfangerbukta
***
Bjergene i Øst er en viktig bydel med
forholdsvis tett bebyggelse. Her går det
mange små stikkveier med navn som
Fjellveien, Baybakken m.fl.
Redaksjonen i Pensjonist-nytt ber
eldre Drøbaksfolk kontrollere at vi har
fått med alle sideveiene fra den gamle
Storgaten. Hvis noe mangler,skriv
det ned på en seddel og legg den inn
på Eldresenteret til Britt Marit. Merk
seddelen Pensjonist-nytt! BM
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Dal skoles historie 1827-2005
Av Bjørg Andersen (lærer ved Dal skole gjennom 32 år)

F

ra 1827 var det 3 omgangsskolekretser i gamle Frogn; Kirkefjerdingen (nå Bilitt), Skogfjerdingen
(Dal og Digerud) og Solbergfjerdingen
(Øierud, nå Sogsti) med øyene. Skoleloven av 1860 bestemte at det skulle
være fast skole dersom en krets hadde
mer enn 30 skolepliktige barn. Dal
(v. Rv.156) og Digerud (v.Rv.157) fikk
skolestuer som de leide i 1862. I 1871
ble barna på Dal delt i 3 klasser, 10 uker
i hver klasse med samme lærer. Han
hadde også skole på Håøya i 6 uker
hvert år. Det ble 2 uker på hvert sted av
gangen. Læreren på Digerud var også på
Øierud.
Kommunen kjøpte og pusset opp
det gamle hovedhuset på Mellemdahl;
og 1874 regnes som startår for
skolebygg på Dal. Vi hadde 125 årsjubileumsprosjekt for alle klassetrinn i
1999-2000.
I 1891 ble skolen 4-delt (som den
også var først i 1990-åra og nå i 200406.) Skolekretsmøtet bestemte at barna
skulle gå 12 uker per år, og at det skulle
være lov å slå barn uten å skade dem. I
1891 ble det 2 kvinnelige lærere i Frogn.
Kaspara Køia hadde to småklasser på

Dahl skole og en på Digerud fram til
1914. Da gikk de annenhver dag i 14
dager og hadde 14 dager fri. Hanisdal
hadde storskolen fram til 1896 og ble
fulgt av Salvesen (til 1900). Småskolen
holdt til i rom mot nord i Gammelskolen
og storskolen mot sør. Lærerinna
hadde hybel der badet er i 1.etasje og
lærerfamilien i 2.etasje.
I 1898 ble det bygd ny storskole
med klasserom nede og sløydsal i
2.etasje. Huset lå mellom de store
trærne og gammelskolen. I 1910 ble nye
utedoer bygd nordøst for skolehusene
samt vedskjul og hønsehus.
Andre lærere i gamle dager: Karen
Bjørnsen, August Rud og frue, Jacob
Hulaas, Haldis Knardahl og Kristoffer
Johansen (1919-1942). Under krigen
Telleviks (NS) og Sigrid Høgetveit. Etter
krigen: Viestads (1945), Nordhagens
(1950), Jahrens (1961), Folstads (1962),
Andersens (1965) og mange flere.
I 1950-årene diskuterte politikerne
om Dal skulle bygges ut, eller om
barna skulle kjøres til Bilitt. I 1957 sto
det ferdig nytt skolehus på Dal i mur.
Ellefsen var byggmester. Vi fikk innedo
med vannklosett. Det ble ikke råd til

LAURITS KARLSEN & SØNN AS
OLJE • PARAFIN • SERVICE

Pensjonister får rabatt!
Ring 64 93 17 55
og snakk med din lokalleverandør
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Bildet er malt av tdligere lærer og skolestyrer på Dal, Kristoffer Johansen.

gymnastikksal denne gangen. Barna
fra Digerud ble flyttet til Dal. Digerud
skole ble grendehus. Det ble nå lang
busskjøring av barna, og flere ble syke
før skolestart.
I 1950 ble styrerboligen i Dalsbakken bygd, men solgt til rektor i
1982. I 1962 ble to nye lærerboliger
tatt i bruk øst for nybygget. I 1965
ble den gamle småskolen bygd om til
vaktmesterbolig med lærerleilighet
i 2.etasje. I 1966 fikk vi gymsal,
kontor, møterom samt formings- og
heimkunnskapsrom i ny fløy. I 1969 ble
idrettsplassen ferdig drenert med gjerde
mot Nordre Dahl.
Det ble nye læreplaner i 1959
(ungdomsskole), 1974, 1987 og i
1997, og i løpet av 90-årene ble
skolefritidsordningen (SFO) innført
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og 5-6 åringene fikk begynne på
skolen. Fra 1994-1997 kom Dal med
i et internasjonalt prosjekt som la
vekt på god helse (HEFRES): Nytt var
uteskole med lavvo, skolehage, felles
skolemåltider, og bygdeidrettsdagen m.
m. Fra 1995 til 1998 var det et nasjonalt
prosjekt «Positivt skolemiljø» som vektla
sang og musikk, dans og drama og
bildeforming.
Det ble rehabilitering og nybygg
2000-02 til 30 mill kr. I underetasjen
fikk skolen stort musikkrom og et
flott utendørs amfi. Småskolen og SFO
fikk rom i 1.etasje og administrasjon
og personalrom i 2.etasje i ny fløy. Et
klasserom ble bygd over møterommet.
Skolen har som første skole i landet
tatt i bruk et moderne biologisk
renseanlegg.
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Før alt gikk i dass

D

et var ikke det at jeg var så uheldig.
Snarere tvert imot. Utgangspunktet
for disse betraktningene er at jeg var så
heldig å få en tur til Paris i påsken. Byen
har overveldende mange severdigheter
og må tas i små porsjoner. Forresten kan
en vel neppe snakke om severdigheter
i små porsjoner når en for eksempel
besøker slottet Versailles, den franske
barokks hovedverk og verdens mest
fornemme lystslott. Faren hadde en
beskjeden jakthytte på stedet, og med
utgangspunkt i denne ville Ludvig 14.
bygge Europas største slott med plass
til 20.000 mennesker på en gang. Med
dette enorme anlegget dokumenterte
Solkongen at han var en av sin tids
mest stormannsgale menn. Det er overveldende å vandre gjennom de mange
rommene: kongens og dronningens
mange private gemakker, alle de offentlige rommene viet Olympens guder,
biblioteket, det kongelige kapellet.
Klimaks nåes med speilsalen, hvor 17
svære speil står rett overfor høye vinduer.
Alt er rikt utsmykket med utskjæringer i
tre og stein, farget marmor, fløyel og sølvog gullforgylte møbler og fantastiske takog veggmalerier.
Men til tross for det utall av værelser
slottet rommer, var det noe vesentlig
som manglet. Slottet hadde ikke kjøkken.
Det var av brannsikkerhets-hensyn
plassert en kilometers vei unna. Og det
lyder jo fornuftig. Det som ikke er like
lett å forstå, er at det ikke fantes doer
på slottet. Kongen selv brukte potte,
noe som var viktig også med tanke på å
holde kontroll med majestetens helbred.
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På denne tiden var det en utbredt
oppfatning at man kunne vurdere en
persons helse ved å studere kroppens
avfallsstoffer. Hver dag ble kongens
potteinnhold omhyggelig analysert slik
at en kunne slå fast dagens helsetilstand.
Det sies ellers at potte ikke var for alle,
og at det rett som det var hendte at
folk gjorde sitt fornødne i en krok inne,
bak en tung gardin, f.eks., og da var det
tjenerskapets jobb å frakte sakene ut.
Ellers får en vel tro at de fleste tok turen
ut blant busker og trær i det enorme
parkområdet.
Nå er vi godt i gang med det som
skulle være disse linjenes egentlige tema,
og kan fortsette med å minne om at
forholdene nok ikke var bedre i vårt eget
land på dette livsviktige avfallsområdet,
og det til og med på et betydelig senere
tidspunkt enn da Solkongen levde på
slutten av 1600- og begynnelsen av
1700-tallet. Mannen som har gitt oss
kunnskap om dette, er Eilert Sundt, som
gjerne kalles Norges første sosiolog. Han
fikk penger av Stortinget for å undersøke
tilstandene i by og bygd i landet vårt. I
tjue år, fra 1850 – 1870, var Eilert Sundt
stadig på farten som reisende forsker i
det ytterst fattige bonde- og fiskerlandet
Norge. Han skrev om dødelighet, giftemål, sedelighet, edruelighet, byggeskikker, husflid og renslighet. I parentes
bemerket: Hvis du ønsker en større
og dypere forståelse av hva dagens
velferdsbegrep egentlig innebærer,
kan du gå på biblioteket og låne Bodil
Stenseths medrivende biografi: «Eilert
Sundt og det Norge han fant».
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I Eilert Sundts bok «Om renlighetsstellet i Norge», som utkom i 1869, har
han et underkapittel som heter «Avlukke
på gården». Innledningsvis skriver Sundt
at «Det er få ting i det ganske folkeliv,
som har satt meg så i forundring, ja,
som i den grad har vakt min uvilje og
motbydelighet, som den sak jeg går til å
skrive om nå.» Men det var ikke hvordan
doen, dassen, lillehuset, gardshuset,
avtredet, etc. så ut, som vakte hans avsky,
men at slike innretninger stort sett ikke
fantes annet enn hos embetsmenn og på
skysstasjoner. I Lom i Gudbrandsdalen,
en bygd med 500-600 mennesker, kunne
han telle færre enn ti utedasser. Folk
gikk bare bak husveggen, bak nova, eller
nærmeste busk og slapp det der. Men det
som gjorde enda sterkere inntrykk på
ham var « når et menneske gikk hen bak
en vegg, så kom gjetene etter og stod og
ventet for å slikke og ete det som falt.»
Menneskegjødsel var sett på som
tabu i folketroen, og her kan forklaringen
være på at geitekjøtt gjerne ble sett på
som urent, slik som grisekjøtt blir sett
på blant muslimer og jøder. Begge disse
dyreslagene forsynte seg av det meste.
Det offentlige sunnhetsvesenet
kom omsider med pålegg om at hvert
våningshus skulle ha en utedass, men
det tok lang tid før det ble en realitet.
Folk mente det måtte være mye mer
fornuftig å spre den type avfall rundt
om i terrenget, i stedet for å bruke
illeluktende doer. Men de hadde ikke
noen blygsel i forhold til naturbehovene,
og når doene først kom, var det ofte
flersetere. Slik kunne tiden ærendet tok
også utnyttes til å slå av en prat.
Det er litt rart at vi har vært så
seinførte med å skaffe oss skikkelige
doer, når vi vet at vanndoen var i bruk
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20-seters fellesdo i Efesos.

i andre deler av verden allerede for et
par tusen år siden. Det er sikkert flere
enn meg som har besøkt de fantastiske
ruinene av den greske oldtidsbyen
Efesos i Tyrkia. Efesos var en storby lenge
før romertiden, men hadde sin glanstid
under de romerske keiserne.
Blant de mange godt bevarte ruinene
av templer, kirker, synagoger, bibliotek,
teater (med plass til 24.000 mennesker!),
finnes også en nesten intakt do-ruin.
Det må ha vært en av verdens fineste og
eldste doer. En imponerende 20-seter
bygget i stein i det første århundret
e.Kr. Gulvet er smykket med nydelige
mosaikker og under setene går en
vannrenne der det som falt kunne
skylles bort. Doen var selvsagt ikke for
menigmann, bare for dem som hadde
tjenerskap eller slaver som i alle fall
vinterstid måtte gå ned i forkant for å
varme opp steinen for sin herre.
Før alt gikk i dass kan altså enkelte
steder være for et par tusen år siden,
andre steder for tre-fire generasjoner
siden, og atter andre steder går fremdeles lite eller ingenting i dass.
KLOR
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Mitt møte med havet
Av Kjell Gripstad

P

å vei nordover gjennom
«Flatbygdene» og sjumilsskogene
åpner landskapet seg til fjellbygdene
Alvdal,Tynset og Tolga.
Istider og enorme naturkrefter, med
breelver og is-skruing har etterlatt et
landskap med svære morener og fjell
med rolige, nedslipte silhuetter.
Det som nå er Tynsetbygda kom
kanskje heldigst gjennom urtidenes
Ragnarokk.
Gjennom dalbunnen siger Glomma
i rolig, majestetisk flyt. Fra nordbredden
skråner den svære, solvendte dalsiden
seg over hele synsfeltet. Som et
landemerke lengst i vest står Tynset
Kirke på den høye «Kjerkjegga.»

Kjell Gripstad
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Det hviler en egen ro over bygda
med sitt lappeteppe av garder, åkrer,
beiteland, skogholt og bygninger av ulik
alder og byggestil.
Fra «Stasjons -sia» av Glomma
– der vi bodde – virker bygda som
et bakteppe gjennom årstidene, – fra
snøvinter til våronne, med nypløyde
åkrer, senere med grønne beiter og
lange høyherser, mens høsten spiller
opp med gule kornåkrer og høstfager.
(Men kan dette være av interesse for
«Pensjonist-Nytts»lesere?
Kanskje – fordi Drøbak dukker opp
på finurlig vis senere i beretningen.)
I «Stasjonsbyn» på trettitallet var
tempoet litt raskere enn «borti Bygden.»
Men vi var preget av å være
innlandsmennesker – så langt fra
saltvannet som det er mulig å komme!
Det er derfor et paradoks at min far
– av alle steder – slo seg til nettopp på
Tynset – sørlendingen fra kystens perle
: Grimstad.
Skjebnens luner og livets
tilfeldigheter la opp til en intens
forelskelse mellom to 20-åringer på
Kristelig Gymnasium i året 1920.
Min mor kom fra slekten Hektoen på
Tynset. Forholdet varte livet ut. «Ma»
og «Lau» hadde en stor vennekrets og
opparbeidet sammen en betydelig
bedrift, Gripstads Veveri på Tynset.
Men far ønsket nok et gjensyn med
sitt eget og Gabriel Scotts Sørlandet, der
han som gutt rodde mellom skjærene
helt ut til Hesnesøy for å fiske – og for å
drømme.
Vinteren 1934 la far frem sin dristige
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plan: Han selv, bror min Per på 14 år og
jeg 10 skulle forberede oss og legge ut
på en båtreise – ikke med skip. Vi skulle
leie skjekte i Oslo og ro og seile lengst
mulig sørover kysten – så langt tiden og
reisekassen rakk!
Mitt bidrag til reisekassen tjente
jeg som avisbud. Det var «Barbissen»
som sto for å distribuere «Østerdølen»lokalavisen som fantes i alle hjem.
Fortjenesten fylte tilslutt sigarkassa
mi med mynter av alle – helst små
valører. «Barbissen» var forresten bygdas
eneste barberer og frisør. Hans elegante
klippinger ut i løse lufta oppfattet vi
barn som bevis på stor faglig dyktighet.
Men når han gikk til angrep på håret
var resultatet ikke alltid vellykket.
Far kom oftest hjem fra frisøren med
sterkt redusert manke og nokså uvandt
utseende.
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Ved synet av båten far hadde leid og
møtet med den vide, salte Oslofjorden
ble jeg overveldet av spenning,
lykkefølelse og forventning til alt det
nye vi skulle oppleve! Det var to par
årer. Mast og seil lå godt surret under
toftene og det var god plass til utstyret:
Soveposer, telt, primus, kokekar, bestikk,
regntøy, klær og fiskesaker. Båten var
nymalt i friske farger, men av kort
varighet fordi fuktighet og smålekkasjer
viste seg etter noen dager. Båten var
utstyrt med to øsekar, som eieren nok
visste det kunne bli god bruk for.
Det ble motvind over fjorden.
Far fikk en drøy tørn ved årene over
hele fjordbassenget. Dessverre førte
vi ikke noen loggbok for turen, med
beskrivelse av sjøreisen, rasteplassene
og overnattingsstedene. Men hele
kysten bød på innbydende og fredelige
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naturperler for overnatting eller noen
dagers opphold. Nå i våre dager er nok
mange av disse mulighetene gått tapt.
Dagene gikk med behagelig
landligge, hvile, soling, bading og fiske
– og med tøffe dager med oppbrudd,
med roing og seiling når vær og vind
tillot det. Slik gled vi forbi øyer og skjær
til nye strender og idyller; men også
avbrutt av tunge regnværsdager med
vind og høy sjø.
Far måtte oppgi sitt gjensyn med
Grimstads skjærgård. Vi kom aldri så
langt. Men på Tjøme opplevde vi en
hel ukes sommerparadis! Solfylte dager
med appetitt både på opplevelser, søte
moreller og mat. Når far senere fortalte
fra turen nevnte han alltid min faste
replikk: «Ei brødskive til, far!»
Jeg håper far fikk den varme takken
han fortjente for at han tok sine to
gutter med til vårt uforglemmelige :
Møte med havet.
Det var på hjemreisen vi gikk i land
i Drøbak for å kjøpe mat – med lite
penger.
Det første inntrykket av Båthavna
og Drøbak var en litt døsig sommerlig
ro.Men jeg brøt denne stillheten med
et enormt rop: Jeg så ned i vannet og
skrek «Se der er det en hummer!» Folk

Båthavna 1935. Foto: Asbjørn S.
Hansen
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snudde seg og far sa: «Hold opp med å
skrike sånn, folk tror du er gal!»
Et annet fenomen flerret stillheten fra tid til annen: Voldsomme
kanonskudd, som marineoffiser
Tor Hovland mener å ha kommet
fra Kopås eller hovedbatteriet på
Oscarsborg. Ingen så ut til å reagere på
de voldsomme smellene fra fredelige
øvelser uten «skarpe» skudd.
Vi steg i land og Per gikk med
huskelappen for å handle. Han
kom tilbake med varene og med
restbeholdningen av pengene i
skjortelomma.
Da han bøyde seg for å løse fortøyningen skjedde uhellet: Pengene
rutsjet ut av brystlomma og rett i sjøen!
Der lå alle myntene og lyste på 3-4
meters dyp! Noen store, solbrune gutter
dykket ned og klarte å redde en god del
før vannet grumset seg til.
Jeg kom hjem til kameratflokken
med sterkere armmuskler etter roingen,
med en sunn kropp og gleden over
et lite innblikk i saltvannets og havets
verden.
Det ga øket status i gjengen – de var
jo fortsatt landkrabber.
Båtturen fikk et etterspill av største
betydning for hele familien. Etter det
korte besøket i Drøbak var vi enige
om at dette var det triveligste stedet vi
hadde sett langs fjorden. En vakker liten
kystby med vennlige mennesker – et
sted både med ro og livlig aktivitet.
Min far fikk til slutt oppfylt sitt
ønske om nærhet til sjøen da han
kjøpte en eiendom på vestsiden av
fjorden. Langt senere var jeg og familien
svært heldige: Vi fikk tomt her, bygde
oss hus og trives godt som Drøbakboere!
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Gode tilbud og hurtig handel
i butikkene du kjenner
Manufaktur – Konfeksjon

HEER – TELEFON 64 90 53 00

Telefon 64 93 01 07
1440 Drøbak

Skomakeren
Lindtruppbk. 11
1440 Drøbak
Tlf. 64 93 14 46
Åpningstider:
Man-fre 09.00-17.00
Torsdag 09.00-20.00

Sogsti Plantesenter
Torget
7 – 1440– Drøbak
Sogstiveien
1440 Drøbak
Tlf. 64 90 89 83

Frogn Bibliotek
Torget, 1440 Drøbak
Telefon 64 93 01 91 Faks 64 93 56 29
Åpningstider:
Mandag
og Torsdag 11-19
Åpningstider:
Tirsdag, Onsdag, fredag 11-15
Mandag
og Torsdag 11-19
Lørdag 11-14
Tirsdag, Onsdag,
Fredag 11-15
Sommertid:
Lørdag
11-14
Man 11-19 Ons, Fre 11-15, Lør 11-14

STOR UTSTILLING
Alt påett sted
– kan leveres ferdig montert
Kontakt Fagsenteret for peiser og ovner

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

Utgår

RADIO, TV, VIDEO, PARABOLANTENNER
SEIERSTEN SENTRUM 2, 1440 DRØBAK. TLF. 64 93 08 68
ÅPENT 10.00 - 17.00 TORSDAG 10.00 - 19.00 LØRDAG 10.00 -14.00
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Jørnsebakken – et paradis for
barn og ungdom
Av Rolfot

H

vilken lekeplass det var – sommer
som vinter i 20 og 30-årene. Det
myldret av barn og ungdom, og det
var nok av voksne også, for det var
kolonialbutikk der, bakeri- melkebutikk,
tobakksforretning og vaskeri. Jørnsebakken var dessuten innfallsport til
Drøbak fra sør. Og så var den grensebakke
mot Frogn, for like opp i bakken bodde
Bakken, og hos ham gikk grensen til
Frogn gjennom eiendommen. Grensen
var nøye merket. Den gikk på skrå
over Nyveien, nå Vestbyveien, og så
til Bakken som hadde hoggestabben
på Drøbaksiden, men veden på Frogn
side. Om vinteren var grensen meget
tydelig. Da måket Drøbak med den
store treplogen med to hester akkurat
til grensestreken, ikke en centimeter
over. De store guttene og jentene kjente
imidlertid ingen grense når de akte med
fiskekjelkene sine med styrestengene for
full fart over grensen – hei, som det gikk
forbi Bakken og videre ned Jørnsebakken.
til ferden stoppet ved Tollboden.

Jørnsebakken like etter krigen. huset
t.v. er nåværende Miramar.

Jørnsebakken – her var sentrum av
lekeplassen. T.h. kolonialbutikken til
Knut Evensen. T.v. Angelhuset der det
var vaskeri. Huset ble revet før krigen.
Miramar i dag.
lek, men ofte var det plass til begge
kjønn når guttene kastet på stikka og
på pinne og kappet land. Det gikk an

				
Henrettet

Lekeplassen i dag. – sett mot nord..

Jørnsebakken var ikke bare bakken som
ble kalt opp etter famlien Jørgensen
som drev overnattingsted ved enden
av hellinga; for ungene var den en
samlingsplass for alle på Bråtan og i
Strandveien. Der samlet ungene og
ungdommen seg – Storrud-ungene,
Sandved-ungene,Theien-ungene,
Ottesen-ungene, Larsen, Svendsen,
Angel,Torvik og mange andre

– og Koren-guttene som som led en
forferdelig skjebne senere. De ble
henrettet av tyskerne under krigen.
Det var stort sett guttenes lekeplass
om sommeren utenfor kjøpmann
Evensens lokaler og nærmeste plass
ned mot Strandveien, hvor Lange-Finn
bodde og Obstfelder hadde bolig, mens
jentene kastet ball og hoppet paradis
der i fred for guttenes mer hardhendte

24

PENSJONIST-NYTT 3/2005

Wilhelm Peters som selv bodde i
nær kontakt med Jørnsebakken,
malte dette bildet i slutten av 20
årene. T.h. Bøhlers melkeforretning,
noe som gjorde at Jørnsebakken
på folkemunne ofte ble kalt
Bøhlerbakken.
PENSJONIST-NYTT 3/2005

i Jørnsebakken, for det var ikke asfalt
der, og grus var det heller ikke for mye
av. Men når de store .konkurransene
i kappe land foregikk, og det skulle
kastes skikkelig på stikka, bar turen
gjerne ned den lille, bratte stien forbi
Sandveds (Mørk, senere) sveitservilla,
og ned til det gule huset på Brygga, der
Bernhard Magnussen bodde.

				
Røyskatt i vinden
Det var ikke mer by i Jørnsebakken enn
at det var et rikt dyreliv der. Guttene
i Sandved-huset drev temming av
kråker som skreik natt og dag der de
satt på tørkestativet. Men det hendte
at de våget seg ned på bakken. Det ble
skjebnesvangert for én som havnet i
kjeften på en terrier.
Men en dag skjedde det store. Den
samme terrieren fanget en røyskatt
og ungene var ikke sene om å slå den
i hjel.Tollerne på Tollboden fortale at
skinnet kunne innbringe mange tusen
kroner. Sonja Henie hadde en cape
av slike skinn på seg da hun til alles
beundring stod sammen med Otto
von Porat på dekket av «Jarlsberg» og
kjøpte bær av Morell-gutta. Ryktet om
den storfinansielle fangsten spredde
seg med lynets fart, og en av de store
guttene flådde røyskatten og hengte
den opp til tørk til stor beundring for
de andre guttene.Tenk at der hang
den svimlende summen av flere tusen
kroner. Men hvem skulle selge skinnet
og hvem skulle ha pengene. Det ble
ingen slossing. Konklusjonen kom fort:
Pengene skulle deles, eller vi skulle
kjøpe en felles båt for pengene!! Men
huff. Snart slukket drømmene og karene
på Tollboden fik seg vel en god latter av
spøken!
25

Galleri Havstad

KRISTIAN SCHAU
OFFENTLIG GODKJENT OPTIKER
BRILLER – KONTAKTLINSER

Drøbak Optiske

Sentrumsbygget, Postboks 178, 1441 Drøbak
Telefon 64 93 15 89

Norsk Kunsthåndverk
Personlige gaver
i de fleste prisklasser.
Velkommen til
en liten glad kunstopplevelse!
Storgt. 15, Drøbak, Tlf 64 93 46 55

Ettertraktet 10-øring

A.s Drøbak Mek.
Verksted
AUTORISERT
RØRLEGGERBEDRIFT
Telefon 64 93 04 43

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

Vi tar imot reparasjoner av smykker og bytter gull
AAMODT FYSIKALSKE
INSTITUTT
Wienerbrødskjæringa 6
1440 Drøbak
Telefon 64 93 20 11

Storgaten 12-16
1440 Drøbak
Telefon 64 93 10 60

AKTIESELSKAPET

O. B. Hansen
Lindtruppbakken – 1440 Drøbak – Telefon 64 93 00 27
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Men det var andre dyr og fugler
å ta seg av for ungene. Det var rett
som det var at det kom skadde fugler
ned i Jørnsebakken og katter også. Da
forsøkte ungene så godt de kunne å
lappe dem samen. En dag kom en rugde
som slepte seg frem på bakken. Den tok
ungene seg av og fikk hunder og katter
unna. Etter en ukes stell var den på
vingene igjen til stor jubel for ungene..
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En tiøring var mye verd i disse dager.
Undertegnede fant en utenfor Bøhlers
butikk og leverte den prompte. Men
ingen meldte seg. Så satte jeg opp
lapper på veggene utenfor: «10 øre
funnet utenfor Bøhler». Ingen meldte
seg nå heller, og da åpnet himmelen
seg. 10 øre holdt til et glass saft og vann.
Det stod i butikken, men der solgte de
boller også. Etter en del vingling ble
det saft og vann til stor glede for en
10-årig guttunge i Jørnsebakken. Saft
og vannet til Bøhler var ettertraktet,
kakene og bollene også. En av guttene,
Adolf Theien, gjorde det kunststykke å
få en jobb hos Bøhler som sveiver av
iskjølersylinderen for melk. Da var det
mange smågutter og småjenter som
så opp til ham som en helt. Han fikk
nemlig både saft og vann og boller som
lønn.
Ungene behøvde ikke være redde
for å møte trafikkfarer i Jørnsebakken.
Bøndene hadde bjeller på hestene sine
der de kom til badebyen med varene
sine, og lyden bar langt. På veien frem
var poteter og melk levert, til gjengjeld
fikk de en haug med unger som ville
sitte på opp bakken. Biler var sjeldne
den gangen, og de få som kom, var det
ikke vanskelig å høre der den bråkende
PENSJONIST-NYTT 3/2005

Jørnsebakken etter at fjordbåtene
kom med dampmaskin. Bakken var
innfallsveien til Drøbak fra sør.
motoren gikk for fullt for å forsere den
bra.

Full fart for gutter og jenter
Om vinteren var det full rulle i
Jørnsebakken. Det myldret av selvlagde
«kjøretøyer», kjelker og sparker, men
mange brukte skiene som ofte var lagd
av ask hos snekkerne.. Mest var det av
skøytekjelker med to skøyter bak og en
styreskøyte foran og en margarinkasse
som karosseri og førerhus. Et særsyn
var Odd Pedersens 6 seters racer med
en spesiell styring som gjorde den til
en forløper for rattkjelke og bobsleigh.
Om kvelden kom de store gutta farende
i rasende fart med fiskekjelkene med
styrestang, noen med hylende jenter
«om bord» – jenter de hadde med
fra skolen eller danseskolen. Jentene
tviholdt på skjørtene sine, men noen
hadde dristet seg til å ta på bukser
med sleng, og noen få hadde dristet
seg til å ha knickers. Det gikk av og til
galt i den store farten, og det hendte
at dr. Johnsen(faren til dr. Mønnich) og
27

dr. Rangsæter måtte besøkes. Mange
nøyet seg ikke med Jørnsebakken, men
startet ved Gundbytoppen og Nyveien
(Vestbyveien), og de ivrigste dro helt
opp til Haver, og i stor fart raste de ned
Ørebakkene og over Odalsbekken.,
ned Vestbyveien fra Kjellgren og ned
Jørnsebakken forbi «Mysosten» og
Berntsehuset der frøknene Berntsen
bodde. Huset er nå revet for at veien
skulle utvides, men tomten er bare blitt
til parkeringsplass.

				
Fristende kjeller
Kjøpmann Evensens butikk hadde en
kjeller, der gutter av og til fikk jobb
med å ta groer av poteter, og det var
en kremjobb, for der inne var det også
tønner med sirup, og mang en liten
finger fant veien ned i tønnen og slikket
begjærlig på den etterpå.
Evensens hus ser i dag ut omtrent
som før, men Bøhlers er ikke til å
kjenne igjen. Den kjente skihopper og
bakermester Olaf Konningen bygde
huset om til bakeri, og senere er det
blitt til restauranten «Miramar» og
fullstendig ugjenkjennelig. Andre hus er
også revet og erstattet med nye. Veien
er også utvidet, den hadde tidligere
en bredde som ikke var større enn
en skogsbilvei. Men den er der som
en trang, sterkt trafikkert vei og kan
fortelle om en rik historie, men den er
fullstendig fri for lekende unger.

abd
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De fleste er vel
mest kjent med
Olav Duuns
forfatterskap
gjennom Juvikfolke
og trilogien om Ragnhild.
Etter trilogien skrev Duun en rekke
bøker med emne fra sin samtid
(tredveårene) hvor handlingen foregår
i bygde-Norge. Alle disse bøkene er
leseverdige. Selv har jeg valgt den
siste boken Duun skrev, «Menneske
og maktene». Boken kom ut i 1938,
og har ofte vært sett på som en visjon
om den verdenskatastrofen som
nærmet seg raskt, Andre Verdenskrig.
I dag er det vel kanskje mer det
som tittelen antyder, menneskenes
hjelpeløshet når naturkreftene
slippes løs, men også hvorledes
naturkatastrofen forløser krefter i
mennesket selv. Boken bærer preg
av sin samtid når det gjelder selve
oppbygningen. Flere av samtidens
forfattere har nok inspirert Duun,
kanskje først og fremst William
Faulkner og Thorton Wilder.
Den begivenheten som boken
konsentrerer seg om er en orkan som
skyller vekk både hus, vegetasjon
og de fleste menneskene i et lite
samfunn ute i havgapet. Det er som
nevnt tredveårene hvor svart hav,
dårlige fiskepriser og endringer i
strukturen i fisket fører til stor armod
i øysamfunnet.
Boken starter med en beskrivelse
av øysamfunnet. En gruppe av
innbyggerne står oppe på et
utsiktspunkt og ser utover havet. De
undrer seg over at vannet stiger. Så
brytes handlingen opp med seks
PENSJONIST-NYTT 3/2005

novelleliknende kapitler hvor en
rekke av personene på utsiktspunktet får sin fortid fortalt. Det
er personer som har vokst opp i
øysamfunnet, og det er personer
som har kommet til, ofte kvinner
som har blitt gift med menn fra
øysamfunnet. Det er bonden
(Helmer) som har vært emisær,
men som svikter og følger en
stedatter (Kari) ut til hennes
nye hjem, det er et foreldreløst
søskenpar (Borghild og Arne)
hvor den eldste blir gift med en
fisker fra øysamfunnet (Torger), en
gutt fra øysamfunnet (Roald) som
drar ut i verden for å rette opp en
urett faren har begått, en sjømann
(Ludvik) som kommer hjem etter
flere år på sjøen. Livsskjebnene
er svært forskjellige, men det som
går igjen er at det er mennesker
som har fått prøve seg i et hardt
samfunn. Beretningene griper
inn i hverandre i og med at de
fleste av disse menneskene på
en eller annen måte er del i det
samme skjebnefellesskapet. Dette
gir beretningene en dybde ved
at de ulike personene opplever
de samme begivenhetene på ulik
måte. Alle personene er medlemmer i et tett sosialt samfunn,
men likevel kan de stå fjernt fra
hverandre. Ludvik har alltid en
besk og skarp replikk når han
treffer Helmer. Kari og Borghild har
et anstrengt forhold til hverandre.
Slutten på boka fortsetter der
innledningskapitlet slutter. Havet
fortsetter å stige. Det er fortsatt stille,
men så kommer stormen. Noen

samles i bedehuset. Helmer ser det er
den visse død, men får dem ikke til å
komme seg i sikkerhet. – Så starter selve
naturkatastrofen. Kjempebølger slår inn
over land. Noen få klarer å komme seg
opp på det høyeste punktet på den øya
de er på. Det er Helmer, Kari, de to barna
hennes,Torger, Borghild og Ludvik som
har med seg en evneveik datter. Disse er
det som kjemper mot naturkreftene for
å berge livet. Kari blir skylt vekk av ei
kjempebølge men de andre overlever.
Det er ikke de samme menneskene
som langsomt kan begi seg tilbake til
hjemmene sine. Noen har ikke lenger
et hjem. 11 mennesker har mistet livet.
Helmer og Ludvik forstår hverandre
endelig og kan vise gjensidig respekt.
Den barnløse Borghild får vise omsorg
for de to morløse barna.
»Menneske og maktene» er en rik
bok. Den har fine naturskildringer og
det er ofte en spesiell samklang mellom
naturen og menneskeskildringene.
Skildringene av naturkreftene i den siste
delen av boka er uovertrufne. Forholdet
mellom mennesker er vart fortalt, det
er ofte ikke så mye som blir sagt. Det er
derfor en bok som det lønner seg å lese
langsomt. Mange av de fine nyansene
krever innlevelse hos leseren.
Stafettpinnen sender
jeg videre til Arnt
Aanonsen

Tore Vik

Godt nytt fra Eldresenteret

Drøbak Gullsmie

Velkommen til Høstsemesteret i Eldresenteret

Nytt telefonnummer
Etter 27 år med samme nummer til
Frogn eldresenter, er vi nå startet en
ny «tidsalder» med moderne telefonsystem som går via data. Litt plunder i
starten får vi naturligvis, men ganske
snart er det hele i rute. Dere får
her flere valgmuligheter som kan
benyttes til direktekontakt:
Telefonliste:
Kontor 1 etg:
Kontor 2 etg:
Arbeidsstuen:
Frisør:
Fotpleier:

64 90 61 85 sentralbord
64 90 61 86
64 90 61 87
64 90 61 88
64 90 61 89

Telefonen til kontoret i 1.etasje
kommer til å fungere som sentralbord
i Eldresenteret, men Eldresenterets
nye numre er underlagt sentralen i
Rådhuset, og du vil derfor oppleve
at det noen ganger er Servicetorget
som svarer. De kan sette over til rett
person i Eldresenteret.

Aktiviteter i Arbeidsstuen
Fra 6. september settes det i
gang med å lage produkter med
silkemaling.
Tirsdag 4. oktober starter arbeidet
med å tove ull, til nisser, flaskesjulere,
tehetter, små bilder osv.
Fra tirsdag 25. oktober kan du
komme og lage årets julekort.
Tirsdag 15. november: Tove engler
av ull, uten mal.

Hele høsten preges for øvrig av
årets store begivenhet: Julesalg og
julelotteri.

Trimgruppe
Hver tirsdag formiddag oppfordres
du til å være med på enkel trim i
arbeidsstuen. Påmelding til Sigrun.

Nye brukere
Det er ikke alltid like greit å bli
inkludert i etablerte aktivitetsgrupper
når man er nypensjonist eller nyinnflytter. Vi er kjent med problemet
og ønsker kontakt med dere som
kan tenke dere litt ekstra drahjelp i
starten. Snakk med Sigrun eller Britt
Marit og få informasjon om hvordan
vi tenker å finne på noe i samarbeid
med dere.

Teaterturer
30. september:
Det folk vil ha. Revy, på Det Norske
teater.
19. oktober:
En handelsreisendes død. På
Nationalteateret.
19. november:
Trollprinsen. Et stykke for barn og
voksne. På Det Norske Teater.
Følg med i lokalavisen, under Frogn
kommune informerer på onsdagene,
og se etter på oppslagstavlen i
Eldresenteret.

Vi sees i Frogn sin flotteste møteplass
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Tore H. Eriksen

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

Wienerbrødskjæringa
1440 Drøbak

Velkommen tilTIL
VELKOMMEN

Skipperstuen

SKIPPERSTUEN DRØBAK

www.s

Stedet med miljø
STEDET MED MILJØ
Tlf. 64 93 07 03
TELEFON 64 93 07 03
www.skipperstuen.no
Alt under ett tak!

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

OASEN
HAGELAND
Drøbak Hagesenter AS
Hageland

Storgaten 22, 1440 Drøbak
Storgaten
Telefon:22,
641440
93 03Drøbak
59
Telefon 64 93 03 59

FOTOGRAFEN

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

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

DR. KJELL A. DALBY

På Kumlegaarden spiser du godt

Spesialist i øre – nese – hals

Telefon 64 93 23 06
Storgaten 1
1440 Drøbak
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Niels Carlsensgt. 11 – 1440 Drøbak
Telefon 64 93 15 04
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B-Blad Returpostadresse:
Frogn Eldresenter
P.boks 328, 1441 Drøbak

Grafisk produksjon:Trine Suphammer as • Trykk: A/S OB Hansen

FROGN ELDRESENTER

Niels Carlsens gate 20, Postboks 328, 1441 Drøbak, Tlf. 64 90 61 85
Hårpleie: Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl 09.00 – 14.00
Fotpleie: Tirsdag og onsdag kl 09.00 – 15.00
Advokathjelp: Etter avtale
Retting av tøy: Onsdag kl 10.00 – 13.00
Arbeidsstue: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl 10.00 – 14.00
Kafeteria: Man., tirs., ons., fre. 10.00 – 13.30, lørd. 10.00 – 13.00
Middag: Hver onsdag og fredag kl 12.30 – 13.00
Bridge: Hver tirsdag, begynner kl 10.00
Transporttjeneste: Onsdag: Påmelding i Eldresenteret
Tur en dag i måneden: Annonseres spesielt
Kursvirksomhet, teater og konserter: Annonseres spesielt
Veiledning i bruk og stell av høreapparater. 1. mandag i måneden
Hobbysenteret i Kirkegaten: kl 08.30 – 12.30
Tiltakene tilbys alle pensjonister og uføretrygdede i Frogn
Ring 64 93 24 31 eller kom innom Eldresenteret
Kontortid: Man-fre 09.00-14.30.Torsdag stengt

