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En ensom seiler passerer «Oscarsborg», 
som i sommer har hatt nærmere 50 000 besøkende! 

En vidunderlig sommer er på hell –
og fortsatt blomstrer rosene…

Foto: Bernhard Magnussen
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Drøbak by ig jen!

Redaksjonen
Reidun Iversen 64 93 32 78 Karl Garder 64 93 90 35
Asgjerd Wærnhus 64 90 91 19 Arne Nesje 64 93 07 13
Kjell Lorentzen 64 93 02 46 Sverre H. Christophersen

Bernhard Magnussen 64 93 04 89

Så er Drøbak by igjen! Du har kanskje ikke lagt så mye merke til det. Riktignok 
er det blitt søndagsåpne butikker, og atskillig mer omtale i de store Oslo-avisene 
om badebyen vår. Kanskje mindre i lokale Amta. Men så har da NRK dukket 
opp med å ta med Drøbak i konkurransen om den beste sommerbyen i Norge. 
Det er vesentlig fordi vi er blitt by. Det betyr ikke så mye for oss, for vi vet 
det allerede. De kan stemme på andre byer så mye de vil. Men det står fast. 
DRØBAK ER BEST. Det vet vi som bor her, og det vet de mange som flyttet 
ut, men som nå kommer tilbake. Som vår fotograf i Storgaten sa: «Ingen som 
flytter fra Drøbak gjør det uten å få sår på sin sjel». Så kommer de tilbake og blir 
helbredet.

Men sant å si, er det ikke helt den samme byen de kommer til. For eksempel 
vil man spørre etter Bankløkka som barnas paradis. Paradiset er nå knapt å 
oppdage under et hav av parkerte biler på de store badedager. Torvet , hvor 
det ble solgt frukt, grønnsaker og bær fra bøndene Frogn, er erobret av selgere 
som omsetter alt annet enn jordens grøde. Lehmansbrygga, som var byens 
pulserende midtpunkt og festlige møteplass, særlig når halv ti-båten kom og 
marsjen mot dans i badeparken startet, er en ørken. Slepphendte politikere med 
svak tilhørighet til gamle Drøbak, har bidratt til å forandre mange bygningers 
utseende. Men juvelen, bygningene rundt Torvet, er heldigvis for det meste 
reddet. Og fjorden er der!

Byens omegn er totalt forandret. Mange bondegårder er slettet, og er erstattet 
av blokker, store skolebygg og villaer. Drøbaks utvikling begynner å likne større 
byers. Hver liten plass er utnyttet til biler.

Tusener av nye mennesker flytter hit. Gamle folk fra byen klager over at 
de kan gå i timer gjennom Drøbak uten at de kjenner et menneske. Da er det 
uvurderlig at de pensjonister som husker gamle Drøbak, bidrar til bevarelsen. 
For eksempel ved å skrive til Pensjonist-nytt. «Jeg bor i Drøbak», sier de mange 
nye innflyttere, uten at de vet annet enn boadressen sin i byen. Det kan du gjøre 
noe med!

Slepebåter i Drøbaksundet
Av Bernhard Magnussen

Før «dampen» kom hadde seilskuter 
og jakter mangen en hard tørn 

her i Drøbaksundet, når strømmen 
gikk hardt imot og særlig hvis man 
samtidig fikk vinden imot. Da var 
det slett ikke lett å avansere. Ofte 
måtte man slite i timevis for å komme 
inn til losse-og lasteplassene eller til 
Vindfangerbukta for ankring.

Da måtte man ty til buksering. 
Jaktegutten måtte ut med prammen, 
få en slepetrosse ombord og slite med 
årene. Litt hjelp kunne han få av 
fraktemannen selv, som sto ombord i 
jakta med den store skuteåra og tok i 
med seige drag.

Det fortelles at Hans Lehmann 
rundt 1850 hadde en «galei» be-

mannet med 6 roere, som påtok seg 
slepeturer mot betaling.

Nærmere 1900-tallet anskaffet 
kull- og koksimportøren A. G 
Johansen ved Båthavna et par damp-
drevne taubåter som kunne slepe 
skutene og jaktene i havn. Han ga 
dem de morsomme navn: «STORM» 
og «STILLE» Det ble faktisk opp-
rettet et eget slepebåtrederi med noen 
«Bukserdampskib» med hele 15 hesters 
maskin. 

På fotografiet som vi gjengir 
ovenfor, ser vi det store lagerskuret på 
A.G. Brygga med de to slepebåtene 
ved kai. Det er vindstille, så det 
blir nok ikke lenge før de får et 
slepeoppdrag.

Otto Johansen (1886-1934) HAVNEN I 
SOON 1912 tilhører Nasjonalgalleriet.
Galeasen og de to slepebåtene forteller om 
et tidsskifte i vår sjøfarts historie.

Utenfor lagerbygningen skimter vi to 
slepebåter. 
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«Båthavna» i Drøbak før vi fikk Molo A.
Det store lagerbygget som lå på den tomta, som vi i dag kaller Sjøtorget, var opprinnelig 
en tømmerbygning, reist av Jacob Carlsen, etter at han hadde fått skjøte på eiendommen 
i 1709. Jacob Carlsen ble en av Drøbaks største trelasteksportører, et yrke som hans to 
sønner, Christen og Niels, videreførte med stor suksess.
Den store lagerbygningen ble revet etter at «Sand-Andersen» overtok  A.G. Tomta.

«Herkules» av Drøbak var en av dampslepebåtene som var registrert av 
slepebåtkompagniet v/ skipsreder A.G. Samuelson i Drøbak. Det annet skip het «Lodsen». 
Dessuten var det to mindre slepebåter, som bar de morsomme navn: «Storm» og «Stille». 
Symbolikken var klar: Blåste det «hatter og høy» ble «Storm» sendt ut. I solgangsbris eller 
blikkstille, ble det «Stille» som fikk jobben med å slepe.

A.G. Samuelson døde i 1892. I 1898 solgte hans enke eiendommen og slepe-båtene til 
Kristianiafjorden Buxerdamp-skibsselkab, men allerede i 1902 ble eiendommen og 
slepebåtene solgt tilbake til enken. I 1908 selger hun hele virksomheten til A.G. Johansen. 
På det tidspunkt utgjorde slepebåttrafikken en ikke ubetydelig del av virksomheten.

Det er fra grosserer A. G. Johansen at navnet «A.G.Tomta» er kommet. I dag bruker vel 
de fleste navnet «Sjøtorget».

PS: Martin Andersen (Sand-Andersen) minnes i sine erindringer en søndag da ikke 
mindre enn 52 skuter gikk ut fra Vindfangerbukta. Mange av dem måtte ha slep til de 
fikk rundet Filtvet og fikk frisk bris i seilene.

På Fiskerstranda er det bare enkle 
robåter å se, fortøyd til et par lette 
pælebrygger. Det skulle gå mange år 
innen man begynte å anlegge «Molo 
A». (1920)

Midt på bildet ser vi det store 
bolig- og kontorhuset til A.G. 
Johansen. Bak dette huset og det lange 
hvite huset nordenfor, som egentlig er 
to hus som er bygget inntil hverandre, 
ser vi fjellet med navnet «Enkeåsen» 
som delvis ble sprengt ut i 1920-årene 
for å skaffe steinblokker for anlegg 
av molo A. Fjellet utgjorde en del av 

«Bjergene i Vest», som vi omtalte i 
forrige nummer av Pensjonist-nytt.

Helt til høyre på fotografiet ser 
vi «Hamborgbrygga» som var den 
første brygga i Drøbak, og som tok 
imot de første dampskipene som 
trafikkerte fjorden, bl.a. vår første 
hjuldamper, og skipene til og fra 
Hamburg og Rouen i Frankrike. 
Hamborgbrygga ble senere kjøpt opp 
av og i en viss tid drevet av den nye 
Lehmannsbrygga ved A/S Drøbak 
Dampskibsexpedition.

I nær fremtid får vi kanskje se et 

nytt bryggeanlegg og en ny båthavn 
der den gamle «Hamborgbrygga» lå, 
eller ved «Noroltomta» som den i de 
senere år er blitt kalt.

På bildet til venstre ser vi en snipp 
av det område som senere er blitt 
utbygd til «Molo B».

Nylig har Eldresenteret av 
Heimevernforeningen fått som gave 

et flott innrammet maleri, som 
viser den dampdrevne slepebåt og 
isbryter «Herkules» av Drøbak. Over 
akterdekket har den et oppspent 
solseil, eller er det kanskje et seil for 
å beskytte slepebåtens akterdekk for 
sotnedslag fra skorsteinen?

Ta en tur innom Eldresenteret og 
spør Britt-Marit om å få se på bildet!  
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Vår polarhelt Roald Amundsen
Av Bernhard Magnussen

Hadde han noen tilknytning 
til Frogn, kan man spørre. Det 
nærmeste vi kan hitte på, må være at 
han hadde sin eiendom:Uranienborg 
ved Svartskog i Bunnefjorden, 
som ligger tvers overfor Blylaget 
på Frognsiden. Eller var det fordi 
han kom flyvende med luftskipet 
«Norge» forbi Drøbak i 1926? 
Kanskje var det fordi han i 1910 fikk 
med seg som gave fra Frølichs fabrikk 
ved Haslum hermetiserte grønnsaker 
til Sydpolsferden?

Det er fremdeles noen av oss som 
husker dagen da det kjempestore 
luftskipet NORGE, bygget i Italia, 
med selve konstruktøren: Ingeniør og 
oberst Umberto Nobile om bord, kom 
flygende inn Oslofjorden. Nobile og 
Amundsen hadde planlagt å fly via 
Oslo, Leningrad og Vadsø over Ishavet 
til selve Nordpolen og tilslutt lande i 
Canada.

Man hadde hørt om flyvemaskiner 
og luftskip. Noen få av oss hadde 
faktisk sett en flyvemaskin i luften, 
men ingen på våre kanter hadde 
noensinne sett en gondol under et 
luftskip.

Når det ble kjent at «Norge» i april 
1926 skulle passere Drøbak, ble det 
bestemt at elevene på skolene i Drøbak 
skulle få fri noen timer for å kunne 
bivåne begivenheten fra Biologen 
eller Badeparken. Jeg husker godt 
den spenningen som lå i luften. Pent 
pyntet og med norsk flagg i hånden 
sto vi ivrig på utkikk sydover. Og 
sannelig … der dukket det noe opp 
ute ved Filtvet, en enorm lang pølse 
– eller sigarliknende gjenstand, som 
bare vokste og vokste mens den seg 
innover fjorden. Skinnende hvit med 
en gondol festet under buken. Vi 
gispet i forundring, og da den nådde 
Drøbak og Badeparken, brøt jubelen 
løs. Vi vinket som gale med våre flagg.

Som kjent løp ferden vellykket av 
sted, og Umberto Nobile og Roald 
Amundsen kunne den 14.mai etter 
en flyvetur på 16 timer fra siste 
landopphold, kaste ned på isen det 
Italienske og det Norske flagg som et 
bevis på at Nordpolen var «oppdaget». 
Den siste hvite flekk på verdenskartet 
var fjernet. Amundsen hadde nådd sitt 
mål. (Disse opplysningene er delvis hentet fra 
Aschehougs Konversasjons-leksikon av 1939.)

Denne begivenhet ble bragt i 
erindring en dag her på forsommeren, 
da Follo Museum og Follo Museums 
venner dro på tur til Roald 

Bautaen nær eiendommen på Svartskog 
med Amundsen og hund.

Amundsens eiendom: Uranienborg på Svartskog får besøk av Follo Museum og Follo 
Museums Venner.

Portrettmaleri av Roald Amundsen som vi 
finner det i hans hjem.
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Litt historikk
Roald Amundsen (1872-1928) er født 
i Borge ved Sarpsborg. Han begynte å 
studere medisin, men brøt tvert over 
for å vie seg til polarforskning. Han 
herdet sin kropp til å tåle kulde og slit, 
lærte seg navigasjon, dro på selfangst. 

Hans første ferd som styrmann 
gikk til Antarktis. Skipet frøs inne 
i isen og drev rundt i havet hele 
vinteren. Det var en hard og lærerik 
skole.

I 1903 seilte Amundsen ut fra 
Oslo med «Gjøa», en isforsterket 
hardangerjakt på 45 tonn med 13 hk 
motor. Mannskapet var på 6 mann, 
Amundsen inklusiv. Forskning i 
ishavet var tema.

I 1910-1912 dro han med «Fram» 
til Antarktisk. Han hadde Sydpolen 
som mål, som han også nådde 14/12-
1911. I 1918 la han ut på ferder østover 
mot Beringstredet og i 1922 dro han 
med «Maud» inn i isen utenfor det 
nord-østlige Sibir. Han var ute i 3 år. 
I 1925 la han ut på en ny ferd, denne 
gang med fly ( N24 og N25). Under 
utrolig slit – etter at skuta var gått ned 
– fikk de et av de flyene de hadde tatt 
med på ferden (N25) i lufta med alle 
6 om bord. (Riiser-Larsens bragd). De 
nådde inn til Nord-Aust-landet, hvor 
de traff folk og ble reddet.

I 1926 gjennomførte Umberto 
Nobile og Roald Amundsen med det 
italiensk bygde luftskipet «Norge» en 
ferd via Oslo – Leningrad – Vadsø 

– Ny-Ålesund der de tok av på ferden 
over Nordpolen (nærmere omskrevet 
foran i artikkelen).

Nobile la 2 år senere ut på en ny 
luftskipsekspedisjon mot Nordishavet 
med luftskipet «Italia».

Ekspedisjonen forulykket ved 
Svalbard. Roald Amundsen meldte 
seg straks for å delta i ettersøkningen 
fra Tromsø med det franske flyet 
«Latham». Tre timer senere hørtes de 
siste signaler fra flyet, som antagelig 
styrtet i havet i nærheten av Bjørnøya. 
Alle seks om bord omkom.

De vitenskapelige resultater av 
hans ferder er offentliggjort i en 
rekke arbeider trykt i norske, tyske, 
amerikanske o.a. vitenskapelige 
publikasjoner.

Seks måneder senere, på dagen 17 
år etter at han heiste det norske flagget 
på Sydpolen, hedret et samlet folk 
minnet om Norges store sønn med 
2 minutters stillhet. Kirkeklokkene 
ringte over hele landet.
(Også disse opplysninger er hentet fra 
Aschehougs Konversasjonsleksikon av 1939)

Amundsens hjem ved Bunne-
fjorden. Det ble et minnerikt 
møte.

Svartskog ligger i Oppe-
gård kommune, helt mot vest, 
langs Bunnefjorden.

Veien dit gikk i krappe 
svinger på en smal vei ned 
mot fjorden. Nesten nede ble 
vi møtt av en bauta i bronse 
med Roald Amundsen og 
hans hund i mektig positur. Og like 
nedenfor ligger hans store hus, helt 
intakt og velholdt – både utenfor og 
inne, slik det nettopp var da han og 
familien bodde der.

Roald Amundsen kjøpte 
eiendommen av en bryggerimester 
i 1908 og bodde der helt til sin 
død i 1928. Han ble borte under et 
forsøk på å redde mannskapet i det 

forulykkede luftskipet Italia 
som var på vei til Nordpolen.

Huset står slik Amundsen 
forlot det og gir oss et godt 
innblikk i det livet han førte 
når han var hjemme. En 
dyktig guide førte oss fra 
rom til rom, hele tiden med 
innslag fra polarforskerens liv.

«Uranienborg» ble gitt 
i gave til Staten i 1933, 

og har siden 1935 vært åpent for 
publikum ( mai – september). Follo 
Museum forvalter eiendommen og gir 
nærmere opplysninger til dem som 
er interessert. Besøk bør avtales på 
forhånd.

En rutinert guide viser alle 
rommene og forteller levende om hva 
de inneholder, og om menneskene 
som bodde der.

«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

Plass på sorggruppe

Det er fremdeles ledige plasser på 
sorggruppe ved Frivillighetssentralen 
i Frogn. Interesserte kan henvende seg 
til sentralen på 
tlf 64 9 061 96 eller 41 53 14 13
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oasen
Hageland

Storgaten 22, 1440 Drøbak
Telefon 64 93 03 59

Velkommen til

Skipperstuen
Stedet med miljø
Tlf. 64 93 07 03

www.skipperstuen.com

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

Alt under ett tak!

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

FOTOGRAFEN
Osloveien 5, 1440 Drøbak

Tlf. 64 93 36 00

Drøbak Gullsmie
Tore H. Eriksen

Wienerbrødskjæringa
1440 Drøbak

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

E-post: 
ege.droebak@libris.no

Målgruppe:
Matleveringen tilbys de som ikke selv kan 
klare den daglige matlagingen.

Formål: 
Å gi hjemmeboende et tilbud om en god, 
smakfull og ernæringsriktig middag.

beskrivelse av tjenesten:
Kjøkkenet på Grande tilbyr vakumpakket 
2 retters middag for levering en gang i 
uken til hjemmeboende. Holdbarheten er 
minimum 14 dager i kjøleskap. Middagen 
holder en høy ernæringskvalitet og er enkel 
å varme opp i foreksempel mikrobølgeovn.

•	 Kjøkkenet	setter	sammen	en	
ernæringsriktig meny

•	 Dietter	ved	spesielle	behov	(	ta	kontakt	
med kjøkkenet)

•	 Kontroll	av	temperatur	i	kjøleskapene	i	
hjemmene

•	 Veiledning	til	innkjøp	av	en	enkel	
mikrobølgeovn ved behov

•	 Veiledning	i	forhold	til	oppvarming
•	 Skriftlig	vedtak	på	tjenesten	for	å	vurdere	

om søker har behov for hjemkjøring av 
mat.

•	 Leveringen	av	mat	skjer	senest	en	uke	
etter søknaden foreligger.

•	 Faktura	sendes	en	gang	i	måneden

Vilkår:
Det må foreligge en skriftlig søknad.
Tjenesten tildeles de som ikke er i stand til å 
foreta daglig matlagning.

saksgang:
Søknad om tjenesten, skriftlig eller muntlig, 
rettes til kjøkkenet på Grande sykehjem. 
Søknadsskjema finnes på 
http://www.frogn.no eller ved henvendelse 
direkte til kjøkkenet. Hjemmetjenesten kan 
også bistå. Maten blir levert påfølgende uke.

kontaktpersoner ved bestilling 
av middag:
Kjøkkensjef Bjørg Thue, telefon 64906538 
eller 65906539
Må også kontaktes ved et eventuelt kortere 
og lengre opphold i matleveringen.

Tjenesten er et tilbud og er ikke hjemlet 
ved lov. Klage på vedtaket kan sendes 
enhetsleder for pleie og omsorg i institusjon.

Hvordan få mer informasjon?
Ansvarlig enhet: 
Pleie og omsorg i institusjon
Enhetsleder: Hanne Alm
Telefon: 64906508
Postadresse: Postboks 10, 1441 Drøbak
e-post: postmottak@frogn.kommune.no

Ris og ros :
Som et ledd i vår kvalitetssikring ønsker 
vi oss tilbakemeldinger fra våre brukere. 
Holder tjenesten mål eller r du misfornøyd 
med saksbehandlingen/ventetiden, måten 
du ble møtt på eller andre forhold ? Ta 
kontakt med servicekontoret på telefon 
64906000 eller send oss noen ord pr brev, 
eventuelt på e-post. Din henvendelse vil bli 
registrert på servicetorget og formidlet til 
rette vedkommende for videre oppfølging.

   Frogn kommune – serviceerklæring
MaTleVeRInG TIl HjeMMeboende
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en rypejakt
Min far var glad i rypejakt. I 

september var han alltid på fjellet med 
et par venner og vår engelske setter 
Tell. Før krigen hadde han sikret seg et 
fint rypeterreng i Eggedalfjellet som er 
i familiens eie den dag i dag.

En av de første høstene etter 
krigen var jeg med på jakten de første 
dagene. En venn fra Drøbak var også 
med, den velkjente o.r. sakfører Carl 
Gundersen, tidligere ordfører, rypejeger 
og historieforteller av rang.

De første dagene var det treg jakt, 
lite fugl og dårlig vær. Men 3. dag 
klarnet det utpå dagen, og alt så lysere 
ut. Morgenøkta var fortsatt treg, og 
jegere og Tell tok tidlig hjem til lunch. 
Da det klarnet så lovende, sa far at Carl 
og jeg fikk ta en tur bort i Rykkåsen og 
prøve lykken der, det var bare 1/2 times 
gange fra hytta. Så vi koplet Tell og 
ruslet bort til Rykka hvor vi som regel 
fant fugl. Far ble hjemme på hytta, han 
hadde sine gjøremål å ivareta.

Vel fremme på åsen slapp vi Tell, 
som var begeistret over å få en ny sjanse 
den dagen. Vinddraget var imot, og 
hunden likte seg tydelig. Og snart 
sto hun, fast som en påle, knappe 
100 meter borte på en myrkant. Carl 
humret fornøyd, og vi avanserte pent 

mot hunden. Tell var meget tent, den 
skalv av spenning da vi nærmet oss. Vi 
gikk frem, Carl til høyre for hunden 
og jeg til venstre, begge med artilleriet 
klart og hevet. Tell sto fast og ville 
ikke frem før jeg dyttet på ham og sa 
«frem». Da lettet kullet, 6-8 fugl pent 
spredt foran oss, og steggen kaklet 
ertende. Vi skjøt, Carl et skudd og jeg 
to, -det var som å stå på en skytebane. 
Men så, fadese, ingen fugl falt, det var 
sørgelig helbom. Tell avsøkte området 
uten å finne etternølere. Hunden 
sendte oss bebreidende blikk.

Etter dette ble vi tause. Hva skulle 
vi si? For å bryte tausheten sa jeg: Ja, 
dette var jo ikke mye å skryte av. Carl 
tok frem sin lille sølvdåse hvor han 
hadde sin «vitsen» skrå, forsynte seg og 
sa: Du vet, det er jo ikke nødvendig 
å fortelle om dette når vi kommer 
tilbake til hytta! Og det gjorde vi da 
heller ikke. Så fadesen på Rykkåsen ble 
en hemmelighet mellom Carl og meg 
– og Tell hvis diskresjon var hevet over 
enhver tvil.

Hjalmar og spilljakta
Under arbeidet med den vesle 

plassen min inne i Frogn-marka fikk 
jeg etter hvert kontakt med naboer 
som var utrolig hjelpsomme med råd 
og dåd i de mange praktiske problemer 
som meldte seg for meg. En av dem 
var Hjalmar som hadde en løsning 
på de fleste problemer. Han hadde 
– ved siden av sitt praktiske skjønn 
– mange gode historier å fortelle fra 

Stig Bille
 forteller

sitt liv i skog og mark, som jeger og 
småbruker i Røyken kommune hvor 
han vokste opp. Han var gammel nok 
til å ha opplevd spilljakt om våren før 
denne jakten ble forbudt. Men han 
hadde fortsatt med «å stille på spell» 
for å oppleve dette særegne skuespill i 
vårnatten.

Han fortalte: Jeg gikk om kvelden 
inn på Røykenskauen til en spellplass 
jeg kjente fra gammelt og fant meg en 
fin plass i mørket etter midnatt, under 
en bergnabb i myrkanten. Det var 
ennå for tidlig å vente fugleliv, så jeg 
huka meg ned under bergnabben og 
småslumra. Jeg lya ubevisst etter fugl, 
men alt var ennå stille. Men så hørte 
jeg svake lyder på berget bak meg, en 
liten kvist knakk, og jeg tenkte: kan 
det være folk som kommer i samme 
ærend som meg? Jeg satt bare og krøkte 
meg på stubben under berget og var 
spent på hva det var jeg hørte – det 
var kanskje et dyr. Og jeg fikk snart 
oppleve løsningen. Uten varsel kom et 

dyr deisende ned på den runde ryggen 
min, tok sats videre og spratt et par 
meter ut på myra. Det var en rev som 
hadde sett feil i tussmørket, den trodde 
vel jeg var en stor stein eller stubbe den 
kunne bruke for å ta seg ned på myra! 
Reven stoppet et øyeblikk liksom litt 
tvilrådig, fikk så ferten av meg og var 
borte. Han oppga nok spilljakta for 
denne gang. Så kom de første fuglene, 
og det ble tjo og hei på myra foran meg 
inntil soloppgangen nærmet seg og 
fuglene spredte seg.

– Men Hjalmar, sa jeg – åssen 
kunne reven unngå å merke deg før 
han jumpa ned på ryggen din?

– Ikke vet jeg, sa han. – Men jeg 
hadde sittet helt stille i kulda der i 
mørket, og draget i lufta var vel rette 
vegen.

– Du skrøner vel ikke for meg nå, 
sa jeg.

– Nei, tru det eller ei. Jeg veit hva 
jeg så, og det er sant hvert evige ord.

Jeg trodde ham.

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

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

Med vennlig hilsen
Petter Tidemand-Johannessen, fiskeribiolog
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På en liten øy i Frogn i Oslofjorden 
bodde en liten pike som eneste 

barn på øya. Det var i 20- og 
begynnelsen av 30-årene og hun var i 
besteforeldrenes varetekt – gullungen 
deres. Erna het hun. Øya var hennes 
paradis og er det ennå, mange tiår 
etterpå. Der lekte hun i solen og 
badet om sommeren, om vinteren når 
vinden ulte og snøen lavet ned, stod 
hun på ski, akte og brukte sparken. 
Hun lyttet på båtene som ulte i storm-
kastene, og som ga rungende lyd fra 
seg i tåka. Hun kjente alle båtene 
som seilte på fjorden. Hun kjedet seg 
aldri i sitt paradis selv om hun var 
eneste barn på den vesle øya, for det 

var faktisk et minismåbruk hun levde 
på, der sjøen slo inn fra alle kanter. 
Griser nøffet, sauer breket og hønene 
klukket fornøyd. Dyrene hadde felles 
ly i uthuset og fikk ustanselig besøk av 
den lille jenta. Det var ikke liten vask 
bestemor stod for, og bestefar passet 
på at det ikke hendte den lille noe. 
På jordet utenfor grodde det rikelig 
med poteter, og frukttrær var det godt 
utvalg av. Strøm var det ikke på øya, 
men parafinlampene sørget for lys og 
komfyren for varme. 

Bergholmen ligger ved innløpet 
til Vestfjorden, og den var paradiset. 
Besteforeldrene var englene, og så var 
det et verksted på øya, og der arbeidet 
det noen ualminnelige snille sivile 
disipler. De var der bare om dagen 
på dette militære verkstedet. Men på 
fritiden lagde de blant annet dukkehus 
med møbler til den lille piken. Og det 
var en smed der som smidde en liten 
stekepanne til henne. Det ble mange 
leker i det to-etasjers huset de bodde i.

Fantejakter
Men den beste vennen til jentungen 
var Marco – en schæferhund som 
kom til gards da det dukket opp båter 
med burgunderrøde og brunaktige 
seil, med folk om bord som ikke var 
mors beste barn. Det var fantejaktene. 
Da var Marco god å ha, han holdt 

fantefolket unna, for han likte ikke 
fremmede. Men bestemor og bestefar 
og lille Erna var dens venner. Marco 
fotfulgte vesle Erna, passet blant annet 
på at hun ikke falt i vannet der fisken 
spratt, og passet på henne når hun 
for omkring på øya. De lekte veldig 
godt sammen, men det fantes grenser 
for Marco. På stranden fant Erna hvit 
sand som så ut som tannpasta, og den 
pusset Erna tennene til Marco med. 
Men der sa schæferen stopp og bet lille 
Erna – den eneste gangen den fikk 
nok av det tette vennskapet. 

Av og til kom det gjester til øya. 
For det meste var det slektninger til 
familien. De ble installert i annen 

Av Rolfot

En liten pike i paradis

beRGHolMen
Bergholmen ble i 1877 solgt til 
Forsvarsdepartementet, og har siden 
vært militært område. Forsvaret 
hadde inntil 1985 mineverksted på 
holmen. I alle år har det vært skiltet 
«Adgang forbudt – hold 50 m fra 
land».

I de senere år har holmen blitt 
åpnet for alminnelig ferdsel. Det 
siste året har Oslofjorden Friluftsråd 
overtatt ansvaret for det huset Erna 
Holm Andersen bodde i, og har 
ønsket å legge det inn i rekken av 
overnattingssteder langs kysten.

Erna Holm Andersen foran et maleri av Bergholmen slik det så ut. da hun bodde der 
(hun peker på bestefarens båt som hun ble fraktet frem og tilbake til Drøbak i ).

etasje og på kvisten. Ingen av de 
besøkende hadde barn, så det ble 
ikke noen barnelek for Erna. Men 
hun husker besøkene som veldig 
morsomme, særlig var det gjevt i 
julene, hvor det vanket mye god 
mat, selv om det var leit at en av 
grisevennene forsvant.

Fødselsdagene var også spesielle der 
ute. Å, du store min! Da kom det barn 
over fra Oscarsborg. Bestemor hadde 
bakt bløtkake og lagd den fineste røde 
geleen. Snakk om den gikk ned!

Til skole i båt
Så ble Erna skolepike, og et nytt liv 
begynte. Bestefar hadde en liten båt, 
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og med den fraktet han gullungen 
til Lehmannsbrygga i Drøbak. Men 
Erna fikk ikke gå på Drøbak skole, 
for Bergholmen lå i Frogn, og dermed 
begynte en lang vei opp til Sogsti skole 
på små ben. Senere bruke hun de små 
militærbåtene som gikk i rute mellom 
øyene. Det var spennende når båten la 
til på Oscarsborg. For på festningen 
kom det mange barn om bord. Av og 
til tok båten med Gylteungene også. 
Så bar det til Lehmannsbrygga.

Vi har tidligere skrevet om turene 
over fjorden for skoleungene. I høy sjø 
og kulde, mellom is og endog hvaler 
og i tykk tåke, tok mange seg frem 
for å gå på Sogsti skole, men Erna 
oppleve lite av uvær. Hun følte seg 
alltid trygg med bestefar og karene 
som seilte skolebåtene, både frem og 
tilbake til Bergholmen. På Sogsti gikk 
de bare annenhver dag, og livet gikk 
som vanlig på øya dagene i mellom. 
De mørke vinterkveldene lyste de 
blankpussede parafinlampene, og 
det var så koselig og fredelig inne. 

Radio eksisterte ikke. Leksene ble 
gjort grundig, og så leste bestemor og 
bestefar eventyr for henne. Erna var 
aldri redd for mørket, hun la seg alltid 
trygt til å sove.
    
bestefar dør
Bestefar, Johan Richard Holm, som 
var garnisjonerende arbeidsleder og 
oppsynsmann i mange år, døde da 
Erna fremdeles gikk i barneskolen. 
Han var da blitt løytnant. Nå fulgte 
en vanskelig tid. Kombinasjonen 
bestemor/enke stod ikke i høg kurs i 
de dager, og tjenestebolig gjorde at de 
også måtte flytte fra Ernas paradis, 
Bergholmen. Over tid søkte Bestemor 
jobb i marketenteriet på Borgen. 

Det ble avslag. Men tro ikke at 
Bestemor ga seg! Året etter stod hun 

Huset som Erna bodde i på Bergholmen 
fotografert da hun bodde der.

Erna på trejulingen som liten på 
Bergholmen.

og solgte røyk, sjokolade og mange 
andre varer i den samme kiosken hun 
var blitt utestengt fra året før.

Men for Erna betød det at hennes 
paradis var tapt. Marco hadde ingen 
øvelse i å leve blant fremmede. En 
kule gjorde ende på livet. Marco døde 
på sin post!

bomber og kuler
På Borgen fikk Erna det bra. Der var 
det liv, 16 familier bodde der! Der ble 
hun ungpike, og naturligvis var det 
stas at rekruttene kastet blikk på den 
vakre piken. Det ble mange turer over 
til festene i kjøpmann Haagensens 
badepark. Nådde hun ikke siste båt, 
var Lind Danielsen på plass med 
skyssbåten sin. Det ble også mange 
turer til Oslo med båten Oscarsborg 
som vi har omtalt i Pensjonist-nytt 
flere ganger.

Men Hitler hadde kastet sine øyne 
på Norge, og det hadde nær kostet 
Erna livet. Hun bodde i Fortet, og der 
hvinte bombene fra de tyske flyene 
og knuste alle ruter. Men var det 
noe Erna kjente, så var det de mange 
underjordiske gangene på Borgen. Der 
hadde hun lekt i dem i mange år. Ikke 
en kule, ikke en bombe traff Erna.

Men Borgen måtte naturligvis 
forlates. Og så ble det Drøbak. 23 år 
gammel giftet hun seg, og hun og 
mannen bygde hus på Sogsti.

Nå bor Erna Holm Andersen i 
Grøn-Hansen gården på Torvet. Og 
kom ikke der. Det er futt i henne 

Ernas bestefar med hunden Marco sittende 
foran seg. Marco var Ernas beste venn.

fremdeles. Da hun i Aftenspostens 
Aftennummer og i Amta fik se 
Drømmehuset hun bodde i på 
Drømmeøya framstilt som et 
spøkelseshus, fikk den 83 år gamle 
kvinnen ungdommens krefter tilbake. 
Resultatet: I Drøbakskalenderen 2006 
står huset som det var da hun bodde 
der, sammen med en pen liten omtale 
av hennes paradis!
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Det var en fin dag i våres. Vi kom trillende 
nordenfra langs Nordstranda og stoppet 
like forbi Torshuset. Mens vi står der og 
nyter vårsola, kommer en fremmed mann 
bort til oss og spør om vi er kjent her. Ja, 
vi skulle nå være det. Har du hørt om noe 
som skulle hete «Kierulf-grinda? Ja, det 
skulle jeg mene, svarte jeg. La oss flytte oss 
bort til det store huset der borte, så skal du 
få hele historien:

Her, like ved Sundbrygga, ser vi det store 
huset som vi kaller «Seilmaker-gården». 
Det er en av Drøbaks eldste bygninger, 
reist i første halvdel på 1700-tallet. Den 
første vi kjenner til hvem som eiet den, var 
en studiosus Knud Rist. I 1766 fikk han 
kongelig bevilling til å «forferdige Digler, 
Tobakspiber og allehaande Kar af Ler» 
Han anla fabrikk på Husvik- antagelig like 
vest for der «Husvikdammen» ligger. Det 
neste vi hører om er at garver Jens Kierulf 
i 1812 overtok eiendommen. Det var jo 
ikke langt derfra og bort til Husvikholmen, 
hvor han hadde interesser i verftet og 
kjølhalingsanleggene. I tilknytning til det 
store huset lå det den gang som nå et stort 
tilbygg ut mot gaten. Det leiet han ut til en 
svensk seilmaker som het Hansson og dermed 
fikk bygningen navnet «Seilmakergaarden». 
Hovedhuset ble kalt «Kierulfgaarden».

Garver Kierulf fikk her i gaten satt opp 
en stor,gedigen og høy smijernsport, hvorved 
han kunne få stengt gaten, slik at ikke 
beitende kuer og hester fra gressgangene ved 
Husvik skulle ta seg innover mot Drøbak. 

Knut 
Kjæmperud, 
f. 3/3-1915 
kom fra Moss.
Familien 
flyttet hit da 
Knut var en 
liten gutt. 
De bodde i 
mange år i 

Ugjeststrudgården ved Bentsebakken, 
så Knut ble som ekte Nord-stranding å 
regne. Faren etablerte seg på Råkeløkka 
som møbeltapetserer. Knut gikk senere 
i lære hos sin far og etter en tid overtok 
han verkstedet og drev det selvstendig i 
mange år.

Han stiftet familie og fikk 4 
barn. Våren 1957 emigrerte de alle 
til Canada, hvor Knut fortsatte sin 
møbeltapetservirksomhet. Knut døde i 
1996. Vi har nylig hatt en samtale med 
hans datter, Turid Pedersen, som bor i 
Sætre i Hurum.

Knut stortrivdes her i Drøbak, ikke 
minst på Ringedammen om vinteren 
med skøyteis og en spennende vippe, 
som de store gutta svingte rundt så det 
gikk rasende fort for oss smågutta, som 
fikk lov å sitte ytterst på et gammelt 
vaskevannsfat eller en liten kjelke. 

Han var glad i å synge og kom 
tidlig med i Drøbak Mannskor, hvor 
han gikk gradene for å ende som 
formann. Slik gikk det også med 

fotballen. Han var en av de ivrigste 
tilskuere, som ikke ga seg før han ble 
formann, der også. Han ble til og med 
formann i Foreningen Norden. 

Knut var like trivelig som han 
var rund. Han elsket å lage mat. 
Derfor tok han jobben som kokk i 
Speidertroppen, for da kunne han spise 
alt det han orket.

Selv kalte han seg «tjukken» som 
også ble et slags varemerke i alle de 
lokale revyene han deltok i. Sammen 
med en annen glad laks - Ola Nilsen- 
utførte de mange glansnummer i 
revyene som ble oppført på Kinoen. 
I Drøbak hadde vi den gang en 
glimrende tekstforfatter og viseskribent 
som var red.sekretær i Akershus 
Amtstidende. Han kalte seg oJo. Alle 
hans viser ble stor suksess, ikke minst 
når de var tilpasset Ola Nilsen og 
Knut Kjæmperud. De var livets glade 
gutter. Noen vil kanskje huske Knuts 
glansnummer som Holywood-stjernen 
Mae West!

Lokalavisen vår viste stor interesse 
for revyene, og ga Knut mange godord: 
«Ellevill applaus – Taktfaste klappsalver 
– Publikum ga seg over av latter».

Knut Kjæmperud var en fargerik 
personlighet, som alle ble glad i.

Dypt ble han savnet da han dro 
over til Canada.              

 Rolfot og BM

En av de glade gutta fra 30-årene Kierulfgrinda

Den dobbelte smijernsporten med spisse 
stenger på toppen var festet til store stenstøtter 
på hver side av veien. Porten ble tatt ned en 
gang på 1900-tallet, men fortsatt står, som 
du ser, den ene støtten der fortsatt, riktignok 
lutende av elde. 

I 1916 overtok båtbygger C.Løvaas på 
Husvikholmen eiendommen. Han hadde 
den frem til 1926. Senere har det vært 
flere eiere. Fra 1974 familien Kalberg. 
Men fortsatt kaller vi eiendommen for 
«Seilmakergården».

I gamle dager sa man spøkefullt 
at nord for Kierulfgrinda slutter 
folkeskikken. Da jeg var gutt husker jeg 
at asfalten i Drøbaks gater tok slutt når 
man kom til Seilmakergården. Det samme 
var det med gatebelysningen. De som 
bodde nord for Kierulfgrinda, ble kalt for 
«Nordstrandinger».

De som i dag legger søndagsturen 
om Vindfangerbukta, eller de som skal 
ned på Nordstranda for å bade, har nok 
mer enn en gang stoppet ved den gamle 
grindstolpen, der den lener seg mot det 
gamle seilmakerloftet, og funderer hva 
mon det kan være. Nå vet vi det!     Putte
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Vandretur til bygdeborgen 
Skansen på Øierud

Av Bjørg Andersen

11. juni arrangerte Frogn historie-
lag vandretur til bygdeborgen: 
skansen på Øierud. Turleder var 
svein Holsen.

 På nettsiden vår kan dere se referat 
av turen i 2005 i Bildearkivet. Mange 
ville være med til bygdeborgen i år 
også. Historielaget ville gjerne vise 
folk hvilket flott område som ligger 
mellom Skiphelle og bygdeborgen. Da 
vi registrerte her i 2004, fikk vi høre 
at vi hadde noen av de best bevarte 
hulveiene (kanskje fra jernalderen). 
De ligger tydelig i landskapet tre ved 
siden av hverandre. 

Det har vært mye snakk om 

utbygging i dette området, så det 
var bra at ca. 60 personer ville se 
selv hva området har av historie. Vi 
kunne finne spor etter en finneplass 
fra 16-1700-tallet. Veien vi fulgte er 
merket med stolper og historielagets 
skilt. Det er stigninger opp fra sjøen 
i hele dette området vi beveget oss. 
Helleren på Røis er neste stopp. Dette 
er en steinalderboplass. Skoleelever 
fra Sogsti har sammen med lærer 
Anne Bonden ryddet området rundt. 
Grunneier Svein Holsen har ryddet 
plass til en gapahuk som skal settes 
opp her. (Dette er et skoleprosjekt 
under www.miljolare.no: Skjøtsel av 
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Turen startet fra P-plassen på Skiphelle (krysset ned til venstre) og endte på Bygdeborgen 
(krysset oppe til høyre). 
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Bård Storrud studerer 
helleristningen. 
Foto: Trine Suphammer

Flere bratte 
kneiker 
måtte 
forseres.
Foto: Trine 
Suphammer

Under helleren på Røis, steinalderboplass 
den gang sjøen gikk opp hit.
Foto: Bjørg Andersen

Helleristning av båt som blir 
synlig når vi heller vann over 
steinen. Foto: Bjørg Andersen

Svein Holsen (nærmest) forteller om 
Finneboplassen i skråningen ned mot 
Ellejordet. Foto: Trine Suphammer
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a.s drøbak Mek.
Verksted

AUTORISERT
RØRLEGGERBEDRIFT

Telefon 64 93 04 43

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

Vi tar imot reparasjoner 
av smykker og bytter gull

aaModT FysIkalske 
InsTITuTT

Wienerbrødskjæringa 6
1440 Drøbak

Telefon 64 93 20 11

AKTIESELSKAPET

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

Galleri Havstad
Norsk Kunsthåndverk

Personlige gaver 
i de fleste prisklasser.

Velkommen til 
en liten glad kunstopplevelse!

Storgt. 15, Drøbak, Tlf 64 93 46 55

KRISTIAN SCHAU
OFFENTLIG GODKJENT OPTIKER

BRILLER – KONTAKTLINSER

drøbak optiske
Sentrumsbygget, Postboks 178, 1441 Drøbak

Telefon 64 93 15 89

Storgaten 12-16
1440 Drøbak

Telefon 64 93 10 60

et kulturminne. Bilder og beskrivelse 
av Dyrløkkeåsen og Sogstielevers 
5 ryddesteder finnes på nevnte 
hjemmeside.)

Vi fortsatte deretter forbi nybygg på 
Røisepytten og krysset Vestbyveien et 
stykke oppe i veien. Inne i skogen fant 
vi en ny liten heller med helleristninger 
av båt m.m. Ristningene kan sees 
ved hjelp av vann eller lommelykt. 
Terrenget er veldig bratt videre, men 
med felles hjelp kom alle som ville opp. 
Vi passerer tett opp til hyttebebyggelse 
flere steder underveis. Fangstgroper 
er neste kulturminner. De ligger på 
rad i et område hvor det fremdeles 
streifer dyr. Det kan jegere bevitne. 
Dyretrasséen  går faktisk på tvers av 
planlagt bilvei inn i området nordfra. 

Videre tar vi først en tur nordøstover 
til Dyrløkkeåsen skoles gapahuk. 
Den hadde besteforeldre hørt om 
fra barnebarna. De ble imponert da 
Anne fortalte at elevene hadde spikra 
sammen det meste selv. De samme 
elevene har ryddet bygdeborg-området 
for småskog og busk. Særlig bra var 
det å få se hvor bratt borgen er på 
sørsida. Anne lar elevene se brattsida 
først fordi de da skjønner hvorfor de 
må være rolige og forsiktige på toppen. 
Bygdeborger har alltid tre bratte 
sider mot fienden og en side hvor en 
tar seg inn på borgen med folk og 
kyr og stenger etter seg med stein og 
tømmerpalisade. Hjemover kunne vi få 
gå gjennom åkeren til Anne på Nordre 
Øierud gård. 

Kafferast på bygdeborgen. Fra venstre Erik 
Askautrud, Oddvar Jernsen og Arne Nesje. 
Foto: Bjørg Andersen

Gapahuken til Dyrløkkåsen skole 
imponerte. Foto: Trine Suphammer

Anne Bonden(i midten) fortalte om 
Dyrløkkeåsen skoles prosjekt ved 
bygdeborgen. Foto: Bjørg Andersen
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Karl Garder
 forteller

Tusen takk for at jeg ble spurt om å 
fortelle noen historier på min dialekt. 
Sånn som jeg hørte språket da jeg var 
guttunge. I 1951 gikk jeg rundt og 
snakket med folk og spurte om gamle 
dager.

Jeg heter Karl Garder. Jeg er født 
i 1919 og har vært bonde hele mitt 
liv. Faren min var født i 1875, mens 
bestefar var født i 1839. Bestefar 
fortalte far min hva de gjorde når 
de var ute og kjørte om vinteren og 
ble overrasket av ulver. De hadde 
alltid med seg en vedkubbe som var 
innsmurt med tjære. Den var festet 
i en taustump på 2-3 meter , mens 
taustumpen var festet i sleden. Når 
ulvene kom, ble denne vedkubben 
kastet ut av sleden. Ulvene våget ikke 
å gå mellom kubben og sleden for å 
angripe folkene. Hesten var livredd og 
sprang alt den orket. Folk hadde også 
staur med slik at de kunne slå ulven 
over ryggen dersom den prøvde seg på 
hesten.

Det ble sagt at en unge i Tasse-
bråtan ble tatt av ulven. Han var 
2-3 år gammel. Foreldrene hadde 
antakelig ikke lukket kjøkkendøra 
ordentlig igjen. Dermed gikk ungen 
for å finne foreldrene i fjøset. De 
fant aldri ungen igjen. Det ble sett 

ulvespor på tunet. Den gang var folk 
så redde for ulv at de ikke våget å si 
ordet ulv høyt. Derimot brukte de 
andre navn som skrubben, gråbein 
eller tassen. 

På gården Grøstad på Nesodden 
bodde det en bødker. En gang skulle 
han til byen med to saltebaljer. Han 
plasserte dem på en kjelke og dro av 
gårde på isen. Da han nærmet seg 
Ulvøya, hørte han ulvene hyle oppe 
i Ekebergåsen. Dette var tidlig på 
morgenen. Det var ikke blitt ordentlig 
lyst ennå. Jeg har hørt historien av 
to forskjellige. Den ene sa det var 
fem ulver. Den andre sa 7. Ulvene 
kom ned på isen. For å beskytte seg 
tredde han på seg en saltebalje med 
bunnen i været. Deretter forsvarte 
han seg med øks eller kniv. Noen av 
ulvene ble skadet og blødde kraftig. 
Til slutt forsvant de. Bødkeren trodde 
de hadde angrepet den skadde ulven. 
Etter ulvekampen fortsatte han til 
byen med baljene sine.

Språket som jeg hørte gamle folk 
snakke da jeg var guttunge, var nok 
vanskelig å forstå for mange. Du 
kunne høre dem si: «Å mange varé a?». 
«Tja det var vel et hært-sjau støkker.» 
Sjau var 20 mens hært var 10.

Egg ble solgt i snes. Høy blei solgt i 
sjipund. Til jul kjøpte de for eksempel 
5 pund appelsiner. Poteter blei solgt 
i tønner og kvartil. Frukt og bær ble 
solgt i 1-liter og 5-liter. Ja, det var det.

På min runde kommer jeg til en 
ny mann. Det var 20/1 1952 og jeg 

fortalte hva jeg holdt på med. Anton 
Skjønhaug var da veivokter. 

«Du veit vel åssen han Bjørn kom 
til Hallangen?» 

Han dro rundt og solgte noe 
småtteri som han hadde i skreppa si. 
En fortalte at han kjøpte briller av 
Bjørn. Han tok også noen småjobber 
av og til. Han holdt seg mest på 
gårdene. Ingen hadde noe imot ham. 
Kramkaren var ofte på Hallangen.

Så skulle Hallangen selges på 
auksjon. Det var møtt frem mye 
folk. Bjørn var også der. Han slengte 
fra seg skreppa på stabburstrappa og 
gikk rundt sammen med de andre 
frammøtte. Så roper lensmannen opp 
gården. Han Bjørn bød med en gang. 
Da ble det helt stille. Ingen hadde 
ventet at en kramkar skulle by såpass 
mye for gården. Lensmannen trodde 
ikke at Bjørn hadde penger og tenkte 
at nå skulle han ha det litt moro. 
Derfor sa han.

«Har du noe å betale med du da?»
Da går Bjørn og henter skreppa si 

og tar fram to bankbøker. Da viste 
det seg at han kunne betalt mye mer. 
Dattera på gården hadde nok et godt 
øye til skreppekaren, og det gikk ikke 
lang tid etter kjøpet før han giftet seg 
med denne jenta.

I den tida rekte det allslags folk 
etter veien. Etter at Bjørn hadde 
vært på Hallangen ei tid, kom det 
ei finnkjæring til gården. Ho slo seg 
til der. Ho fikk ikke mat ved bordet, 
men de skjønte at hun fikk i seg 

mat på en eller annen måte. Folka 
på gården turte ikke å snakke med 
henne. Man kunne aldri vite hva ei 
sånn ei kunne finne på. Men han 
Bjørn ba henne rett og slett å gå.

«Eter opp maten for arbeidsfolka 
gjør du au». 

Ho strauk av gårde og var ikke 
akkurat blid. Men etterpå, da skulle 
du ha sett. Plutselig krydde det av 
orm overalt. Til og med inne i husa. 
Samme når på dagen de kikka ut, 
var det orm å se. Det endte med at 
han Bjørn måtte sende bud etter 
finnekjæringa. Hun kom og sa: 

«Jeg skal få dem til å forsvinne»
Like fort som ormene kom til gards 

ble de borte. Da sa Bjørn: «Heretter 
skal jeg ikke se på kosten.» 

Hvor lenge finnkjæringa ble på 
gården, hørte jeg ingen ting om.

På Stubberudskauen fantes det 
huldre. Det var ikke snakk om 
annet. Enkelte ganger viste hun seg 
på et bestemt sted. Etterpå ville ikke 
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hestene gå i området. Det hjalp å kaste 
stål over hesten. Da gikk de videre.

En kveld skulle sønnen til budeia, 
gårdsgutten Ole Olsen, gå over 
Stubberudskauen. Han fulgte veien 
oppover. Veien gikk ikke der den går 
nå. Den gang gikk den høyere oppe. 
Ole kom ikke frem. Han var i berget 
i flere dager. Da han endelig kom 
frem til folk, var han blitt litt snål. 
Han var sluppet ut på den betingelse 
at han skulle gifte seg med en av de 
underjordiske. Folk trodde ikke noe 
særlig på dette tøyset hans. Men riktig 
nok: Julekvelden kom det ei staselig 
brud ridenes fram til Hallangen og 
spurte etter Ole. Ole våget ikke å gå 
ut. Far hans gikk ut med salmeboka 
og spurte om hun kunne lese det som 
sto der. Da sprengridde ho av gårde. 
Men han Ole ble ikke gammel etter 
dette. Huldrefolket fikk tak i ham 
igjen. Ei natt Ludvik Steingrimsen 
kom kjørende over Stubberudskauen. 
møtte han et likfølge.

«I Guds navn. Er det likfølge på 
denne tida av døgnet?» «Ja,» svarte de. 
«Kristent blod skal i kristen jord». 

Da skjønte de at de ikke kom til å 
få se Ole igjen.

I 1951 var jeg en tur på Sørgarden. 
I gammel tid kaltes den Skansegarden. 
Her var det mye folk. Vi hadde 
akkurat drukket kaffe da jeg spurte 
om det fantes nisser på garden.

«Nja, um, um. Ja, nei jeg vil ikke 
snakke. Ja, jo da. Dom var da her 
au. Vi så dom itte. Men vi hadde et 

grisehus nede ved stollen. Vi kunne 
ikke skjønne hvorfor grisene trivdes så 
dårlig. Vi henta dyrlege Åkre fra Ås. 
Vi fortalte hva vi fora dem med.

«Um å nei, nei jeg burde vel ikke si 
det jeg som er dyrlege. Fløtt grisehuset 
dere, for det er noen under her.»

De flyttet huset og grisene ble bra.
På Hokholt var det nisser. 

Hver vinter dro de høy fra Stupin 
og Skuterud til Hokholt. I løa på 
Hokholt var det aldri slutt på høyet 
om våren. På Stupin og Skuterud var 
det lite. Ei vinternatt med skareføre 
kom Skuterudnissen fra Hokholt med 
et stort fange med høy. Da møter han 
Hokholtnissen som også hadde med 
seg høy. De barket i hop så høyet fauk. 
Om morgenen var det ikke et høystrå 
å se. Det endte med at Hokoltnissen 
ble slått i hjel av Stupinnissen og 
Skuterudnissen.

 «Å eŕ e du holder på med nå a?» 
sier Bernhard. Han ser at jeg noterer 
noe på et papir. 

Guttungen Bjørn i Garderenga ser 
seg rundt med store øyne. Han skal 
snart ut å gå i mørket. Klokka er halv 
ni. Han er livredd for nissen.

«Han pappa trur itte på nissen. 
Han trur på spøkelser. For det har han 
sett. Da han var liten satt han og to 
andre gutter og venta på posten nede 
ved veiskillet ved Berger. Da kom det 
ei ku ut av Stubberudskauen. Den går 
rett gjennom en piggtrådgard med tre 
tråder og blir til et kvinnfolk. 

                 Fortsettelse side 29
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                      Don Camillo var 
                     pseudonymet til Hans
                    Wathne, tidligere sjefs-
             redaktør i Aftenposten. 

Mange husker nok de små hitoriene 
som han i mange år gledet oss lesere 
med. I 1985 ble et utvalg av disse samlet 
i en bok utgitt på forlaget ARS med 
tittelen «Deilig er jorden». Men det er 
ingen religiøs bok. For meg er disse små 
historiene viktige. De er alle positive 
opplevelser som det er godt å bli minnet 
om før jeg slukker lyset for kvelden. 

Don Camillo hadde evnen til å sette 
ord på de små dagligdagse opplevelser som 
vi alle kan identifisere oss med. Noe vi 
kjenner igjen fra våre egne liv. «Engler er 
både kvinner og menn.» Hvem har ikke 
opplevd følgende, fritt sitert fra boken. 

«Og så står hun altså der. Dette 
guddommelige sendebud tatt rett ned fra den 
sjette himmel, der som kjent er forbeholdt 
kvinner med lyst hår og masse hvite tenner i 
en smilende munn. Er det allerede kommet 
så langt med oss ? Men vesenet har hender, og 
i disse hender har hun en liten ganske ufarlig 
nål som hun smilende setter i vår skjelvende 
arm. Og med ett slag istemmer kor av engler 
og munker sin beroligende vekselsang. Hva 
skulle vi ha å frykte ? Hva er det man skulle 
være redd for ? Dette skal da gå som en 
drøm.» 

De av oss som har vært innlagt på 
sykehus har kanskje følt den samme 
engstelsen. Vi kjenner oss igjen ? For meg 
er det slik at litteratur må røre noe ved 

meg. Noe jeg kjenner igjen. Og da er det 
ofte de små hendelser fra min og andres 
daglige hverdag som gjør det. Det kunne 
ha hent meg også. 

Bevaremegvel, for en dag ! En liten 
historie vel verd å legge seg på hjertet. 
Bevaremegvel, at det går an å ha det så fint! 
Hvor ble det av det dårlige humøret? Borte 
med vinden. For man er oppe i høyden der 
den ennå milde vind stryker ens hårfattige 
isse. Man er blitt bevilget en dag i fjellet. En 
dag til rett og slett å gjøre ingenting. Bare gå 
omkring slik det faller inn. 

Jeg kjente meg igjen. For meg trakk 
fortellingen fram skjulte minner fra den 
gang ryggen og beina, og kanskje også 
pusten brakte meg opp i fjellheimen. 
Jeg ble sittende igjen med positive egne 
opplevelser. Vi vet det alle. Hvor er 
brillene, kulepennen til å løse kryssord 
med. Det glemmer vi. Men blir vi minnet 
om noe vi syntes var hyggelig, selv om det 
ligger årtier tilbake, husker vi det. Det 
er slike små historier fra hverdagen Don 
Camillo skriver om. Bare overskriften på 
fortellingene setter fantasien i gang. Vi i 
Drøbak har hatt julemat på sommeren. 
Det samme har Don Camillo i en liten 
historie med overskriften Ribbe og rødkål 
på sommeren. Da jeg leste det var det 
nesten som jeg kjente lukten av stekt ribbe 
og surkål. På dobbeltrom med Pettersen og 
medaljen. En historie om han som lever på 
gamle minner når han bor på gamlehjem. 
Selv har vi vært ute og reist, på samme 
plass som Don Camillo i en liten by som 

heter Teror på Gran Canarie. Selv gjorde 
vi som stedets katolikker og tente et lys for 
noen vi tenkte på. Det er litt rart med det. 
Selv de som ikke er religiøse blir påvirket 
av noe udefinerbart når de kommer inn i 
Guds hus. 

Bokens røde tråd er de gode, de 
hyggelige og overraskende møter med 
andre og ukjente mennesker. Det være 
seg her i landet eller i andre land Det er 
ikke så mange uteseilere blant oss lenger. 
Nå opplever de fleste av andre land og 
fremmede kulturer. Boken er lettlest, 
stoffet er lett forståelig. Men også litt 
tankevekkende. 

Don Camillo uttrykker det slik:
Deilig er jorden når småkonflikter løses 
og familietretter bringes til opphør. Deilig 
er jorden når tilgivelsen tar plass i stedet 
for fordømmelsen. Deilig er jorden når et 
menneske spør hva det kan gi i stedet for 
hva det kan få. Deilig er jorden når julens 
fredsbudskap slår gjennom dobbeltdørene 
inn til det kolde hjerte. Deilig er jorden når 
du kommer hjem og er ventet. Gå hjem og 
gjør jorden deilig. 

Den siste oppfordringen er skrevet av 
Don Camillo. Min oppfordring er. Prøv å 
få tak i boken. Den gir dere mange gode 
opplevelser.

Stafettpinnen går videre til Ellinor 
Bogstrand.

 bjørn Moe

Gutane flyg alt de orker oppover 
bakken. Kikker seg tilbake og ser 
ingen verdens ting.

Han pappa sier at: «Hadde det 
ikke vært for at det var tre av oss 
som så det, så hadde vi vel ikke 
trudd det sjøl. Men det verste var 
at det var samme kua som var blitt 
slakta for noen dager siden.»

Far til Bernhard på Sørgarden 
var formann i vergerådet. Det 
kunne hende at ei mor døde fra 
en stor barneflokk og mannen 
ble sittende igjen med flere unger 
enn han kunne klare å forsørge. 
Da ble ungene satt bort til folk i 
bygda mot betaling av kommunen. 
I en sånn familie ble alle plassert 
unntatt Marius. Marius var liten og 
hadde litt tungt for det. Han var 
ikke noe særlig til arbeidskar heller. 
Ingen ville ha ham. Formannen i 
vergerådet sa da at han fikk bli med 
ham hjem så lenge og vente på at 
noen ville ha ham. 

Så en dag får de høre om en som 
vil ha Marius. Da ungene får høre 
hvem det er, sier de:

«Han er ikke snill. Kan ikke 
Marius få være her?» Og slik gikk 
det til at han ble værende som 
gårdsgutt i Sørgarden hos tre 
generasjoner. Han ble der nesten til 
han døde.

Skaubygda, 13/3-05

karl Garder forteller 
forts. fra side 26
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FØlG Med I

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

Vinner kampen
mot høye priser!

HVERDAGER KL 09 – 20
LØRDAGER KL 09 – 18

apotek i drøbak sentrum
Storgaten 18 – 1440 Drøbak

Åpningstider:
Hverdager 9.00-17.00
Lørdager 9.00-14.00

Telefon 64 90 77 80 Faks 64 93 39 04

GRØNTHUSET
DRØBAK GRØNT- OG 

FRUKTTORG

PAVELSGÅRDEN – STORGT. 7
TLF: 64 93 02 88

u3a i eldresenteret
Det kommer i gang kunstkurs og 
engelskkurs, også dette semester.

Engelskkurset starter i oktober og er 
på nivå ungdomsskole, pluss/minus. 10 
ganger à en klokketime. Dato og pris fås 
i Eldresenteret.

Kunstkurs 13. oktober, 3. november, 
17. november og 1. desember. 
Pris kr.400,-. Påmelding til Jorunn 
Kolbjørnsrud telefon 64930887.

Program i arbeidsstuen
Arbeidsstuen har en flott aktivitets-plan 
for høstsemesteret. 
3. oktober starter vi arbeid med «Nunofilt» 

som er toving med ull og silke. Vi starter å 
trene med kuvertbrikker og fortsetter med 
skjerf, puter, vesker og stoffer til å sy av.
17. oktober: Male bilder i akryl på lerret. 
Leke med farger på lerret og bruke 
kreativiteten ved bruk av akrylmaling.
31. oktober: Montering og maling av 
rammer. Akrylkunsten skal rammes inn.
7. november: Fiberhjerter og kremmerhus 
til jul, laget med en spesiell teknikk, og 
julehjerter i patchwork.
14. november: Lilla filtvaser til advent. 
Gamle/nye glass blir stilige designvaser.
21. november: Silkemaling. Lage sjal og 
skjerf.

enkel «timeplan» over tilbud gjennom uken i Frogn eldresenter:
Mandag: Kafè, arbeidsstue, litteraturgruppe, tysk studiering og akvarellgruppe 
Tirsdag: Kafè, arbeidsstue, bridge, engelsk studie, fransk studie, frisør og fotpleie
Onsdag: Kafè m/middag, transport tur/retur Skogbygda, arbeidstue, retting av 
tøy, spansk studie, engelskkurs, akvarellmaling, frisør og fotpleie.
Torsdag: 1. og 3. torsdag i mnd. samling med foredrag og enkel servering.
Fredag: Kafè m/ middag, arb.stue, spansk studie, kunstkurs, frisør og fotpleie.
Lørdag: Åpen kafè hvor det serveres risengrynsgrøt, kaffe, te og vaffel. 
 Rundstykke om ønsket.
Teaterkvelder og dagsturer planlegges underveis, og annonseres i Akershus 
Amtstidende under Frogn Kommune informerer på onsdager.

I senteret er det alltid plass til flere, 
kom og bli med i gruppene, og 
fellesskapet. Kom innom eller kontakt 
oss på telefon.

Kontor 1.etg.   64 90 61 85
Kontor 2.etg.   64 90 61 86
Arbeidsstuen   64 90 61 87
Frisør               64 90 61 88
Fotpleie          64 90 61 89
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Hårpleie: Tirsdag, onsdag, og fredag kl 09.00 – 14.00
Fotpleie: Tirsdag, onsdag og fredag kl 09.00 – 15.00
Retting av tøy: Onsdag kl 10.00 – 13.00
arbeidsstue: 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
Turer: Annonseres spesielt
kursvirksomhet, teater og konserter: Annonseres spesielt
Veiledning i bruk og stell av høreapparater. 1. mandag i måneden
Hobbysenteret i kirkegaten: kl 08.30 – 12.30
Tiltakene tilbys alle pensjonister og uføretrygdede i Frogn
Ring 64 90 61 85 eller kom innom Eldresenteret
Kontortid: Man-fre 09.00-14.30. Torsdag stengt
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