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Asken på Heer

Nøkkelen ligger under matten

De eldste pensjonistene i Drøbak husker sikkert at skulle man forlate hjemmet i kortere
eller lengre tid, så var man ikke redd for tyver. Det var vanlig at man hengte en lapp på
døren med beskjed om at «Nøkkelen ligger under matten», så kunne slekt og venner ta
seg lettvint inn. Mange tok seg ikke bryet med å skrive lapp, men hadde en spiker ved
døren som de hengte nøkkelen på. Nei, de var ikke redde for tyver, enda byen hadde hatt
besøk av beryktede «Gulosten» et par ganger, men fryktet for at dyr skulle få opp dører
og rote det til innvendig. Noen småtjuver var også i byen, men de var harmløse, og folk
visste hvem de var.
Slik er det dessverre ikke lenger. Drøbak er blitt de låste dørers by, som andre
byer. Og tyvene er ikke lenger lokale, det er profesjonelle kjeltringer, som også ofte
kommer seg fort vekk fra åstedet i egne biler, eller stjålne. Byen har heller ikke
overskudd av politi, det holder ikke lenger med tankene om de gamle dagers «polti»
Mørk og Bustebakke. Og mange av kjeltringene er uten hemninger, således stjeler de
fra gamle og invalide, til og med under påskudd av å ville hjelpe. Og av og til spiller
de at de selv trenger hjelp ved å spørre om veien, lese kart, få vekslet penger osv. De
stjeler fra butikker og private og fra båter. Dessverre er det et overskudd av kriminelle
innvandrere med annet utseende enn vanlige Drøbaks-boere, og dermed lettere å gi en
beskrivelse av, men naive Drøbaks-folk melder ikke fra, eller tør ikke.
Men gamle dagers vaner i Drøbak henger nok i en viss utstrekning igjen. Vi
opplever stadig at borgere har glemt å låse, så tjuvene har kunnet herje fritt mens
innehaverne sov, og vi opplever at tjuvene har hatt fritt spillerom gjennom ulåste dører
mens vertskapet er på arbeid, og vi opplever at folk ikke anmelder frekke kjeltringer
hvis de ikke lyktes å få «vekslet», «vist veien» eller solgt «ekte smykker».
Vi vil ikke ha slike tilstander i Drøbak. Vi vil ha det som i gamle dager. Men da
må hver og en av oss ikke nøle med å anmelde kjeltringene når man værer dem, vi
må passe på dører og vinduer, slå alarm når man ser dem stjele i butikker, holde øye
med når mistenkelige personer nærmer seg gamle. I det hele må vi skjerpe sansene, og
fremfor alt ikke være redde for «å komme bort i noe». La Drøbak bli den byen hvor
ikke vi frykter kjeltringene, men byen kjeltringene frykter!

Reidun Iversen
Asgjerd Wærnhus
Kjell Lorentzen
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Asken – et landemerke på Heer
Av Sven Lindblad

D

er ute på åkeren på Ottarsrud
gård står den. Asken – Heers
eget landemerke. Noen har kalt den
«eika på Heer», men det er en ask som
står og strekker seg mot himmelen.
Der har den fått utvikle seg fritt, og
der bøyer den grenene etter vinden.
Vi har fotografert treet en skyfri
høstdag etter at kornet var kommet i
hus. Men det er flott med skyer som
bakgrunn også. Det har vært sagt at
skyene ikke bare består av vanndråper,
men også av drømmer. Drømmer
kan være skapt av forventninger, men
som alle trær har den gamle asken på
Heer hatt god tid. Den står tålmodig
og venter mens travle pendlere til og
fra Oslo farer forbi. De prøver å få
timene og minuttene til å strekke til
i hverdagen. Men de kikker bort på
det flotte treet av og til, det er vi sikre
på – ikke minst når dagen kvelder.
Solnedgangen på Heer med silhuetten
av treet finnes i et uendelig antall
fargesprakende varianter.
I Norden har asken tradisjonelt
vært et hellig tre. I norrøn mytologi
var asken Yggrasil selve verdenstreet.
Dette treet skildres blant annet i
Voluspå. Yggrasils krone bredte seg
over hele jorden, og den fantastiske
asken hadde tre lange røtter som gikk
gjennom tre forskjellige verdener. Det
var en brønn ved hver rot, og ved en
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av røttene lå Mimesbrunn som var
kilden til vett og visdom. En rekke
skapninger holdt til i grenene, og det
satt en ørn på toppen av treet. Våre
forfedre hevdet til og med at Odin
skapte den første mannen av asketreets
grener. Han het Askur. Så da mente
vel de gamle å si at vi alle på hver
vår måte er litt i slekt med det stolte
asketreet, der det strekker grenene sine
mot himmelen og lyset.
Men nå er det noen som har
funnet ut at de vil nekte oss gleden
ved det flotte landemerket på Heer.
I nattens mulm og mørke har de
ringbarket treet, altså fjernet barken
i et belte rundt treet slik at det etter
alt å dømme kommer til å dø. Vi får
beundre asken på Heer så lenge det er
mulig.
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Drøbak-lukta er historie

Drøbak Gullsmie
Tore H. Eriksen

Drøbak, Sentrumsbygget
Telefon 64 93 15 14

Wienerbrødskjæringa
1440 Drøbak

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

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

Vi restaurerer dine gamle
familiebilder

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

OASEN
Hageland

Storgaten 22, 1440 Drøbak
Telefon 64 93 03 59

dr. kjell a. dalby

Spesialist i øre – nese – hals
Telefon 64 93 23 06
Storgaten 1
1440 Drøbak

www.esbjug.no

På Kumlegaarden spiser du godt

D

røbak – rosenes by, den fine
duften av de vakre blomstene,
kjent i vide kretser. Slik var det i
1920- og 30 årene. Drøbak –
lukten av båtpuss og lukten
av sjøluft, for ikke å glemme
lukten av bakervarer som nettopp var
tatt ut av bakerovnene. Det var dufter
som kjennetegnet den lille idylliske
byen vår. Duftene gjorde byens
innbyggere glade og – på den tiden
– fikk de velstående badegjestene fra
hovedstaden til å trekke pusten dypt
inn. Nå hadde den store ferien begynt!
Her var det ingen fabrikkpiper som
kastet luktende skyer ut, her var det
ingen trafikk som spydde ut eksos.
Blomstene, de mange frukttrærne,
dannet en ramme rundt idyllen.
Drøbak var det perfekte feriested,
slo mange av hovedstadens aviser og
blader fast.

Dere bruker også dassen
Niels Carlsensgt. 11 – 1440 Drøbak
Telefon 64 93 15 04

mobler@esbjug.no

MØBLER – GAVER – BELYSNING – GARDINER
Storgaten 18, Drøbak, Tlf. 64 93 42 40 • Fax 64 93 51 33 • Mob 92 21 92 56
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Av Rolfot
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Sørvesten i ferietiden holdt gjerne
byen periodevis fri for lukt. Men for
oss som bodde der hele året, kunne
det forholde seg annerledes: Byen
hadde adskillig annen lukt å by på, og
ikke bare god. Mosselukta invaderte
Drøbak med jevne mellomrom, så
ofte at vi nesten ble vandt til den, noe
som liksom bare var der. Det samme
kunne vel sies om det som verre var:
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lukten fra utedoene. Debatten
om latrine-lukten gikk av og
til høyt, også badegjestene
involverte seg. Da tok vi
igjen. «Dere bruker også
«dassen» altså! Oslo hadde
forresten på denne tiden lite å skryte
av når det gjalt latrinespørsmålet.
De aller fleste familier i hovedstaden
hadde dobøtter og klaskedoer
som kommunen tok seg av. Men
badegjestene kom gjerne fra de mer
velstående rekker som hadde innlagt
vannklosett. Og det styrket oss at vi
i bunn og grunn var litt stolte av de
fine utedoene og skurene som bidro
til å skaffe byen et idyllisk utseende.
Drøbaks gutter var ganske opptatt av
doene. Vi rangerte dem etter antall
hull å sitte på, og det ryktes at GrønHansen scoret best på det området.
Nå er praktisk talt de siste utedoer i
Drøbak borte, men Rakel P. Smith
har foreviget do-tiden med diktet
«Den lille villa'n» (se neste side).

Garveriet med urin og
hønsemøkk

Tidlig på 30-tallet var det nær 35
industri- og anleggbedrifter i Drøbak,
men de var små og forurenset luften
minimalt. Dog var det en som gjorde
opp for dem alle. I Lindtruppen lå
det på den tiden et garveri der hvor
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røyken, var kvalmende og luktet slik
vi husker fra kjemitimen på skolen ved
eksperimenter med hydrogensulfid.
Med det samme vi snakker om
kullfyring og lukt, må vi nevne at på
den tiden gjorde et dusin rutebåter
som anløp Drøbak, sitt til lukten,
og det gjorde også det store antall
dampskip som gikk på fjorden.
Lukten var en ting, klesvaskende
husmødre lot av og til høre fra seg når
sotet la seg på det rene tøyet.

Den lille «Villa'n»
Kan du huske ned i haven
ved det gamle plankegjerdet,
bakom mellestokk og komposthaug
og eiker som var svære.
Ned langs ripsbuske-hekken
var en smal og kroket sti,
ikke noe ryddig, men romatisk
syntes vi.
Et lite hus med tak på skrå
for seg selv i fred det lå.
Mellom plommetrær og nesle
stod det gamle, gode «vesle».
Kan du minnes døren knirket
og at kroken aldri virket?
Med aviser og en katalog –
ja, det taler vel sitt eget sprog –
for vi hadde ikke noe rull –
sånt'no var vel den gang tull.
Men når fluene surret og solen tittet inn
da syn's jeg den var kos'lig jeg –
«villaen min».
Det er minner i fra barndommens
dager hjemme,
en atmosfære jeg aldri vil glemme.
For under eika, der drakk vi kaffe
mens noen lekte og noen lo –
og hele tiden den stod så verdig
på noen steiner den gamle «do».
Rakel P. Smith
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Garverboligen var vakker og skjermet til
en viss grad selve garveriet som lå bak.

boligblokkene nå ligger. Lukten fra
garveriet var til de grader kvalmende
og gjorde til sine tiden byen til en
illeluktende pøl som vakte kraftig
kritikk, også fra de kommunale etater
og fra representantene i bystyret. Det
var ikke bare fra selve garveriet det
luktet forferdelig, nei, frakteskuter
med illeluktende hudruller forpestet
luften, og verre ble det da de
ble fraktet gjennom byen og til
Lindtruppen med bil og hestekjerrer.
Ganske ille ble det da de ble senket
ned i urin og hønsemøkk. Etter
oppholdet der, gikk hele «suppen»
ut i kloakknettet. Dermed fikk
deler av byens befolkning direkte
kontakt med lukten fra det utette
nettet og opp gjennom ledningene på
kjøkkenene. Og ikke nok med det.
Garveriet fyrte med kull og læravfall,
og eimen fra pipen som spydde ut
PENSJONIST-NYTT 3/2008

Badegjester vant over
fiskeindustri

Er det noe av industri som skulle passe
i Drøbak, så var det vel fisk-relatert
virksomhet. Men Drøbak hadde fått
ry på seg som en by som ikke ville ha

To fjordbåter «køler» rikelig med svart
røyk innen de forlater Lehmannsbrygga.
«Svelvik» legger ut mot Storsand på
Hurumsiden, mens «Bastø» skal fortsette
til Moss. Bildet er tatt i slutten av
20-årene, men det er sikkert noen eldre
pensjonister som husker båtene. «Jarlsberg»
var en av dem som hadde ord på seg for å
«køle» mest.

Fjordbåtene på vei ut fjorden mot Nesodden, Drøbak, Holmestrand, Horten og Moss.
Der spares ikke på fyringen med kull.
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industri innen sitt område. Derfor ble
en sildemelfabrikk avvist på tross av
at det på den tiden var en meget stor
arbeidsløshet i byen. Det var sikkert
lurt for dem som har kjent lukten fra
en slik fabrikk. Men en fiskefabrikk
ble det, det var en preserveringsbedrift som flyttet inn i den tomme
e-verksbygningen ved båthavna der
hvor Tentobygningen lå og der det er
boliger nå. Fabrikken førte med seg
møkk og lukt, og da den ville kjøpe et
stykke av kirkegården, sa kommunen
nei. Det var delvis lukten fra fabrikken
som ble angrepet, og igjen var det
badegjestene som vant.

og under den fordums brua ved
Reenskaug og ut ved Hamborgveien
der den endte sin vei i fjorden. Ved
utløpet fisket guttungene småørret
og sik fra det illeluktende vannet!
Brua, som den gangen gikk over
Raskebekken, var en del av Storgata,
og over den gikk byens trafikk, blant
annet dro badegjestene over her når de
dro fra brygga ved siste båtanløp og til
dansen med musikk fra grammofon
i Badeparken. Idyll med møkka rett
under seg. Ingen reklame for Drøbak.
Raskebekken som en gang var pekt
ut som vannforsyning til Drøbak, og
som folk badet i og vasket tøy i, og
					 hvor et rikt dyreliv kom og søkte vann
Raskebekken ble kloakk
ved dens bredder. Den ble så ille til
Møkk og lukt var det også i Drøbaks
slutt at engstelige mødre advarte barna
«du gamle, du grå» som rant gjennom om at de ikke måtte leke ved bekken
byen. Fra å være ren og frisk da den
for «da kunne man bli forgiftet og dø».
hev seg ut fra Ulleruddammen via
Det ble også advart mot å tenne
Holmedammen, ble den etter hvert
fyrstikker ved Raskebekken, for det
en luktende kloakk, der folk tømte
het seg at «polti» helte smuglersprit i
sine latriner og søppel på dens ferd
bekken, og da kunne det si PANG!
ned gjennom hellingene ved Tranga
Om ikke det var sant, lå det av og til
en eim over Drøbak av smuglersprit.
Senere ble Raskebekken lukket, men
med dagens teknologi kunne den i
dag vært åpnet og en kilde til trivsel.

Gode tilbud og hurtig handel
i butikkene du kjenner

Åpningstider:
Man. og Tors. 11-19
Tirs., Ons., fre. 11-15
Lør. 11-14

HEER – TELEFON 64 90 53 00
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Laurits Karlsen & Sønn – Øyvind Larsen
Osloveien 170 – 1440 Drøbak – Tlf 64 93 17 55

Parafin – Fyringsolje – Autodiesel
Smøremidler – Service

Grete Moes Klær

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

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

dag kan vi være glade for at Drøbak
aldri ble en industriby. Byen er
praktisk talt luktfri. Av og til sender
Tofte en liten hilsen fra gamle dagers
cellulose-lukt. Den vil avta etter hvert,
og snipp snapp snute, Drøbak-lukta er
ute.
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Sommertid:
Man. 11-19 Ons., Fre. 11-15, Lør. 11-14

Follo Oljeservice as

I
Foto av Hamborggården som Raskebekken
rant under.

Torget • 1440 Drøbak
Tlf 64 90 64 60 • Faks 64 93 56 29

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

DRØBAK i 100 !

Av Per-Willy Færgestad

E

n stor flokk med barn fra
nærområdet lar seg fotografere på
den lille brygga, som lå like nordenfor
Lehmannsbrygga en gang i 1920
årene.
Navnet Lehmannsbrygga har
vi etter Gustav Lehmann som
eide bryggeområdet der DrøbakHurum fergen hadde sitt leie før
Oslofjordtunellen. Lehmannsbrygga
var hovedanløpssted for alle
«pappabåtene» og dampbåtene som
gikk i rute mellom Oslo og Drøbak
og videre utover Oslofjorden. Familien
Lehmann bodde i den nydelige
sveitservillaen i høyre billedkant, som
fremdeles har sin praktfulle veranda.
Den store bygningen midt
på bildet er den gamle Tollboden
fra 1858. Området rundt ble kalt
Tollbodplan. Tollboden var i drift
fram til 1962, og hadde en meget
travel og «spennende» periode i
1920-årene med forbudstid og spritsmugling. Bygningen har siden den
gang tilhørt Universitetet i Oslo,
og tilhører Biologen i Båthavna.
Bygningen har innkvarteringsog undervisnings-muligheter, og
brukes i undervisning av norske og
utenlandske studenter som studerer
marinbiologi. Til høyre for Tollboden
ser vi litt av den gamle Finnegården
(se P-nytt nr. 1/2007).
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Småhusene til venstre for Tollboden
ligger i det området vi kaller Filisterkroken. Her finnes noen av Drøbaks
eldste hus. De ligger tett i tett, så man
må smyge seg mellom dem. Huset på
toppen bak, på Ula-åsen, var huset
til fiskehandler Iversen. Huset ble
ombygd i 1970-årene, men det er nå
planer om tilbakeføring av fasadene.
Helt til venstre sees Hamborggården, hvor det før og rundt
århundreskiftet var dampskipsekspedisjon. Dette var den første
dampskipsbrygga i Drøbak, eid og
drevet av grosserer Hamborg, og
hadde navnet Hamborgbrygga i
mange tiår. Det svarte hullet under
huset er utløpet av Raskebekken,
som gikk under huset og Sjøboden,
og videre oppover Hamborgveien.
Raskebekken gikk åpent gjennom
byen(det var bro i Storgata ved
Reenskaug Hotell) ned dagens
Hamborgvei. Bekken ble lagt i rør i
slutten av 1940-årene og gata hadde
fram til ca. 1962 navnet Bekkegata.
Det er i dag store diskusjoner
om Lehmannsbryggas fremtid,
etter at Olav Thon-gruppen kjøpte
store deler av området i 2002. Man
ønsker seg næring og aktiviteter i
enden av Storgata, og problemene
med snuplass for bussene er aktuelle
diskusjonstemaer.
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Foto tatt fra Lehmannsbrygga mot Filisterkroken ca. 1920.

Foto tatt fra kommunebrygga mot Filisterkroken ca. 1960.
verneforeningen

Gamle Drøbak
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Frogn
kommune
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Nattmannsfolkets røvertokt
til Håøya

Den gamle
gården på
Håøya. Kilde:
«Bygdebok for
Frogn – Gårdshistorien».

Av Sven Lindblad

V

i skal tilbake til slutten av
1600-tallet og se litt nærmere
på nattmannsfolket. De holdt til
inne i Kristiania og var av taterslekt.
I byene påtok de seg grovrenovasjon
natterstid, inkludert fjerning av døde
dyr etter en nærmere fastsatt tariff.
De måtte også ta jobben med å fjerne
mennesker når det var nødvendig.
Nattmannsfolket var blant annet
håndlangere for mestermannen,
bøddelen, etter at han hadde utført
sine makabre gjerninger. Slikt var
«rakkerarbeid». «Fy til rakkeren»,
sier vi ennå. På slutten av 1600-tallet
bodde disse nattens mennesker på
det som ble kalt «Nattmannshaugen»
eller «Bakkehaugen» i Kristiania.
Den lå i det området hvor det gamle
Rikshospitalet senere ble bygget.
Veien opp til Nattmannshaugen kaltes

Nattmannsveien eller Rakkergaten,
men fikk senere navnet Pilestredet
etter de vakre, gamle piletrærne
som vokste der. I 1820-årene ble
«nattmannsbedriften» flyttet til
Stensparken som den gang het
Korpehaugen og var en øde fjellskrent.
Navnet Nattmannshaugen fulgte
med hit, og rakkeren holdt til her i
omkring femti år.
Men vi skal tilbake til den gamle
Nattmannshaugen i Rakkergaten.
«Kongen på haugen» var familiens
eldste, Siver Svendsen nattmann. Han
var omgitt av sin nærmeste familie, og
i tillegg bodde de fleste av hans venner
og assistenter i det samme området.
Assistentene ble kalt rakkerknekter.
Siver hadde tre barn: Jochum
Siversen, Torborg Siversdatter og
David Siversen. Det var dessuten en
rekke andre personer i denne kretsen,
blant andre Signe Olsdatter, Eskild
Larsen, Bent Jonsen og ikke minst
rakkerknekten Embret Hogensen.

Et «besøk» på Håøya kunne bli
lønnsomt
Nattens mennesker på røvertokt til Håøya
i 1697.
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Det var en barsk tilværelse uten
særlig rom for sentimentalitet, og
det å se forskjell på mitt og ditt var
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ikke disse menneskenes sterke side.
Rakkerknektene ble med jevne
mellomrom sendt ut på røvertokt i
og omkring Kristiania etter ordre fra
Siver nattmann. Vi vet om røvertokter
både til Håøya og Nesodden.
Høsten 1697 ga Siver ordre til
rakkerknekten Embret Hogensen
om å stjele en hest på Håøya. Embret
prøvde, men det lyktes ham ikke å ro
over fjorden. Nå var han imidlertid
blitt kjent i området. Han foreslo for
Siver at det kunne bli lønnsomt å
avlegge den nokså isolerte gården på
øya et besøk, og slik ble det.
Antagelig har det vært drevet
gårdsdrift på Håøya fra ca. 1500, men
matrikkelgården Håøya nevnes først i
1665. I 1911 ble gården nedlagt. Den
lå i en bukt med jordene ned mot
sjøen på østsiden av øya, rett vest for
Askholmene. Den store skogen på øya
ga tømmer og annet trevirke, og dette
PENSJONIST-NYTT 3/2008

var en viktig ressurs på gården –
i tillegg til fiske. Etter at Håøya gård
hadde ligget øde en del år, fikk Jest
Hansen bygselseddel i 1685. Jest tok
seg til rette i skogen, men nå ble han
selv utsatt for at andre tok seg til rette
hos ham.
En kveld dro Embret Hogensen,
Jochum Siversen, David Siversen,
Eskild Larsen og Bent Jonsen ut til
Lysakerbroen. De fant en båt og rodde
over til Snarøya hvor de overnattet.
Neste dag rodde de utover fjorden
til Håøya. Da de kom frem, var det
blitt sent på ettermiddagen. Embret
og David gikk fram til huset for å
finne ut om det var mye folk der, og
Embret sendte yngstemann David inn
i huset. Det så ut til at det bare var en
ung pike til stede. Hun var høflig mot
ham og ga ham noe å drikke.
Embret Hogensen syntes dette
virket lovende. De gikk tilbake til
13

båten og ventet til det ble sent på kveld.
Månen ga litt lys mens de svertet seg
med kull i ansiktet og gikk fram til
stuebygningen. Eskild Larsen banket
på døra før han trampet inn sammen
med Embret og Bent. En ung pike
smatt ut av sovekammeret og sprang
opp trappa til loftet. Eskild dro sabelen
og satte etter henne, men det var for
mørkt. I det samme løp to vettskremte
småbarn ned i kjelleren. Det var tydeligvis mer folksomt i huset enn de
hadde regnet med, og Eskild Larsen
ropte til Bent Jonsen på fantemål at
han måtte tenne et lys. Eskild tok lyset,
gikk opp på loftet og hentet ned den
eldste datteren i huset. Hun het Maren.
De brøt opp døren til sovekammeret
med en øks. Der lå Jest Hansen i sin
seng. Han prøvde å reise seg, men da
kastet Embret Hogensen seg over ham
og slo til ham med øksehammeren.
Jest skrek høyt og seig ned i sengen
igjen. Mens Maren ble leid inn i stua,
hugg røverne i stykker en kiste som sto
på kammerset. Det lå en riksdaler og
noen få skilling i kisten. Da tok de
Marens gangklær, en bimpel øl og
noen merker smør, gryn og kjøtt før
de gjorde seg klare for retretten.

til båten, lyktes det virkelig Jochum
å overtale dem til å gi avkall på en
kjole, et skjørt og en lue som tilhørte
henne. Han sprang fram til huset og
leverte det tilbake. Rakkerknekten
Embret Hogensen ble så irritert
over slikt tåpelig føleri at han fyrte
av en skuddsalve mot gården i ren
frustrasjon. Så rodde de tilbake til
byen. Klokken fire på morgenen var
de kommet fram til Terningbekken
som rant ut i Frognerkilen vest for
Skillebekk. Vannstanden var høyere
den gang. De skjøv den stjålne båten
ut igjen før de gikk hjem til Siver
nattmann. Der ble utbyttet fordelt.
Jest Hansen på Håøya gård fikk
også problemer på annet hold. Da
Nils Jensen overtok som eier av gården
i 1699, oppdaget han at Jest hadde
drevet ulovlig hogst på Håøya i stor
stil, og at dette hadde pågått i flere år.
Han fikk beskjed om å rydde plassen
«til faredag at quittere». Flyttedagen
på den tiden var gjerne mikkelsmesse,
29. september. Men Jest må likevel ha
fått henstand, for han bodde fremdeles
på gården med sin familie i 1704. I
året 1700 kom også datteren Maren
i vanskeligheter. Hun ble innkalt
til øvrigheten for samleie utenfor
En følsom røver
ekteskap. Slikt var ulovlig. Anklagen
Maren var en smart jente som
gikk ut på leiermål med soldaten
opptrådte blid og føyelig overfor
Mikkel Pedersen. Maren forklarte
røverne. Dette gjorde inntrykk på
at de to skulle ha giftet seg for lenge
Jochum Siversen som nå helt uventet
siden, men i «disse vanskelige tider»
gikk i forbønn for henne. De andre
hadde det blitt utsatt. Hun slapp
protesterte, men da de var kommet ned mulkt på grunn av sin fattigdom.

Flood, Ingeborg. Fra Nattmannshaugen
til Hovedtangen. Skisser fra gamle rettsdokumenter. Oslo: Gyldendal, 1952. 146 s.
Myckland, Haakon Falck. Håøya. I: Bygdebok
for Frogn. Gårdshistorien. Frogn 1967, s.
683-688.
Turtumøygard, Stein. Nattmannsfolket
på røvertokt til Granerud. Sopelimen.
Nesodden Historielags årsskrift, 2005, s.
10-13.
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Øvrigheten strammer grepet

På sensommeren året 1700 var
det tid for et nytt røvertokt til
Follo. Da samlet troppene seg på
Nattmannshaugen for å dra ut til
gården Granerud på Nesodden.
Forslaget kom fra Signe Olsdatter som
hadde gått rundt med tiggerposen
på Nesodden. Der hadde hun særlig
merket seg at Granerud burde egne seg
godt for et røvertokt. Toktet så i første
omgang ut til å være vellykket. Det ga
et bra utbytte, men nå fant øvrigheten
ut at det fikk være nok. Ordensmakten
strammet for alvor grepet rundt
folkene på Nattmannshaugen.
Mange av røverne ble arrestert, og på
Granerud fikk de etter hvert en del av
tyvegodset tilbake. De arresterte klarte
å rømme, men de fleste ble tatt på nytt.
Nattmannsfolket hadde en så lang serie
med kriminelle handlinger bak seg at
flere av dem ble henrettet. Andre fikk
kakstrykning og straffarbeid. Men
sjefen sjøl, gamle Siver nattmann, kom
seg unna i tide og ble ikke tatt.

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

Kilder:

15

Ivar Ytreland forteller

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

A.s Drøbak Mek.
Verksted
autorisert
rørleggerbedrift

Niels Carlsensgt. 4, 1440 Drøbak
Telefon: 64 93 55 58
Vi tar imot reparasjoner
av smykker og bytter gull

Telefon 64 93 04 43

aamodt Fysikalske
Institutt
Storgaten 12-16
1440 Drøbak
Telefon 64 93 10 60

Wienerbrødskjæringa 6
1440 Drøbak
Telefon 64 93 20 11

aktieselskapet

O. B. Hansen
Lindtruppbakken – 1440 Drøbak – Telefon 64 93 00 27
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Alpe-gondolen
Jeg har vært så heldig å få tilbrakt
mye tid i arktiske strøk, og deltatt
her i mange interessante og
spennende ekspedisjoner. Særlig
har Nordøst-Grønland vært en
flott arena for meg både som
overvintrende fangstmann og
ekspedisjonsleder og –deltaker.
Først i årene 1946 til 1951 som
fangstmann og fisker. Deretter
med ekspedisjoner i 1996, 1997,
1999, 2002 og 2006. I årene 199799 og 2002 med ekspedisjoner som
på frivillig basis restaurerte gamle
norske og danske fangststasjoner,
som siden de ble forlatt i 1959 var
blitt herjet av vær og nysjerrige
isbjørner.
I 1999 restaurerte vi bl. a. den
gamle og tidligere velkjente norske
radio-, vær- og fangststasjonen
MYGGBUKTA 1922-59.
Jeg er godt kjent i NordøstGrønland og folk som ferdes der i
verdens største nasjonalpark på 972
000 km2, og kanskje en av verdens
største og minst brukte villmarker
med en høyarktisk sjelden vakker
natur, fauna og flora. Hit strømmer
det nå til med flere turister.
Drøbak, 22.07.08
Ivar Ytreland
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P

å den danske fangststasjonen
Sandodden i Nordøst-Grønland
(NØG) lå vinteren 1946-47 Kjeld
Soelberg som fangstmann. Kjeld var
en humørfylt frisk fyr med en god
replikk. Til tross for sin ungdom var
han helt skallet, ja nærmest hårløs.
Dette problem hadde han løst enkelt
med å lage seg en helt utmerket
parykk av hvitrevskinn med skill på
venstre side. Parykken så helt naturtro
ut, men det var jo litt forunderlig å se
en ung mann med drivende hvitt hår.
Kjeld og mange besøkende hadde stor
moro av parykken
Vinteren 1947-48 fikk Kjeld tildelt
Loch Fyne som hovedstasjon, og
fikk som partner en ung lærer Erling
Pedersen fra Køge.

Sandodden fangsstasjon 1999, slik var den
også i 1947. Nanokbilde.
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Kjeld's sjef var dir. J.G. Jennov
i det danske Østgrønlandske
Fangstkompagni Nanok A/S. Han
var en sjarmerende fyr med lang
fartstid, og stor erfaring på NØG.
Sommerstid gikk han alltid i noen
gamle tennissko. Jennov hadde mange
rare ideer om fangst, transport og
hyttebygging i NØG.

S

ommeren 1947 hadde Jennov med
en klassisk trehjuls varesykkel med
to hjul og en transportkasse foran,
og ett hjul bak. Han hadde kjøpt
den brukt og billig i København,
og foran på transportkassen var
det et stort gult skilt hvor det
stod «CHRISTIANHAVNS
BUDCENTRAL» med sorte
bokstaver.
Dir. Jennov's fantastiske idé med
denne varesykkelen var at sommerstid
kunne fangstfolk bruke den til å sykle
materialer og forsyninger inn til nye
hytter som skulle bygges langt inne i
de store dalene slik at disse kunne
åpnes for revefangst.
Selv om det ikke fantes skog og
trær i NØG fantes det heller ingen veg
eller sykkelsti. Terrenget var kupert
med bratte fjell, og med en overflate
som var steinfylt. Sommerstid var
bakken bløt av teleløsning. Der det
var vegetasjon, var denne lav, men
både dvergbjørkene og vidjene hadde
kronglete greiner som var uegnet for
sykkelfremkomst.
At reven foretrakk kystområdene
18

fremfor innlandet og dalene, affiserte
ikke dir. Jennov , som hadde besluttet
at trehjulssykkelen skulle til Loch
Fyne hvor Kjeld og Erling skulle
bruke den til å sykle materialer m.m.
inn i Stordalen vest for Loch Fyne !
Trehjulssykkelen ble stående noen
dager på Sandodden og vakte mye
munterhet, og treffende bemerkninger fra fangstfolk som passerte.
Kjeld ga den straks navnet ALPEGONDOLEN – antakelig etter
fjellheisene i Alpene.
Trehjulsykkelen ble med til Loch
Fyne, og parkert bak stasjonen,
sannsynligvis for alltid trodde man.
Loch Fyne-stasjonen ligger nydelig
til på vestsiden av, og innerst i, en
vakker fjord hvor terrenget stiger
svakt oppover bak stasjonen, og her
er bakken ganske tørr med sand
og lave planter. Her var det et godt
moskusland.

D

en 31. august 1947 hadde Kjeld
og Erling skutt en stor gammel
moskusokse et stykke bak, og ovenfor
stasjonen. Det var en fin varm dag, og
bakken så også fin ut. Kjeld fikk da
ideen til å transportere moskuskjøttet
hjem til stasjonen med Alpe-gondolen.
Hans beretning om den transporten
er kostelig:
«Vi rullet frem ekvipasjen, selte på
10 hunder og spente dem forbauset
foran i vifteform, mens de skulte
mistroisk til apparatet bak. Jeg besteg
ekvipasjen, slo av håndbremsen, ringte
PENSJONIST-NYTT 3/2008

med sykkelbjellen og smelte med
pisken. De forskrekkede hundene satte
avsted i full fart, og vi kom raskt og
velberget frem til kjøttberget.
Her snudde vi ekvipasjen og
hundene i retning mot stasjonen, satte
håndbremsen på, la stein foran hjulene
og lastet ombord moskuskjøttet.
Jeg besteg ekvipasjen, ringte med
bjellen, smelte med pisken og slapp
håndbremsen. Hundene styrtet
forskrekket avsted nedover bakken,
mens trehjulssykkelen humpet og
hoppet. Jeg stod på fotbremsen, og
klemte håndbremsen, slik at alle
hjulene stod, men den ville ferden
fortsatte selv om hjulene stod stille.
Omtrent halvveis til stasjonen lå det
en markant og godt synbar stor stein,
og her delte spannet seg omtrent på
midten med ca. 5 hunder på hver side
av storsteinen.
Kollisjonen var ikke til å unngå.
Trehjulssykkelen traff steinen med
voldsom kraft, og jeg fløy ca. 20 meter
fremover hundespannet og hamret

«trompeten» rett ned i «asfalten».
Da jeg omsider våknet, hørte jeg en
hysterisk latter. Det var Erling som
trodde jeg var død. Jeg fikk nok en
kraftig hjernerystelse.
Vi hentet senere moskuskjøttet
med en vanlig hundeslede, og
parkerte restene av Alpegondolen
bak stasjonen, og der står de visstnok
ennå. Dette ble Alpe-gondolens første
og siste reis i NØG.»

Vraket av Alpe-gondolen i Loch Fyne i
1990.

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
PENSJONIST-NYTT 3/2008
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Naturstien på Røis høvlet ned
Av Rolfot

Opp av godstolen, press ned avknappen
på fjernsynet, sett undersåttene i godt
skotøy. Og så, kjære pensjonister, venter
en nydelig, fullt oppdatert natursti på
deg. Den går fra Røis og tilbake til Røis
Den er fin medisin for hode, kropp og
sjel for pensjonister. Men husk å ta med
briller, for du skal lese mye interessant
underveis. På diskrete, små plakater
får du en viten som gjør deg rik om
naturen i kommunens utmark. Og
ikke vær redd for bena dine, det er en
ganske flat sti.
Slik skrev Pensjonist-nytt om
den vakre naturstien på Røis
høsten 2002. Nå er den rasert av
store skogsmaskiner – det står bare
stubber igjen av skogen som ga
naturstien mening. Borte er skiltet
som viste veien, borte er naturen
som opplysningsskiltene ga detaljert
informasjon om. Det var en veldig
variert natur skiltene ga opplysninger
om. Du ble kjent med Rødrandkjuke,
hva Einstape og Suksesjon var, og
du fikk gode opplysninger om hva
Allemannsrettten gir direktiver om.
Nå ligger informasjonen om ting du
ikke visste om naturens rikdom av
planter, trær, de røde skogsmaurene
og vilt der, og peker ut til intet.
Likeledes har skogsmaskinene fjernet
mulighetene for forståelsen av de
mange små krypene, blåbærskogen,
20

Naturstien som var godt merket, er borte.

De sørgelige rester av naturstien.

Noen opplysningskart står igjen, og peker
bare på intet.

storbregneskog, røslyngsmarker, eik,
hengebjørk og mange andre trær.
Vi har møtt mange pensjonister
som fulgte opp våre oppfordringer fra
2002. Hoderystende har vi nå møtt
dem på restene av naturstien som er
blitt til en ødemark. At det går an, er
kommentaren.
Vi har bred forståelse for at skogen
PENSJONIST-NYTT 3/2008

må drives, og for at kommersielle
interesser må ha sitt, men det er
noe som heter kultur, hensyn og
nennsomhet. Vi speider forgjeves etter
spor av det på naturstien på Røis.
Forfatteren av dette innlegget har selv
drevet som skogsarbeider i mange år,
og til og med vært med på å skjerme
og sette igjen stier, samtidig som den
kommersielle driften praktisk talt
gikk sin gang. Det går altså an, selv
om det krever spesiell omtanke og noe
ekstraarbeid.

Skiforeningens merketavle
har fått stå.
PENSJONIST-NYTT 3/2008

21

Statutter for Hospitalet

Kongelig bekreftelse på en fundas fra 1806
Av Sven Lindblad

M

idler til oppføring av Drøbak
Hospital - det nåværende Frogn
Eldresenter - ble opprinnelig gitt som
gave til ladestedet Drøbak av Anna
Müller (1735-1787). Vi kan lese om
dette legatet på den fine gulltavlen over
hovedinngangen til senteret. Huset
skulle være på en etasje og bygges til
«6 fattige Enkers pleie samt 4 a
6 at have Huuselye». Giveren het
opprinnelig Anna Rasmusdatter
Paludan og var datter av biskop
Rasmus Paludan i Christiansands Stift.
Hun ble først gift med Niels Carlsens
eldre halvbror, den velhavende Christen
Carlsen (1707-1771). Han hadde arvet
blant annet Vennebekk med store deler
av det nåværende Drøbak sentrum etter
sin far Jacob Carlsen. Christen kom
dessuten til å eie store skogeiendommer
ved Dyrløkke i Frogn og Sætre-Mørk
i Hurum. Han drev omfattende
forretningsdrift med trelasteksport,
skip, import, eiendommer og utlån.
Christen Carlsen døde i desember
1771, og Anna arvet eiendommen
sentralt ved torvet i Drøbak. Med
eiendommen fulgte Råkeløkka og
Husvik eng - altså blant annet den
nåværende Bankløkka. I 1773 giftet
hun seg på ny - denne gang med den
danske naturforsker og «konferenseråd»

22

Hospitalet fotografert i 1906.
(Kilde: «Drøbak – 100 år i bilder»).

Otto Friderich Müller. I 1784 ble
Anna enke for 2. gang, og i sine siste år
arbeidet hun for sin kjære ektemanns
ettermæle, inkludert publisering av hans
etterlatte vitenskapelige manuskripter.
På denne tiden utformet hun også sitt
testamente, og hun hadde omsorg for en
vanskeligstilt gruppe i tankene.

(1734-1809) og hans hustru Martha
Zachariasdatter (1743-1821) påtok seg
å få reist bygningen. Niels Carlsen var
en av vårt lands største redere på denne
tiden. Han skjenket en tomt fri for
grunnleie til huset og valgte å forhøye
bygningen med en etasje i forhold til
det som var skissert i Anna Müllers
testamente. Ifølge Niels Carlsen fikk
han dermed gjennomført et prosjekt
han tidligere ikke hadde lyktes med,
nemlig «at der kunde indrettes for
fattige Børn eller andre skrøbelige
Mennesker et Arbejdshuus eller
Forsørgelses Anstalt som hidindtil ej
er kommet til Udførelse formedelst
mødende vanskeligheder».
Beslutningen om å sette opp
en såpass stor bygning førte til at
kostnadene økte med 1100 riksdaler.
I utgangspunktet hadde man 500

riksdaler å bruke fra Annas gave. Det
ble dessuten brukt grunnleie-inntekter
over en periode på flere år til å bekoste
byggingen. De totale utgiftene ble på
over 2200 riksdaler. Den største delen
av økningen i kostnader ble betalt av
Niels Carlsen, og Hospitalet sto ferdig
i 1793. Niels Carlsen og hans hustru
ga den øverste etasjen av bygningen til
stiftelsen ved en formell erklæring datert
17. juni 1805 «til Stedets Nytte for at
anvendes enten til et Arbeidshus eller
hvad andet Brug for det Almindelige,
som bedst maatte eragtes». Men på
gulltavlen foran inngangen er det likevel
de «Huustrengende» som spesielt nevnes
når det gjelder den øverste etasjen. Her
finner vi også den kloke formuleringen
«eller hvad Brug man i for Eftertiden
til Stædets Nytte nermere maate see at
bestemme».

Anna Müllers testamente og
Niels Carlsens bidrag

Ved et testamente datert 25. juli
1787 ga Anna sine eiendommer i
Drøbak til en stiftelse slik at den
årlige leieinntekten skulle brukes til
fast understøttelse for 6 fattige enker,
samt 500 riksdaler som skulle brukes
til å bygge et hus for disse enkene –
dersom et slikt lokale ikke var bygget
innen hennes død. Anna døde samme
år, og hennes svoger Niels Carlsen
PENSJONIST-NYTT 3/2008

Gulltavlen over inngangen til Hospitalet er fra 1793. (Foto: S.L.)
PENSJONIST-NYTT 3/2008
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Kongen bekreftet Hospitalets
fundas

Fra myndighetenes side ønsket man
et mer detaljert sett med vedtekter
og statutter for stiftelsen og driften
av Hospitalet, og løsningen ble å
utarbeide en fundas. Betegnelsen
fundas eller fundasjon ble i tidligere
tider brukt om bestemmelser, statutter
og vedtekter gitt av staten, eller
med dens godkjenning, om bruk
og forvaltning av midler avsatt til et
bestemt formål, særlig i tilknytning
til visse typer stiftelser. 17. januar
1806 ble en slik fundas for Hospitalet
bekreftet i et kongebrev signert
Christian 7. (1749-1808) som var
dansk-norsk konge i årene 1766-1808.
Med datidens pompøse uttrykk og
vendinger lyder brevet som følger:
Vi Christian den Syvende, af Guds
Naade Konge til Danmark og Norge, de
Venders og Goters, Hertug udi Slesvig,
Holsten, Stormarn, Ditmarsken og
Oldenborg, gjør vitterligt, at eftersom
Os elskelige Hr. Gebhard Moltke, Vores
Kammerherre og Stiftsbefalingsmand
over Akershus Stift, samt den forhen
constituerede Biskop for dette Stift, Os
elskelige Biskop Nicolay Lumholz, for Os
allerunderdanigst have andraget, at det
af afgangne Conferensraadinde Anna
Møller, fød Palludan, ved Testamente
af 25 Juli 1787, paa Ladestedet Drøbak
oprettede Hospital for 6 fattige Enker ikke
er forsynet med nogen Fundats, saa ville
Vi, efter deres derhos allerunderdanigst
24

gjorte Forestilling, allernaadigst have
vedheftede Fundation, hvoraf i Vort
Danske Cancelli forefindes en ligelydende
Gjenpart, confirmeret og stadfestet, saa
og hermed confirmere og stadfeste samme;
dog skal den tilligemed denne Vores
allernaadigste Confirmation foranstaltes
thinglæst og protocolleret for Akershus
Stiftsoverret i Akershus Stift, til Sikkerhed
for den følgende Tid, forbydende Alle
og Enhver herimod, eftersom foreskrevet
staar, at hindre eller i nogen Maade
Forfang at Gjøre. Givet i Vor kongelige
Residensstad i Kjøbenhavn den 17 Januar
1806.
Under Vores kongelige Haand og Segl.
Christian Rex. (L. S.).
-------------------------Cold. Knudsen. Bülow. Monrad. Fischer.

V

i synes det kunne være litt stas at
selveste kongen i København fant
tid til å bry seg med en fundas med
vedtekter og statutter for et hospital
med plass til 6 enker i det lille ladestedet
Drøbak i Norge, men sannheten er nok
at Christian 7. neppe hadde noe særlig
utviklet forhold til denne saken. Han
var sinnssyk store deler av livet og skrev
likegyldig under på det meste han fikk
seg forelagt. Tilstanden forverret seg
dessuten med årene, og han hadde nå
bare to år igjen å leve.
Vedlegget til kongebrevet inneholder selve fundasen med relativt
detaljerte bestemmelser for driften
av husets 1. etasje under punktene 1
til 9. Kontrasten er stor til de runde
PENSJONIST-NYTT 3/2008

4)

Christian 7. (1749-1808). Utsnitt av
portrett malt av Jens Juel i 1789.

formuleringene omkring mulig
fremtidig bruk av husets 2. etasje som
vi finner under punkt 10. Dokumentet
«Fundation for Drøbaks Hospital» fra
1806 lyder som følger:
«1) Der kan paa Grund af Stifterindens
Testamente ikke antages flere end 6
Enker til at nyde virkelig Portion af
Hospitalet.
2) Til virkelige Hospitalslemmer
kan og maa ingen Andre antages,
end saadanne Enker, hvis Mænd
have boet i Drøbak, og hvis fattige
Omstændigheder gjøre dem trængende til Understøttelse, samt hvis
ordentlige og christelige Levnet og
Vandel gjøre dem værdige dertil.
3) Sognepresten paa Stedet tilligemed
Hospitalsforstanderen skulle
foreslaa de Lemmer, som kunne
kvalifisere sig til at indtages i
PENSJONIST-NYTT 3/2008

5)

6)

7)

8)

Hospitalet, hvilket Forslag tilstilles
Stiftsdirectionen, som bestemmer,
hvilke der bør indtages.
Hver av Hospitalslemmerne
nyde, foruden frit Hus, 24 Rdlr.
Aarlig, og hvis Cassens Tilstand
med Tiden skulde tillade det, da
1 à 2 Favne Brændeved hver om
Aaret; dog maa dette Tillæg ej
ske, uden dertil, efter foregaaende
Forestilling fra Sognepresten og
Hospitalsforstanderen, at have
erhvervet Stiftsdirectionens
Resolution.
Paa det ene Værelse indlægges 4 af
Lemmerne, men paa hvert af de 2de
Kammere, som vende til Gaden,
kun en, og dertil vælges enten
Embedsmænds- eller Borgerenker af
Drøbak.
Paa de tvende andre ledige Værelser
kan og antages andre fattige Enker,
som dog ej nyde mere end frit Hus
og Haab om ved indtræffende
Vacance at vælges til virkelige
Lemmer.
Ved indtræffende Dødsfald besørges
den Afdøde anstændig begravet paa
Hospitalscassens Bekostning, imod
at Alt hvad hun maatte efterlade
tilfalder Hospitalet og ved offentlig
Auction bortsælges.
Saavel Stedets Sogneprest, saa ofte
han kommer til Drøbak, som den
residerende Capellan, der bor paa
Stedet, bør ej forsømme, flittig at
besøge Hospitalet, erkyndige sig
om Lemmernes Tilstand, og især,
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naar Nogen af dem er syg, være
dem til Trøst og Opbyggelse.
9) Til Hospitalsforstander udvælges
af Stiftsdirectionen, efter Forslag af
Fogden og Provsten, en af Stedets
Kjøpmænd, som i det mindste i 3
Aar maa vedblive dette Ombud,
uden nogen Løn; ham paaligger
det, at have Tilsyn saavel med
Lemmerne, som med Huset,
efterse og besørge istandsat alle
indtræffende Mangler paa samme,
indcassere Cassens Indtægter og
udbetale saavel Lemmerne, i 4
Kvartaler, det dem Tilkommende,
som alle andre paakommende
Udgifter, og derover ved hvert
Aars Udgang aflægge et nøjagtigt
Regnskab, som tillige underskrives
af Sognepresten, der tilligemed
Forstanderen staar i subsidielt
Ansvar. Dette Regnskab, naar
det er forevist Provsten og af
ham paategnet, indsendes til
Stiftsdirectionens Approbation.
10) Hvad den øverste Etage af
Hospitalet angaar, da maatte
det ankomme paa, om den i
Tiden kunde anvendes til en
Arbeidsanstalt for de Fattige paa
Stedet, eller om Øvrigheden maatte
bestemme den til noget andet Brug
til Stedets Nytte».
Vi merker oss blant annet punkt 5 om
at «Embedsmænds- eller Borgerenker
af Drøbak» skulle ha enerom og bo på
«Kammere, som vende til Gaden».
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Flere gaver til stiftelsen

Det kom inn enkelte andre gaver til
Hospitalets stiftelse i tillegg til det
Anna Müller, Niels Carlsen og Martha
Zachariasdatter hadde bidratt med.
Den 5. juni 1788 ga Anna Maria
Winding, enke etter Peder Fischer som
var kontrollør ved Sand tollsted, «sit
beholdne Bo» – riktignok med visse
fradrag - for at den årlige renten skulle
«gjøre Hospitalslemmerne en liden
Hjelp». 6. november 1802 skjenket
jomfru Anna Dorothea Kaarseberg
som selv var «Lem i Hospitalet», sine
etterlatte løsøreeffekter samt 181
riksdaler til stiftelsen. Skipskaptein
D. Schøne ga Hospitalets stiftelse 100
spesidaler i sitt testamente datert 1850.
I 1806 hadde Hospitalet en
kapitalbeholdning på noe over 1300
riksdaler - i tillegg til grunn som ga
løpende leieinntekter. En interessant
detalj er at man også fikk godtgjørelse
for «Benyttelsen af de paa Hospitalets
Grund anbragte Skibsringe».
Inntektene fra bruken av skipsringer
kom etter at Niels Carlsen hadde
donert grunnleien av Vennebekkstrand
til enkehospitalet i året 1800.

Et hus med mange funksjoner

I årene som har gått har husets annen
etasje hatt en rekke funksjoner. Her
var det fra 1826 lokaler for «Drøbak
borgerskole» som skulle gi barn av
ladestedets borgerfamilier et bedre og mer
allsidig undervisningstilbud enn barna
ved allmueskolen – som man mente bare
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trengte å lære å lese, skrive og regne. Da
formannskapslovene kom i 1837, ble det
opprettet kontorplass for formannskapet
i disse lokalene, og da Drøbak fikk
bystatus i 1842 ble de brukt til kommunal
administrasjon. I perioden 1843-1862
var det til og med bankekspedisjon for
Folloug Sparebank her.
I løpet av 1800-tallet har en rekke
kvinnelige fattiglemmer fått bo i
den staselige bygningens første etasje
og blitt understøttet av Hospitalets
stiftelse. I 1914 overtok Drøbak
kommune driften av bygningen, men
fremdeles med statuttene i fundasen
for øye. Likevel ble tolkningen av de
opprinnelige vedtekter om bruken av
huset etter hvert tilpasset nye behov i
et samfunn med mindre fattigdom.

Kilder:
Dørum, Knut. Gjenreisning og nye
muligheter (ca. 1550 – ca. 1825).
Frogn kommune, 1999. 360 s. (Frogn
bygdebokverk; 2).
Hospitalet. I: Norske Stiftelser. Ved N.
Nicolaysen. Christiania: Chr. Tønsbergs
Forlag, 1858. Bind 3, s. 233-234.
Kongelig Konfirmation paa en Fundats for
Drøbaks Hospital. I: Norske Stiftelser.
Ved N. Nicolaysen. Christiania: Chr.
Tønsbergs Forlag, 1858. Bind 2, s. 313315.
Magnussen, Bernhard. Hospitalet. I:
Drøbak fra nord til syd - Husene forteller
historie. Av Erling Drange og Bernhard
Magnussen. Drøbak: AMETA-DM,
2001, s. 32-33.

Hjertelig takk til Kjell Brage Hansen som har funnet frem til tre av navnene som vi etterspurte
i Pensjonist-nytt nr 2/08. Fra venstre: Martin Andersen (Sand-Andersen), Leif Andersen
(sjøkaptein), Joachim Linge (lærer på Drøbak Skole), Sophus Anderssen ( kemner i Drøbak ),
Carl Gundersen (overrettssakfører), Hersleb Enger (oberst på Oscarsborg), Arne Wessel Berg
(apoteker i Drøbak), kan være tannlege Myrebø, Otto Jonas Johansen (OJO), Wangensteen
(bestyrer på Folkeskolen i Drøbak). Hvis noen av våre lesere kan bekrefte Kjell Brage Hansens
forslag eller komme frem til andre navn – gi oss tilbakemelding.
BM
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følg med i

Apotek i Drøbak Sentrum
Storgaten 18 – 1440 Drøbak
Åpningstider:
Hverdager9.00-17.00
Lørdager9.00-14.00
Telefon 64 90 77 80 Faks 64 93 39 04

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

GRØNTHUSET
DRØBAK GRØNT- OG
FRUKTTORG
PAVELSGÅRDEN – STORGT. 7
TLF: 64 93 02 88
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DYRLØKKEVEIEN
Vinner kampen
mot høye priser!
HVERDAGER KL 08 – 21
LØRDAGER KL 08 – 18
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Bonn-plassene innerst
i Bunnefjorden
Del 1: Nedre Bonn
Av Sten Høyendahl

F

ra gammelt av var det travel
ferdsel i Bonn ved den innerste
vika i Bunnefjorden. Veien gikk sørfra
gjennom Frogn ned til sjøen, der ulike
varer ble fraktet videre til Christiania.
Mange reisende kom også til Bonn
for å ta båt videre til hovedstaden.
I Bonn var det senest midt på
1600-tallet to plasser, og før midten
av 1700-tallet var det tre plasser her,
to under Froen og en under Fløyspjell.
Reisende folk trenger mat og drikke,
og gjennom tidene har mange i
Bonn visst å utnytte dette, ofte uten
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nødvendig tillatelse. Folket i Bonn blir
i kirkebøker og annet kildemateriale
gjerne plassert på «Froen-eie», og det
er ikke alltid like lett å se hvem som
bodde på hvilken plass. Dette ser vi
tydelig i gårdshistorien for Frogn,
som gir Bonn-plassene en til dels
ufullstendig framstilling.

De eldste kjente beboerne i Bonn

I sogneprestenes manntall for 1665
finner vi strandsitterne Bjørn snekker i
Bonn under Stubberud, 46 år, og Lars
skredder i Bonn under Fløyspjell, 34
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år gammel. Peder skomaker i Bonn
ble i 1669 bøtelagt for å ha tappet og
solgt øl til reisende. Han måtte også
betale 16 skilling til Mathias Bjørn,
eieren av Froen som nylig hadde kjøpt
Stubberud.
Ole Christoffersen satt i 1683
som autorisert gjestgiver i Bonn, men
flyttet til Nesset to år senere. Engebret
skredder i Bonn nevnes i 1690-årene.
Her bodde også i 1696 den ugifte
Kari Pedersdatter som tidligere
hadde tjent på Froen, men som nå
var besvangret av Hans Bjørnsen. Vi
møter nesten bare håndverkere i Bonn
på 1600-tallet. Froen var den største
gården i Frogn, men husmannsvesenet
var fortsatt i sin spede barndom. I
gårdshistorien for Frogn fortelles det
at Karl 12. i 1716 skal ha overnattet i
Bonn på vei til Christiania, men om
dette er noe mer enn et sagn er uvisst.
I skoskattelisten 1711 finner vi
Gunder og hans hustru i Bonn, og
også kvinnfolket Inger Arnesdatter
bodde her. Uttrykket kvinnfolk var
den gang som nå negativt ladet.
Gunders sønn var kanskje Hans
Gundersen som i mars 1743 oppgis
død i Bonn, 51 år gammel. Senere
på året døde Hans Gundersens døtre
Margrete og Bothild, henholdsvis 11
og 10 år gamle.

Nedre Bonn

Det var nok i Øvre Bonn Gullik
Jansen bodde fra før 1744 til etter
1772, står det i gårdshistorien for
30

Frogn. Dette stemmer imidlertid
ikke. Peder Schøyen hadde overtatt
Froensgodset i 1763, og i oktober
1765 lot han besikte alle bygninger,
grinder og skogsområder. Da var
Gullik husmann i Nedre Bonn. Stua
hadde seks laft og bakhuntak, men
var gammel og forfallen både inn- og
utvendig. Veggene var i ferd med å
råtne, og muren var «brøstfældig»,
slik at verdien ikke kunne settes til
mer enn 5 ¼ riksdaler. En gammel
jordbod med tak av bord var også i
dårlig stand, og ble taksert til 2 daler.
Låven hadde en lade og en skiku og
var bygd sammen med vedskjulet,
men taket var dårlig, og det manglet
livved og tilje. Den ble verdsatt til
6 ¾ daler. Et lite fehus var i samme
tilstand, men manglet livved, og taket
måtte forbedres. Det ble taksert til 3
daler og 16 skilling.
Gullik Jansen i Bonn ser vi første
gang i 1746 da datteren Ingeborg døde,
noe over fire år gammel. Han hadde
nok bodd her noen år, kanskje overtatt
i 1743 etter Hans Gundersen? Gullik
tjente som soldat i Nordre Folloske
kompani under 2. Akershusiske
infanteriregiment. Av en rulle fra 1748
framgår at han var soldat for Mien, 34
år gammel, husmann, gift og hadde
tre barn. Han var fremmed i legdet,
opprinnelig husmannssønn, født i
Christiania og innrullert som soldat i
1735. Gullik hadde trolig vært passiv
deltaker i «tyttebærkrigen» høsten
1742/vinteren 1743, da to dragon- og
PENSJONIST-NYTT 3/2008

Bonn sett fra Mien på vestsiden av Bunnefjorden.

åtte infanteriregimenter ble stasjonert
på Skjebergheia i påvente av et innfall
i Sverige som heldigvis ikke ble noe av.
Begrepet «tyttebærkrigen» forbindes
i dag mest med felttoget inn i Sverige
i 1788, men ble også brukt om andre
forpostfektninger utover 1700-tallet.
Navnet oppsto ved at soldatene
i påvente av proviantforsendelser
måtte stille sulten ved bærplukking.
Gullik dimitterte i 1751, og ble
landvernsmann for Bakker i Drøbakske
landvernkompani. Kona Ragnhild
Paalsdatter navngis første gang i
ekstraskattemanntallene i 1762. I 1775
får vi vite at sønnen Petter Gulliksen
var båtfører med fart på Christiania.
Ved Peder Schøyens overtagelse av
PENSJONIST-NYTT 3/2008

Froen arbeidet Gullik og eldstesønnen
Jan Gulliksen mye på kvernbruket
og gårdssaga. Jan var blitt konfirmert
i oktober 1753, 17 år gammel. Han
tjente da på dragongården Bjerke
ved Frogn kirke, og var der også i
april 1756 da det ble holdt skifte
etter eieren Ole Pedersen. Jan hadde
3 riksdaler til gode i tjenestelønn, og
fikk for dette ei svart kollete ku ved
navn Nybån. Han giftet seg i 1762
med Mari Olsdatter, datter av hans
tidligere husbond på Bjerke, og det var
heller ingen grunn til å vente. Bare en
drøy måned etter bryllupet ble sønnen
Ole døpt, og de bodde da i Nedre
Bonn hos Jans foreldre.
Prestene på 1700-tallet holdt
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nøye oppsikt med sine sognebarn,
og rapporterte alle uregelmessigheter
til øvrigheten. Maris altfor tidlige
nedkomst unngikk ikke slottsfogden
Søren Røeds oppmerksomhet. Jan
og Mari ble derfor stevnet til tinget
i desember 1762 «at liide for fortiilig
SamenLeje». De valgte ikke å møte,
åpenbart for å slippe det ydmykende
ved å måtte stå til rette i bygdefolkets
påhør. Slottsfogden erklærte på
vårtinget året etter at de nå hadde
betalt boten for sin syndige gjerning.
Husmannssønnen Jan Gulliksen
hadde nok gjort et godt gifte med
bondedatteren Mari Olsdatter,
som hadde arv innestående på over
60 riksdaler. Det var på denne
tiden uvanlig med ekteskap over
standsgrensene, men Maris status i
samfunnet var nok for nedadgående.
Også hennes yngste søster ble gift med
en husmann. Etter noen år på Knardal
flyttet Jan og Mari til Øvre Bonn.
Av manntallsrullen av 1765 for 2.
Sønnenfjelske dragonregiment ser vi
at Jan Gulliksen var 59 tommer høy,
snaue 156 cm etter den sjællandske
tomme på 2,636 cm, mens broren
Ole var 18 år og «liden af vext» - liten
betyr her spinkel. Broren Petter var
av mer normal høyde, 62 tommer
(163 cm). Jan var blitt kalt dragon i
kirkeboken da han giftet seg, men
det må ha vært en misforståelse fra
prestens side. Av regimentsrullen av
1767 framgår at han var «liiden», og
bare kunne brukes som artilleriknekt.
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Gullik Jansen døde i 1780. Enken
Ragnhild flyttet i 1782 til Nesset
sammen med sønnen Petter, og døde
i 1792 i en av Bonn-plassene, mest
trolig i Nedre Bonn hos sønnesønnen
Ole Jansen. Ifølge kirkeboken var hun
da 82 år gammel. Gullik og Ragnhild
hadde tre sønner og to døtre, og deres
etterkommere skulle sitte på Bonnplassene til langt ut i 1890-årene.
Ole Jansen, Jan Gulliksens eldste
sønn, var gift med Mari Simensdatter
fra Skyssrud under Holt i Frogn, og
senest fra 1792 bodde de i Nedre
Bonn. Deres første barn fikk samme
året navnet Hermana. Det noe
uvanlige navnet var populært blant
husmennene under Froen, og skrev
seg fra Hermana Colbjørnsen, Peder
Schøyens hustru, som var avgått ved
døden året før. Opprinnelig var hun
fra Stemsrud i Grue.
Ole Jansen var 62 tommer høy
(163 cm) og adskillig høyere enn
faren Jan Gulliksen. Fra 1784 hadde
han vært blant reservemannskapene
i Folloske kompani under Smålenske
dragonregiment, og i mars 1788 ble
han innsatt som dragon for Smebøl,
da den tidligere dragonen Anders
Christoffersen var «urigtig i Hovedet».
Hesten var en åtte år gammel svart
vallak, 12 palmer høy (en palm var
8,9 cm). Ole deltok trolig i felttoget til
Sverige samme år, «tyttebærkrigen».
Felttoget var en nokså ublodig affære,
men endte likevel opp i et mindre slag
ved Kvistrum nær Uddevalla.
PENSJONIST-NYTT 3/2008

Ole fikk i 1799 kontrakt på
plassen av Peder Schøyen den yngre,
som samme år hadde overtatt Froen
fra sin farbror med samme navn.
Kontrakten er gjengitt i gårdshistorien
for Frogn, og ser ut til å følge den tids
standard med utallige begrensninger
for hva husmannen kunne tillate seg.
Plassleien var 7 riksdaler 1 ort og 3
skilling, ørlite mindre enn leien i Øvre
Bonn. Froen hadde fiskerettighetene
innerst i Bunnefjorden, men
husmannens forhold til fiske er ikke
nevnt i kontrakten.
Ole Jansen og Mari Simensdatter
overtok i 1807 Mien, hundre meter
i nord fra den innerste vika på
vestsiden av fjorden. Mien var en del

av Froensgodset, og Ole kan vel best
karakteriseres som leilending. Han
døde her i 1829, mens Mari levde til
opp i 1850-årene. I bygdehistorien for
Frogn får vi vite at Mari Simensdatter
ble ansett for å være synsk. En
gang før jul hadde hun gått inn på
kjøkkenet til karfolkene i Mien-laget
og sagt at nå ville makrellen komme
inn mot Bonn, men det trodde ingen
på så sent på året. Til slutt gikk de
likevel ut, og etter en stund kunne
de se en stor makrellstim gå innover
i fjorden. De fikk en fangst det gikk
frasagn om, og historien om Mari
og makrellstimen er fortsatt kjent i
Frogn, over 150 år etter at hun døde.
Andreas Jansen etterfulgte sin

Utsikt fra Bonn mot Mien.
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bror Ole i Nedre Bonn. Ifølge en
kuskerulle av 1807 fra Folloske
kompani i Smålenske dragonregiment
var Andreas 61 ½ tomme høy (162
cm), mens broren Hans Jansen bare
målte 59 tommer, snaue 156 cm.
Andreas var i 1808 med i krigen
mot Sverige, åpenbart som kusk, og
av brev han sendte hjem framgår at
han var forlagt på gården Borge i
Borge sogn. I 1809 giftet han seg med
Sebille Johannesdatter fra Knardal,
mens eldstesønnen Johan var født
allerede året før. Som mange før
ham forsøkte Andreas å tjene litt på
ferdselen i Bonn, og sommeren 1816
ble han trukket for retten for å ha
solgt drammer mot betaling. Saken
endte med at han ble nektet krohold,
og ilagt bot med 20 riksbankdaler. I
tillegg måtte han ut med ytterligere
12 daler i saksomkostninger. I
1824 kalles han fisker, og i 1831
fraktemann. Senere må han ha fått det
formelle i orden, for før 1850 satt han
som en av to gjestgivere i Frogn.
1850 kom en engelskmann til et
gjestgiveri i enden av Bunnefjorden,
som ifølge bygdehistorien for Frogn
må ha vært Nedre Bonn. Huset var
større enn ei vanlig husmannsstue,
tømret av grovhogd og mosegrodd
furu, slik at den belevne reisende fikk
assosiasjoner til ei skogsarbeiderhytte.
Det var åpen skorsteinspipe med
mursteinsgrue, og inne i stua sto
en enorm tre hundre år gammel
jernovn, som tidligere skulle ha hørt
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hjemme i en kirke. Det var noe annet
enn det trøstesløse synet som møtte
besiktelsesmennene i 1765, da Andreas’
farfar Gullik Jansen bodde der.
Andreas fikk vel neppe ut så mye
av gjestgiveriet som han hadde håpet.
Ifølge kirkeboken var han fattiglem da
han døde i 1858. Kona Sebille døde
samme år av febersykdom. De hadde
fem sønner og to døtre som vokste
opp, og i 1865 satt tre av sønnene på
Bonn-plassene. Det var Abraham
Andreassen og kona Anne Helene
Olsdatter som overtok Nedre Bonn.
De hadde tre kyr, og sådde en halv
tønne bygg, en halv tønne havre, en
åttendedels tønne hvete og fire tønner
poteter. Om eldstedatteren Grete
Sofie het det ved konfirmasjonen i
1864 at hun hadde måtelig kunnskap,
men godt forhold. Anne Olava, den
andre datteren, hadde i 1868 «ret
god kundskab» og rosverdig forhold.
I bygdehistorien er det derimot
bemerket at den åtteårige datteren
Karen ikke var blant dem som i 1865
møtte til Kirkefjerdingens fastskole.
I 1875 var det bare to kyr i Nedre
Bonn, mens utsæden var noenlunde
den samme som ti år tidligere. Anne
Helene døde i 1877, mens Abraham
ble en gammel mann. I 1900 var
han fattiglem og bodde hos datteren
Anne Olava i Fossen. Han døde på
en av Bonn-plassene i 1904, og var da
fortsatt forsørget av Frogn fattigvesen.
Anne Olava hadde i 1881 giftet seg
med Hans Christian Johansen fra
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Kråkstad, og de omtales i 1888 og i
1891 som husmannsfolk i Bonn. Etter
alt å dømme hadde de overtatt Nedre
Bonn etter Abraham. Senere flyttet de
til Fossen, der Hans Christian døde
som sagmester i 1898. Anne Olava
døde i 1908 på Fossen.

Ordforklaringer:

livved = bordkledning
skiku = tilbygg av en bestemt type
tilje = gulvbjelker eller gulvplanker
***
Artikkelen fortsetter i Pensjonist-nytt
4/2008 med plassene Øvre Bonn og
Bonn (Stranda) under Fløyspjell.
Den er en bearbeidet versjon av min
artikkel «Fem generasjoner i Bonn»,
som er trykt i Slektsveven nr. 3/2003.

Høstens program U3A
4. september
Ellen Lerberg:
Kunsten i Toscana

2. oktober
Odd Kjell Skjegstad:
Kjell Aukrust – kåseri om hans
eventyrlige liv
6. november
Jan Eddie Tinlund:
Nokas-ranet – et paradigmeskifte i
kriminelle handlinger i Norge
4. desember
Leif Svalesen:
Slaver, gull og elfenben

«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, så du kan glemme de faste regningene dine.
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Den gang Vindfangerbukta
var lekeplass
Av Putte Halvorsen

D

e færreste innflyttere til
Drøbak og Frogn har noen idé
om hvordan Vindfangerbukta og
nærmeste område så ut før den siste
verdenskrig. Nå er de blitt vant til å se
Bukta som opplagsplass for båter om
vinteren og ellers i året med motorracere og seilbåter. Der hvor båtene
ligger i vinteropplag, lå det et sagbruk
og store stabler med skåren trelast.
I Bukta lå store flåter med tømmer,
hvorfra tømmerstokkene etterhvert
med en kjerrat ble halt opp i saga. Så
snart tømmerstokkene var delt opp
i bord og planker, ble de lagret som
store plankestabler for tørking.
Sagajordet like syd for saga var en
yndet lekeplass for unger og ungdom
den gang. I bakken nedenfor der
hvor JO-BU hadde sin fabrikk, lå det
ikke mindre enn 3 hopp-bakker, om
sommeren var det teltplass.
Putte Halvorsen, som døde i fjor,
hadde skrevet en artikkel om livet i
Bukta, som vi gjengir det meste av
her: Han sier:
Slik jeg hadde det i oppveksten,
måtte være alle gutters drøm. Her
kunne jeg gjøre nesten alt jeg ønsket. Jeg
hadde sjøen og skogen tett innpå der jeg
bodde – med store lekeplasser tett innpå.
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Farlig lek på isflak

Ett år etter krigens slutt var saga i full
sving igjen. Store hauger med tømmer
var fraktet ned til området ved saga.
Skal si det var trafikk i Sagabakken
ved siden av huset vårt. Det var 5-6
hester som kjørte. Gårdbrukerne
Aamodt og Hjerpåsen var noen av
dem jeg ble kjent med. Jeg fikk lov å
henge på.
Tømmeret kom i flåter, som
ble slept inn til en ”kjerrat” og
trukket inn i saga og enkeltvis lagt
opp på sagbenken for skjæring
til bord eller planker. Det hendte
vi jumpet ut i vannet og satte oss
overskrevs på stokkene som ble fløtet.
Oppsynsmann Eriksen likte ikke at vi
lekte på tømmerstokkene.
Vinteren var en fin tid. Da hadde
jeg og vennene mine hele Sagajordet
å boltre oss på. Jeg hadde fått en
ordentlig pulk av bestefaren min. Å
sette ut for et lite hopp, var spennende,
men det gjorde vondt i rompa når vi
landet på baken.
Isen inne på Bukta var bestandig
lokkende, selv om den ofte var
usikker. Å gå på isflakene var strengt
forbudt. Ble jeg sett ute på isen,
vanket det juling og husarrest. Men
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fristelsen ble noen ganger for stor,
særlig når isen lå speilblank og så
sikker ut. Mest gøy var det å seile
med isflakene eller hoppe fra isflak til
isflak. Men mange ganger hendte det
at et isflak brast eller at vi beregnet feil
og plumpet. Da måtte vi gå hjem for å
skifte og ta det som måtte komme av
straff. Men det glemte vi fort.

Fine akebakker

Vi som bodde i Vindfangerbukta,
hadde tre fine akebakker på Sagajordet.
En av dem kalte vi Stabækbakken,
Da kunne vi starte ved brua som gikk
over Gloslibekken, derfra ned til den
gamle telefonsentralen, som tilhørte
Festningen.
Hvis det hadde vært mildvær og
det etterpå frøs på, kunne det gå så
fort at vi ikke greide svingen og endte
i brøytekanten. Neseblod og skrubbsår
hørte med, men som regel gikk det
bra. Med den store kjelken med
mange på, brukte vi en lang styrstang.
Da gikk det lynende fort.

Aking fra kanonene

Den andre bakken som vi akte i gikk
nedover Batteriveien. Vi startet fra
Veisvingbatteriet oppe ved Seiersten
og akte helt ned til Kranbrygga.
Bakken var veldig lang, men vi strevet
oss opp til toppen igjen, for dette var
moro. Det var ikke vanlig med biler i
veien den gang!
Sommeren var en hærlig tid i
‹Bukta» Sammen med broren min
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og Bringsværd-ungene kunne vi
ro, seile, bade, gå uten klær, leke på
Husvikholmen og ved Båtbyggeriet.
Ropte mor på oss , stupte vi uti og
svømte tvers over Bukta.
På bryggen på østsiden av Bukta
hadde de militære bygget et flott
stupebrett. Jeg var veldig interessert i å
lære å stupe, men det gikk lang tid før
jeg våget det første spranget. Kanskje
ble det magaplask!

Sjarmen ved bukta ble borte

En av de mange jaktene som holdt
til i Vindfangerbukta, var ”ALIS”
Den tilhørte Sandandersen og hadde
enerett på frakting av formsand til
støperiene.
Den andre het «Anna Tre» og
tilhørte Andersen-Skovly. Ombord i
den var det moro å leke sjørøver eller
gjemsel. Men dukket Andersen opp,
gjaldt det å komme unna i en fart,
En annen lek jeg drev med,
var å hoppe fra stein til stein på de
store steinene som tyskerne hadde
anbragt over hele Bukta for å hindre
at engelske landgangsbåter kunne
landsette tropper. Mange ganger falt
jeg på rompa i vannet og ble kliss våt.
Men til slutt klarte jeg det.
Nå er disse steinene for lengst
fjernet. Bukta er fylt opp med
båtplasser, og det er det mange som er
glad for. Men den romantiske sjarmen
ved Bukta er borte.
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AMY TAN
Å redde fisk fra å drukne
Amy Tan er født i Oakland,
California i 1951, to år etter at
hennes foreldre emigrerte fra Kina.
Hun debuterte med Lykke og glede
(1989) og den ble både en litterær
sensasjon og en stor bestselger. Senere
kom Kjøkkengudens konge, hundre
hemmelige sanser og Beindoktorens
datter. Å redde fisk fra å drukne kom
ut i USA i 2005. Hennes bøker er
oversatt til mer enn 25 språk.
Boken handler om en gruppe på
12 kulturinteresserte amerikanere som
reiser til Burma for å studere buddhistisk kunst. Reisen er arrangert av
Bibi Chen, en velstående kunsthandler
i San Francisco. Men før avreisen dør
hun, og gruppen reiser dermed uten
sin kunnskapsrike guide. I boken er
hun henvist til rollen som usynlig
observatør etter hvert som gruppen
beveger seg fra kjente turiststeder og
en dag blir borte i Burmas jungel,
hjelpeløse og forvirrede.

Å redde fisk fra å drukne er en
underholdende og engasjerende roman
om å reise i ukjent landskap med
sin egen fortreffelighet og uvitenhet
som bagasje. I Burmas jungel møter
turistene et folk som har sine egne
underlige forestillinger, men de må
også åpne øynene for militærregimets
brutalitet.
Boken er på 426 sider og er
engasjerende, men til sine tider
utfordrende for leseren. I motsetning
til en krim, er det ikke et mysterium
som skal løses, men det er allikevel
spennende å se hvordan det går med
gruppen og slutten er
overraskende. Sett av
tid til å nyte boken.
Utgitt på Pax Forlag
2006.
Ruth Lilian Brekke

Stafettpinnen går videre til Thana
Rongen

Fra Formiddagstreffen
Vi åpner høstsesongen torsdag 18. september kl. 11.00 i Frogn Eldresenter. Konsulent
Tove Foss fra reisebyrået Escape kommer. Hun har med seg lysbilder og orienterer om
elve-cruisene som selskapet spesialiserer seg på.
16. oktober får vi besøk av direktøren på Matforsk, Einar Risvik.
20. november blir trolig viet sang og musikk.
Julemøtet 18. desember blir som vanlig på biblioteket med gjennomgang av årets bøker.
38

PENSJONIST-NYTT 3/2008

En hilsen fra Arbeidsstua
Tiden er gått svært fort siden jeg
begynte i min stilling som aktivitør
ved Frogn eldresenter 7. mai. Sånn er
det vel når man har det bra og trives.
Jeg har blitt veldig godt mottatt av
mange blide og hyggelige pensjonister
som gjør alt for at jeg skal ha det bra.
Og når man i tillegg har en utrolig
snill og grei sjef, er det jo bare topp!
Tiden som har gått siden jeg
begynte her har for det meste gått til å
bli kjent med alle her på Eldresenteret,
og det er ikke få! Jeg har ikke lært
meg navnene på alle ennå, men jeg
kjenner ansiktene – navnene kommer
etter hvert. Ellers har jeg gått gjennom
materiell og utstyr som finnes i skuffer
og skap. I tillegg har vi jo et stort
lager på loftet. Her har jeg ryddet
og sortert med utrolig god hjelp fra
et par ildsjeler. Vi har fått opp hyller
og kastet og sortert, så nå er det
oversiktlig og fint!
I tiden fremover har jeg tenkt at
vi skal produsere en del til julemessa
26. november. Vi har kommet i
gang med noe ferdiggjøring av halvferdige produkter, noe som er viktig
å få unna. Vi skal lage bilder i en
slags voksteknikk og drive med litt
stofftrykk på spennende produkter.
Hvis det blir tid til overs før messa,
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skal vi holde på med decoupage og
maling på diverse produkter av tre,
samt male med akrylmaling. Ellers
har vi en dukke som trenger mer klær
– strikket eller sydd, den skal loddes
ut.
Jeg gleder meg til fortsettelsen
her på Eldresenteret sammen med
dere, og ønsker velkommen til gamle
og nye pensjonister eller trygdede.
Det koster ingenting å bruke oss,
kun materialutgifter, så det er bare å
komme. Tirsdager og onsdager er jeg
disponibel på arbeidsstua.
Med vennlig hilsen Sissel Johansen
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B-PostAbonnement
Returpostadresse:

Frogn Eldresenter
P.boks 328, 1441 Drøbak

Hårpleie: Tirsdag, onsdag, og fredag kl 09.00 – 14.00
Fotpleie: Tirsdag, onsdag og fredag kl 09.00 – 15.00
Retting av tøy: Onsdag kl 10.00 – 13.00
Arbeidsstue: 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

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

FROGN ELDRESENTER

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

