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Oscarsborg, du gamle, du trygge
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Litt om salutter, flagg og 
Oscarsborg

Av Tor Hovland

Det er ikke til å tro. Oscarsborg ligger der trygg og god som før. Men du verden 
for en forskjell det er på livet der i årene før krigen og dagens festning. Det er 
nesten bare smellene fra «Borgen» som binder fortid og nåtid sammen. Mange 
nålevende pensjonister vil huske at Oscarsborg i nedgangtiden før krigen i 1920- 
og 1930-årene ga Drøbak en god og forholdsvis sikker arbeidsplass, særlig for 
håndverkere, fra sadelmakere til snekkere, elektrikere, skreddere og rørleggere. 
Men noen, særlig folk fra næringslivet, vil huske opp- og nedgangstider - som 
mobiliseringsperioder da Drøbak virkelig var garnisonsby. Hundreder, for ikke 
å si tusener, bodde og handlet så det forslo, inntil Borgen selv måtte innskrenke 
for å spare.

Men det er nok kanonene som står fast i sinnene til de fleste, særlig da Blücher 
ble senket, men også da øvelsesskytingen pågikk. Folk måtte åpne vinduer for 
undertrykket som oppstod, og ting som ble ødelagt ble erstattet av forsvaret. 

Oscarsborg ruver der i fjorden, og minner oss om trygghet fra 1905 da 
svenskene truet oss, til kanonene i 1940 i høy grad bidro til å bevare vår frihet 
ved å senke den tyske krysseren som skulle sikre seg kongen, regjeringen og 
Stortinget.

Hva så? Jo, Oscarsborg fortsetter å være en arbeidsplass for Drøbaksfolk, og 
det skytes fremdeles fra festningen ved festlige anledninger. Men Borgen er 
blitt åpen, folk slipper inn der, fester der, ser opera der, og ser vidunderlige 
fyrverkerier, spiser godt, overnatter bra og kan til og med  kose seg med spa. 
Men de kan også titte i det viktige museet, for virkelig å se at smellene fra 
kanonene der har betydd uendelig mye for Drøbak og hele landet.

Vi er veldig glade for å ha Oscarsborg der som det gamle, gode, smellende 
trygghetssymbolet i fjorden.

I min tid som kommandant ringte 
en dame og spurte hva en salutt 

ville koste. Hun ville gjerne feire 
at søsteren var kommet hjem fra 
Amerika. Jeg måtte selvfølgelig 
beklage og fortelle at det var lange 
tradisjoner med bestemte regler for 
dette.

Saluttering skjer i dag som en 
honnør eller æresbevisning. Men 
opprinnelsen til disse internasjonale 
rutiner skal ligge i at et fremmed 
orlogsskip som i eldre tider ønsket å 
passere en festning på lang avstand 
tømte sine kanoner. Dersom 
festningen besvarte anmodningen 
med å tømme sine kanoner, var 
tillatelse gitt til at skipet kunne 
passere.

Lenge var kanonene av støpejern, 
og disse var ofte nesten like farlige 
for betjeningen som for fienden. 
Artillerister var ofte utsatt for en 
voldsom og uforberedt død på grunn 
av deres befatning med krutt. Blant 
annet derfor valgte de St. Barbara 
som sin skytshelgen. Hun led en 
lignende skjebne. Hvert år samles 
fremdeles artillerister verden over på 
Barbaras dødsdag 4. desember for å 
feire og ære henne.

Salutter skytes med ulikt antall 
skudd. De gamle artillerister holdt 
fast ved at liketall var ulykkestall, 
mens oddetall var lykketall. Alle 
salutter skytes derfor med et 
antall oddetalls skudd og med 
utgangspunkt i de to hellige tall 
3 og 7. De skytes etter en bestemt 
gradering, alt etter hva og hvem det 
skal gis honnør for. Den største og 
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i praksis vanligste salutt er på 21 
skudd – eventuelt dobbel kongesalutt 
med to ganger 21 skudd.

Av store saluttopplevelser på 
Oscarsborg vil jeg først nevne 9. juni 
1905 med 21 skudd da unionsflagget 
(med sildesalaten) ble halt, og det 
rene norske flagget deretter ble heist 
til nye 21 skudd. Videre salutten 
25. november 1905 da kongeskipet 
«Heimdal» passerte inn sundet med 
vår nye konge Haakon VII. Jeg ser 
også for meg Drøbaksundet fullt av 
småbåter og stor jubel under salutten 
9. juni 1945 da kong Haakon kom 
hjem med krysseren «Norfolk».    

Selv husker jeg spesielt salutten 17. 
mai 2003. Vi var inne i en turbulent 

tid uten kommandant, hvor 
Forsvaret ved Skifte Eiendom tuklet 
noe helt utrolig med tradisjonene.  
Lokalbefolkningen ble selvfølgelig 
gledelig overrasket. Forsvarets 
ledelse hadde med en dags varsel gitt 
tillatelse til salutt. Selve salutten var 
jo hyggelig, men det hele var igjen 
et spill for galleriet, og episoden gled 
inn i den lange rekken av tukleri som 
vi opplevde på denne tiden.  

Jeg innrømmer gjerne at jeg gråt 
22. juni 2002 da kommandanten 
strøk sin kommando og splittflagget 
ble halt. Gråt gjorde jeg også 7. 
mai 2004 da kommandanten og 
splittflagget kom tilbake, men denne 
gangen gråt jeg av glede.

«Det gjelder å få andre til å betale for seg»
Ville det ikke være fint hvis vi betaler faste regninger for deg til rett tid, 

samtidig som du har kontroll over utbetalingene?

Med AvtaleGiro er det nettopp det som skjer. 
I god tid før forfall sender vi deg forhåndsmelding om hvem du 

skal betale til, når du skal betale og hva det gjelder. 
Du kan bruke Kontofonen hvis du vil utsette betalingen 

av en bestemt regning. Oversikt over alle betalte regninger står på 
kontoutskriften din hver måned. Den gjelder som kvittering.

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

Oscarsborg som urmaker 
og giftekniv

Av Rolfot

Det smalt så det dundret fra 
Oscarsborg. Fra køen på 

Sjøtorget lød en høy damestemme: 
«Gid, de skyter her for kongen 
akkurat som på Akershus i Oslo, så 
festlig». Nå var det nok ikke kongen 
de skjøt for, men 7. juni. Og damen 
skulle ha visst at Akershus er den 
reneste sinke når det gjelder smell 
i forhold til «Kong Oscarsborg». 
«Borgen» er en suveren ener når det 
gjelder smell fra festningsanlegg i 
Norge, for hvilken annen festning 
kan skryte av å ha vært urmaker, 
barneoppdrager, oppvekker, godnatt-
organ, brannalarm, og dessuten ha 
senket en fiendtlig moderne krysser og 
reddet Norges uavhengighet. Dessuten 
skutt for  kongefamilien, skutt på 
blink i fjorden, skremt vettet av unger 
på vei over fjorden fra Vestfjorden til 
skole i Drøbak, fått ruter i badebyen 
til å bli sugd ut - og  gitt erstatning for 
glasstøy som ble knust. Vi deler gjerne 
den tiden med nye pensjonister.

Bang! – alle barn hjem
Karl Randin husket godt et spesielt 
skudd fra Oscarsborg. Det var fullt liv 
i Sundegata som i 20- og 30-årene var 
en travel gate med mange butikker. 
Barna lekte med å slå ball, vippe 

pinne, hoppe paradis, leke med 
dukker, kaste klinkekuler og leke 
gjemsel. Klokken var 7 (19), og så 
smalt et skudd fra Oscarsborg, og da 
var det slutt med leken. Barna i hele 
Drøbak skulle inn, selv om solen stod 
høyt på himmelen. Borgen var en 
viktig del av tidens barneoppdragelse!

Men Oscarsborg var også klokke 
for Drøbak i gamle dager. Skuddet 
fra Borgen hver dag klokken 21 
fungerte som tidssignal for vårt lille 
samfunn. Urmakeren stilte det store 
utstillingsuret i vinduet sitt etter 
skuddet, og de få som hadde egen 
klokke, regulerte klokken sin etter uret 
hos urmakeren. Snakk om at kanonene 
dirigerte tiden i Drøbak og omegn!

«dritt-ola»
Soldatene på Borgen og i Drøbak 
opplevde også skudd når det kom 
celebert besøk inn fjorden, og når 
utenlandske krigsskip kom på besøk. 
Men soldatene hadde sine egne 
skudd som klokke. Saluttene kom 
i rekkefølge hver eneste dag, og de 
markerte tid. Første skudd kom 
klokken 06.00 ved revelje. Klokken 
8 var det  skudd for stilling. Så ble 
det skutt klokken 21 for å markere 
at permisjonen var slutt. Det siste 
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skuddet ble fyrt av klokken 22, for da 
skulle det være ro på brakka. Men slik 
ble det ikke for soldater som hadde en 
kosestund en sen kveld med jentene 
i Drøbak. Da ble det simpelthen 
utålelig å nå fergen fra Drøbak til 
Borgen. Den fergen var en liten 
dampbåt ved navn «Ola», men den 
ble aldri kalt annet enn «Dritt-Ola». 
Etter at siste båt var gått, hendte det 
nok at noen militære hadde penger til 
å få en ekstra tur, men for andre ble 
tjuvlån av robåt løsningen. Eierne som 
fikk båten sin stjålet, anmeldte sjelden 
tyveriet. De visste hvor den var. De 
hadde selv vært gutter som ofte hadde 
vært i samme situasjon år i forveien.

Skuddene fra Borgen dundret når 
det var brann i Drøbak. Utsikten til 
brannstedet var jo god fra festningen. 
Samtidig med varslingen gjorde også 
militæret i stand slukningsutstyr som 
var en god hjelp til det noe spinkle 
brannvesenet i badebyen.

spenning
Selv om vi ble vant til skytingen, ga 
smellene litt ekstra spenning som 
måtte markeres i hverdagen. En dag 
dukket det opp et stort krigsskip i 
horisonten. Leif Martinsen, sønn av 
losen i Strandveien, kom løpende til 
Jørnsebakken og ropte til meg: «Nå 
smeller det snart fra Borgen», og snart 
var det en flokk gutter på brygga for 
å bivåne begivenheten. For ikke å 
snakke om når det var avertert at det 
skulle skytes. Drøbaksfolk måtte ta 

sine forholdsregler, blant annet med å 
holde vinduer åpne for å hindre at de 
ble sugd ut av skuddene. Jeg husker 
selv hvor spent jeg var på smellene der 
jeg stod på glassverandaen vår i Løkta. 
Og spennende var det å se på «blinken» 
ute i fjorden – en liten flåte med et seil 
på. Den lå ikke så langt fra der hvor 
de første skuddene senere skulle treffe 
«Blücher».

Mellom skuddene var det trivelig å 
ha soldatene fra Oscarsborg i Drøbak. 
Riktignok ble noen uglesett fordi de 
stjal jenter fra byens gutter, men de var 
også nyttige å ha som idrettsgutter. 
De lærte blant annet badebyens gutter 
å hoppe på ski. Det var soldater og 
ungdommer på underoffiserskolen som 
kom fra Kongsberg, Telemark, Trysil og 
Østerdalen. Og en hoppbakke hadde vi 
jo til dem. Den gikk fra Seierstenskauen 
og endte etter hopp på 25-30 meter på 
skråningen over Sagajordet. Elevene 
på underoffiserskolen på Oscarsborg 
var ellers stort sett velsette. De skulle 
være på Borgen i hele fire år og ble en 
del av byen. Ikke bare det, flere fant 
sin livsledsager i byen og giftet seg her. 
Mange ble boende her.

Falne kvinner
Men de stakkars militære ble sannelig 
trukket inn i en halsløs strid om 
barn født utenfor ekteskap. Det var 
ikke akkurat noe å skyte salutt for. 
I 1920 besluttet Frelsesarmeen å 
opprette et mødrehjem for 40 ugifte 
kvinner i Skrivergården. Det var 

uhørt for «presteskapet» og store 
deler av befolkningen, blant annet 
for Arbeiderpartiets ordfører. Det 
ble slengt ut ord som «falne kvinner» 
som kunne smitte befolkningen med 
veneriske sykdommer. Det kunne bli 
usedelige besøk i lange baner hos dem, 
og det kunne oppstå behov hos dem 
som ville lede menn inn i fristelse, 
særlig i en by med så mange militære i 
gatene. Ja, det ble til og med foreslått 
å lukke «de falne» inne bak et høyt  
gjerde - det var ikke nok med et åpent 
stakitt. Debatten gikk i flere år.

Men det var heldigvis nok av 
motforestillinger mot slikt som i våre 
dager får det til å grøsse på ryggen. Jeg 
hadde en mor som var «rødstrømpe» 
allerede på den tiden, lenge før 

betegnelsen ble alment kjent. Hun 
hadde gått til fylkesmann og biskop 
fordi presten hadde nektet å konfirmere 
datteren. Det var fordi hun hadde stupt 
fra taket på damebadet. Derfra kunne 
man etter prestens mening se ned på 
mennene på herrebadet. Presten tapte så 
det suste. Nå brast det for rødstrømpen 
over holdningen mot Solgry, særlig fordi 
en av de som var «kommet i ulykka» 
hadde jobbet med mor. Da smalt det!!! 
Like mye som fra Oscarsborg. 

Men nå er det fred på Solgry. Fra 
Oscarsborg hører vi bare hilsnings-
salutter og ser praktfulle fyrverkerier, 
og militæret er nesten borte. Men  
damen fra Oslo: Det smeller fremdeles 
mer enn på Akershus!

--- Salutten gjelder ikke alle! (Foto: Baard Næss)
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Seiersten ungdomsskole 50 år
Av Arne Nesje

2009 er et godt år for jubileer: 
Hamsun fyller 150 år, Bergensbanen 
100 år, det er 40 år siden Neil 
Armstrong vandret på månen, og altså 
50 år siden seiersten ungdomsskole 
tok imot de første elevene: 20. 
oktober 1959.

Ikke alle som trakker rundt i 
historiens jord, setter like dype spor, 
poetisk sagt. Men at Seiersten skole 
også i framtida vil være en markert 
topp i det lokale landskap, er hevet 
over tvil. Som en av tre var Seiersten 
den første linjedelte ungdomsskole 
i landet, etter mønsteret 6+3. Og 

like viktig: den ble en katalysator 
for sammenslåing av våre to små 
kommuner. Den kom i 1962, men 
Seiersten var begynnelsen.

I 1957 hadde begge kommuner 
planer for skoler for ungdom etter 
syv års folkeskole. Frogn ville bygge 
framhaldsskole på Bilitt, Drøbak 
framhaldsskole og ny folkeskole 
på Parrtomta. Idéen til det nye 
skoleslaget var i stor grad unnfanget 
av unge politikere i fangeleirer under 
krigen. Vi var så heldige at vi fikk 
en av idéskaperne som skoledirektør 
i Akershus: Helge Sivertsen. Han 
kom til vår region med løsningen for 
skoleproblemene i Drøbak og Frogn i 
lomma: slå dere sammen om et prosjekt 
på Seiersten. Vi får vel gi ham den 
største æren for at den prektige skolen 
ble reist.

Nå gikk det fort: i februar 1957 ble 
det oppnevnt en samarbeidskomité 
med tre medlemmer fra hver kommune. 
Fra Frogn: ordfører Harald Rød, 
viseordfører Bjørn Stokkeland og 
skolestyremedlem Randi Granum. Fra 
Drøbak: ordfører David Kjellberg, lærer 
Liv Risdal og skolestyreformann Johan 
Simonsen. Allerede 17. april samme år 
ble prinsippvedtak vedtatt om en 6+3 
skole. Drøbak skulle betale 45 % av 
kostnadene og Frogn 55 %. Sogneprest 
Gustav Dietrichson ble formann i 

komitéen. Arkitekt Bernhoff Evensen 
greide å elte de nye idéene inn i en 
praktisk og vakker skole. Som – skulle 
det vise seg – holdt for mer enn én 
generasjon.

En garvet lokal murmester, Philip 
Ellefsen, fikk jobben med å reise 
skolen. Det var det største prosjekt 
han noen gang hadde tatt på seg. Han 
fant ikke nok murere her i bygda, så 
han måtte importere noen fra Jylland. 
De nektet å jobbe hvis de ikke fikk sin 
«bajer». Motvillig måtte Philip gå med 
på det. Under strenge kvalitetskrav 

reiste skolen seg fort. Av 261.000 
leverte fasadestein ble 67.000 (25 %) 
kassert. Kvaliteten var så god at i 
2004 kunne skallet benyttes en gang 
til, da skolen ble totalrenovert for 81 
millioner kroner, det samme som en 
ny skole ville ha kostet. Jeg har aldri 
hørt om et liknende skoleprosjekt: at 
en ny skole er bygget inn i en gammel. 
Svein Gramsett som var rektor den 
gangen, forteller at foreldrene (FAU) 
engasjerte seg sterkt i denne prosessen, 
gikk i fakkeltog og fikk politikerne 
med seg. Ordfører Ruth Lilian Brekke 
ble formann i plankomitéen. Hun sier 
at alle alternativer ble nøye vurdert, og 
et enstemmig kommunestyre vedtok 
full renovasjon av skolen. Foreldrene 
fikk det som de ville: nye generasjoner 
skulle fortsatt fylle Seiersten 
ungdomsskole.

Nå er det ikke det ytre skall som er 
Nåværende rektor ved Seiersten 
ungdomsskole, Mette Hessen
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skolen. I Afrika så jeg skoler som bare 
var et tre. I skyggen satt elevene og 
studerte. Innholdet er lærerpersonale, 
elever og foreldre i tett samarbeid. Var 
det kvalitet i bygget, må vi si at det 
samme gjaldt lærere og rektor. Tore 
Mortensen var den første rektor og 
styrte skolen med stø hånd. Vi brukte 
mye tid på å skaffe dyktige lærere, og 
vi sørget spesielt for at vi fikk gode 
krefter i de yrkesrettede fag. Mange vil 
huske Borga og Gretha.

De fleste elever likte seg på skolen, 
selv om det gikk noen ruter i den 
første tida. Ikke så underlig når 
plutselig den pliktige skoletida ble 
utvidet med to år, fra 7 til 9.

La oss høre hva noen av de første 
elevene har å fortelle om skolen sin:

arne Berge har skrevet ned noen minner 
fra seiersten linjedelte ungdomsskole 
(sLU):
Jeg gikk på SLU fra 1960 til 1963, trolig 
det andre kullet på den nye linjedelte 
ungdomsskolen. (Jeg kan forresten ikke 
huske at forkortelsen SLU ble brukt – eller 
misbrukt). Linjedelingen gikk ut på at elevene 
søkte på henholdsvis Gymnasforberedende 
eller Yrkesforberedende linje, og mellom ulike 
læreplaner i de enkelte fag. Dette innebar at 
de «flinke» gikk i noen klasser og de «mindre 
flinke» i andre. Hensikten var at nivået i 
hver klasse skulle være noenlunde jevnt, slik 
at undervisningen lettere kunne legges opp 
for å treffe alle elevene. Men mange, både 
elever og voksne, syntes at denne silingen 
var stigmatiserende, og etter noen år ble den 
fjernet. Om forskerne fant at den pedagogiske 

«- Vi føler oss veldig ferdige», sa disse 
elevene 15. juni i år. Det er Marie 
Hemminghyth, Julian Frayne, Robin 
Eriksen, Stine Måseidvåg og Ylva 
Gulliksen. De kunne kvitte seg med flere 
kilo bøker og ta farvel med livet som elever 
ved Seiersten ungdomsskole. I år fikk hele 
29 tiendeklassinger ved skolen karakteren 
6 på muntlig eksamen, mot bare åtte i 
fjor. En gledelig utvikling, syntes rektor 
Mette Hessen. (Foto: Pål Mellbye, 
Akershus Amtstidende)

hensikten ble oppnådd, vet jeg ikke.
Med ungdomsskolen ble obligatorisk 

skolegang utvidet fra 7 til 9 år, og siden 
det bare var én ungdomsskole i den nye 
«storkommunen» (etter sammenslåing i 
1962), betydde det at på Seiersten møttes 
ungdomsmiljøene fra bygda Frogn og byen 
Drøbak. Jeg opplevde dette som et møte 
mellom to kulturer; de urbane, moderne, 
hippe fra Drøbak, og de tradisjonelle, 
alminnelige fra Frogn. Og jeg som kom fra 
byens randsone, men hadde gått på Sogsti 
barneskole som hørte til Frogn, følte meg 
mellom barken og veden. Jeg tror de fleste 
opplevde denne kulturforskjellen, og det var 
ofte elevene grupperte seg etter den og ropte 
«Drøbakstælp» eller «Frogntælp» til de andre. 

Skolebygningen var ny og fin, og 
kommunen og alle voksne og ansvarlige var 
stolte av den. Elevene kunne gjøre noe annet 
med den enn å herpe den litt. Det var en god 
del bråk omkring ruter som ble knust, noen 
ufrivillig og noen kanskje mer frivillig, og 

noen dører som ble behandlet ganske røft. 
Men tagging var ennå et ukjent begrep, så 
skadene var vel ikke så store som på enkelte 
skoler i dag.

Noen ganger i året var det skolefest i 
aulaen, med revy og dans. Da møtte alle, også 
guttene, opp i sin fineste stas. Noen hadde 
fast følge og andre var interessert i å få det, og 
skolefestene var en god anledning til å foreta 
innledende operasjoner. Selv kom jeg ikke 
lenger enn til å få mitt første kyss, men det var 
en opplevelse jeg fortsatt husker. 

Vi hadde en skoleavis; Amandus, som ble 
stensilert og solgt for 50 øre – eller var det 
1 krone? Jeg husker best hvordan navnet på 
avisen ble bestemt; Amandus betyr «den som 
bør elskes», og det måtte jo være målet med 
avisen! Jeg husker ikke mye av innholdet, men 
avisen gikk i mange år, og må ha vært elsket i 
en viss grad.

Når det gjelder undervisningen, er det 
noen glimt som kommer tilbake:

– når vi hadde fysikk med Aamodt som 

fikk ting til å smelle og ryke slik at vi hang 
ut av vinduene i fysikksalen, mens resten av 
skolen lurte på hva som foregikk der nede.

– når bakverket produsert på 
skolekjøkkenet hos fru Stranger ikke var helt 
vellykket og ble diskret sluppet ut av vinduet. 
Det ble likevel satt pris på av sultne kamerater 
i skolegården!

– når Dysthe duppet av i tysktimene, slik 
at vi hadde ti sekunder til å konferere med 
naboen før han halvvåknet og myste utover 
klassen.

– når Johs’en instruerte oss i å fylle erter 
og vann på små glass og la dem stå til neste 
dag, slik at glassene ble sprengt i fillebiter av 
de svellende ertene – og så dikterte nøyaktig 
hva som skulle skrives om elevøvelsen: 
«sprengt i fillebiter av de svellende ertene».

Fra livet i friminuttene husker jeg best:
– «trenging» mellom søylene foran 

midtbygget; ved hjelp av skuldrene skulle en 
vippe ut de som sto foran, slik at en avanserte 
helt fram til søylen.

– snøballkasting, som alltid var moro og 
aldri lov.

– besøk hos Sollesnes (heller ikke 
lov) for å kjøpe boller og wienerbrød. Fra 
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Sollesnes har jeg forresten et sterkt minne 
om banankake. Vi var to gutter fra klassen 
som hadde kjøpt en hel banankake med mye 
deilig marsipan og krem. Vi spiste så mye vi 
orket, og fremdeles var det mye igjen. Bikkja 
til Sollesnes fikk resten, men heller ikke den 
orket alt sammen! Jeg tror ikke jeg har kjøpt 
banankake senere i livet ….

Liv Øinæs andersen, Guri Hafsten 
aalerud og jorunn Bakken f. Løken har 
på oppfordring mimret litt om sine tre 
år på seiersten ungdomsskole skoleårene  
høsten 1960 – våren 1963:
Overgangen fra Sogsti skole til nye Seiersten 
ungdomsskole var stor for oss. Vi møtte 
en skole med store lyse lokaler. Spesialrom 
for fysikk, biologi, forming, musikk, 
heimkunnskap, i tillegg til at skolen også 
huset bibliotek og helsesøster. Vi fikk nye 
elever i klassen. Klasseinndelingen ble 
foretatt noe geografisk, men også utifra evner 
og ønske om videre skolegang (g- og y-linjer).

Skolen arrangerte også fritidsaktiviteter 
for elevene på ettermiddagen, 
formingsaktiviteter som tresløyd, 
smykkesløyd, keramikk, tinnsløyd, sjakk 
m.m. Vi har ennå blikkfatene som vi hamret, 
og som ble gitt til mødrene våre for å brukes 
til smørbrødservering. Dette var svært 
populære tiltak som mange ønsket å delta i, 
og som var nytt for vår kommune.

Alle klasser hadde sine fastsatte timer på 
biblioteket, noe vi syntes var svært spennende, 
og som bibliotekaren Jorunn Aamodt 
medvirket til i stor grad. Hun var engasjert i 
arbeidet sitt, lydhør for våre ønsker, i tillegg til 
at hun lot oss elevene få ta del i hennes arbeid. 
Vi var «bibliotekarer» på rundgang, stemplet 
utlånskort, ryddet på plass bøker; i det hele 
tatt fikk en innsikt i hva det ville si å være 

bibliotekar. Vi hadde hver vår runde med et 
yrke vi skulle velge. Det ble aldri sånn for noen 
av oss, men vi ser ikke bort fra at det kan ha 
inspirert andre i den retning. 

Vi hadde J. M. Johannessen («Jossen») 
i biologi. Han ble oppfattet som en meget 
streng lærer, men vi opplevde også en annen 
side ved samme lærer. På biologirommet var 
det en del grønne planter som vi tre sammen 
skulle stelle, og det var for oss et ærefullt og 
viktig oppdrag. Vi fikk vite hvordan vi skulle 
vanne og gjødsle, men ble også fortalt at vi 
måtte – snakke med blomstene – for at de 
skulle trives best. 

Vi hadde matlaging, og ikke alt 
som ble produsert var like velsmakende. 
Semulepuddingen var et slikt produkt, svært 
hard og klumpete, slik at mesteparten av den 
ble kastet på taket til lærernes biler som var 
parkert like under vinduene. Dette sjokkerte, 
men moret også de fleste av oss, som ikke var 
fullt så modige. 

Vi hadde Kjell Aamodt i matematikk, 
fysikk og kjemi. En lærer alle hadde stor 
respekt for, og som tok i bruk forskjellige 
metoder for å få oss til å lære matematikkens 
mysterier. Men han lot oss også få høre på 
idrettsarrangementer på radio i mattetimen. 
Det var direktesendinger og ingen repriser 
den gang. Idrettsinteressen var stor, og vi ville 
gjerne høre. Aamodt gjorde avtaler med oss, 
vi måtte gjøre de og de oppgavene. Hvis vi 
gjorde som han sa, fikk vi høre radio. Vi kan 
aldri huske at vi ikke fikk høre på radio, så 
det betyr vel at metoden fungerte godt.

Vi tenker i dag at det var stor forskjell 
på undervisningsmetodene til de forskjellige 
lærerne. Yngre lærere brukte annerledes 
pedagogikk. Det kom blant annet til syne 
i språkundervisningen, hvor en engasjert 
yngre lærer, Per Ove Stang, brukte sine 

egne erfaringer fra opphold i England, med 
aktuelle hendelser, musikk i tiden, ting vi 
som ungdommer var opptatt av – som temaer 
i engelskundervisningen.

Vi husker også en episode hvor vi skulle 
ha forplantningslære. Jenter og gutter ble delt, 
guttene hadde undervisningen i timen før 
oss og kom flirende ut fra klasserommet. Vi 
jentene hadde en kvinnelig lærer som tydelig 
grudde seg veldig til dette. Hun forsøkte å 
stotre seg igjennom forplantingens mysterier, 
hvorpå en av jentene rakk opp handa og 
spurte «Er ikke dette sånn som dyr gjør det 
a’, frøken?». De fleste av oss hadde jo våre 
erfaringer med dyr hjemmefra og syntes vel 
dette var ganske naturlig. Det ble litt lettere 
for læreren da.

Det var et tydelig tett bånd mellom 
skole og kirke. Vi hadde blant annet vår 
konfirmasjonsundervisning i Drøbak 
kirke i skoletiden. Er usikker på om det 
erstattet religionsundervisningen i det tids-
rommet, men det var i hvert fall integrert i 
undervisningen.

Alle som ønsket det, kunne ta skole-
bussen. Barn på Heer gikk til Ottarsrud-
alleen og tok bussen derfra. Det var aldri noe 
snakk om hvilken avstand det var til skolen. 
Men vi gikk gjerne, flere av våre medelever 
fra Skogbygda gikk en del på ski til skolen 
om vinteren, og vi andre kunne gå både 6 og 
7 kilometer.

Vi som kom først fra Bilitt og så over 
til Sogsti, ble nok noe overveldet over 
mangfoldet i elevmassen. Vår klasse på 
to av de foregående skolene kom fra et 
homogent samfunn, hvor de fleste foreldre 
hadde sitt virke i landbruket, og vi som 
barn deltok også mye i det livet. På Seiersten 
møtte vi et mye større mangfold. Mens det 
tidligere hadde vært få og små disiplinære 

utfordringer, var det på Seiersten noen elever 
som ikke klarte å tilpasse seg skolesystemet. 
Endringen medførte 9 års skolegang for 
elever som i utgangspunktet trodde de bare 
skulle gå 7 år.  Kanskje kunne dette være en 
årsaksforklaring.

Lærere og elever måtte «kjempe» seg 
gjennom skiftende læreplaner. Hver 

ny regjering presenterte en ny skoleplan. 
Den gjeldende heter «Kunnskapsløftet», 
og for første gang kan vi nå måle hver 
skoles kunnskapsnivå og prestasjoner. 
Seiersten ligger såvisst ikke på bunnen, 
men høyt oppe i sammenlikningen med 
andre skoler. Resultatet for året 2008/09 
ser vi ved bildet av fem av elevene.

Vi har ikke hørt om at elever ved 
Seiersten skole har hatt problemer 
med å komme videre, i utdannings-
samfunnet, eventuelt næringslivet. 
Seiersten har siden starten vist seg å 
være et solid fundament for videre 
yrkeskarriere. Dagens rektor, Mette 
Hessen, er vel fornøyd med den «nye» 
skolen hun overtok for 5 år siden. 
Vi ønsker henne, personalet, elevene 
og foreldrene hjertelig til lykke med 
jubileet. Så lar vi forfatteren Bjørn 
Rongen, som hadde en sønn i første 
kullet, få ordet. De siste linjene i hans 
prolog ved innvielsen 10. februar 
1960: «Fra Seiersten nye skole – det er 
symbolikk i navnet – vi håper at våre 
unge verden som helhet vil gavne. Må 
ønsket vårt risse det gode uslettelig inn 
i de unges sinn, hamre som i en bauta: 
som seier i sten – Seiersten».

kilde: Frogn Bygdebokverk, bind V.
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FØLG med i

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

dYRLØkkeVeien
Vinner kampen
mot høye priser!

HVERDAGER KL 08 – 21
LØRDAGER KL 08 – 18

GRØNTHUSET
DRØBAK GRØNT- OG 

FRUKTTORG

PAVELSGÅRDEN – STORGT. 7
TLF: 64 93 02 88

Skakkerudfjerdingen
Sagn og saga
Av Haakon Krogsrud

Med familiens tillatelse gjengir vi 
her en artikkel fra områdene lengst 
syd i Frogn som Haakon Krogsrud 
skrev i årboken Follominne 1967-
1968. Illustrasjonene var ikke med 
i den opprinnelige artikkelen. 

En «fjerding» er i denne 
sammenhengen en del - ikke 
nødvendigvis en fjerdepart 
- av et større hele, gjerne en 
gård som kan ha blitt lagt 
øde under svartedauden på 
1300-tallet. «Rud» betyr som 
kjent «rydning», som regel i 
skogen. De fleste rud-gårdene 
ble ryddet i middelalderen, og 
de var gjerne oppkalt etter den 
første rydningsmannen. I så fall 
omfattet Skakkerudfjerdingen 
en del av et området hvor en 
gård ble ryddet av en mann som 
kanskje het Skak. Men Krogsrud 
mente at Skakkerud-navnet 
kunne ha en annen opprinnelse, 
nærmere bestemt i selve formen 
på landskapet. Vi kan tilføye at i 
så fall kan navnet ha kommet fra 
ordet «skakkr» som betyr «skjev» 
eller «skakk» på gammelnorsk. Og 
Haakon Krogsrud hadde mer å 
fortelle...

Skakkerudfjerdingen – navnet hører 
til blant de som er døde og glemt. 
Det er nå kun få mennesker som har 
hørt navnet eller vet hvor den ligger. 
Men det er navnet på den del av Ås 
hovedsogn som, etter at Drøbak kirke 
ble bygget, ble tillagt Frogn og utgjør 
Frogns sydligste del. Muligens er det 
denne operasjon som er årsaken til at 
navnet nu er fullstendig glemt.

Hva navnet skriver seg fra, vet 
vi ikke. Men får vi ikke følelse av at 
sagn og saga strømmer oss i møte 

Haakon Krogsrud (1899-1978) 
fotografert ca. 1970.
 (Kilde: Asgjerd Wærnhus)
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når vi hører fortellingen om mannen 
som engang for flere hundre år siden 
kom til den første rydningsmannen 
på Krogsrud og spurte om Skak var 
hjemme? «Nei», fikk han til svar, 
«Skak er ikke hjemme, men Krok 
er hjemme, og det kan vel gå ut på 
ett?». At Krok har levet, er sikkert 
nok. Gården han bygde og som bærer 
navn etter ham, er bevis for det. Men 
Skak –  at det også skal ha levet en 
mann med det navn, og så framifrå 
at han skal ha gitt navn til et helt 
lite bygdelag er tvilsomt, men ikke 
utenkelig.

Ellers vil jeg heller tro at navnet 
skyldes selve strukturen på grenda. 

Går vi opp i Haveråsen, ser vi de 5 
Solberggårdene og 2 Krogsrudgårder 
på sletta under oss. Men hele 
sletta skakker mot øst, mot det 
lille vassdraget som øverst oppe 
kalles Linnestadbekken, lenger ned 
Solbergelva. Men kjært barn har 
mange navn, og Sigrid Undset har 
i sin roman om Olav Audunssøn 
kalt den for «Aurebekken». Og som 
den dikter hun var, kunne hun ikle 
seg fantasiens vinger og la Olav 
Audunssøn legge planer om å stanse 
fiendehær på vei mot Oslo i de ville 
juv i Aurebekkdalen.

Sigrid  Undset har sikkert fra 
sin tid i Hvitsten kjennskap til, og 

sannsynligvis også selv gått, den 
vei hun i tankene lot hertug Erik 
gå, nemlig den eldgamle vei som 
kommer fra Vestby inn i Frogn ved 
Solbergelvas nedre løp og går forbi 
Solberg søndre, over Røis, forbi den 
gamle bygdeborgen på Øirud nordre 
til Kolstad og videre innover. Hele 
veien ligger høgt og tørt på vannskillet 
mellom Oslofjorden og «Aurebekken». 
Den er rett og den er slett, og skiller seg 
på den måten fordelaktig ut fra mange 
av de veier som senere er anlagt.

De mange gravrøiser og -hauger 
og alle jordfunn herfra skal jeg 
ikke komme inn på. Det meste er 
registrert, så de vil ikke bli glemt. 
Men de beretninger som har levet på 
folkemunne i flere hundre år, bærer 
bud om hendelser som vi nok kan 
tvile på riktigheten av, men derfor 
må de ikke bli glemt. Det jeg først vil 
minne om er sagnet om at det skal 
ha vært «ekserserplass» og også stått 
slag på Sandmoen. Sandmoen ligger 
ca. 200 m vest for tidligere nevnte vei 
mellom Solberg søndre og Solbergelva.

En annen historie er beretningen 
om «Torvet» som ligger i skogen til 
Solberg øvre. Det er en liten slette på 
toppen av en stupbratt bakke som går 
mot nedre Kjeppestaddam. De gamle 
fortalte at farmennene i eldre tider la 
sine skip i Kjeppestadbukta, hvorfra 
de bar sine varer opp til Torvet. Her 
møtte så bøndene opp med sine varer 
og byttehandelen var i full gang. 

Noen kritisk vurdering av disse 

historiers troverdighet tør jeg ikke 
gi. Men ved et besøk i Geografisk 
Oppmåling kom jeg over et militær-
kart fra slutten av 1700-årene, og det 
jeg så på dette ble for meg en styrkelse 
i troen på overnevnte historiers 
vederheftighet. På kartet, målestokk 
1:10.000 er ikke tømmerveier og 
stier inntegnet. Men derimot den 
tidligere nevnte vei og fra denne også 
en vei som går over Sandmoen til 
Kjeppestad.

Når jeg nå skriver om vei, vil jeg 
gjøre det klart at det her ikke er tale 
om en bred, fin vei. Det gjelder her vei 
til øde og ubebodde steder i skogen. 
Men slik jeg minnes denne fra min 

Her ved Sandmoen skal det ha vært en gammel militær ekserserplass, trolig fra 
1600- eller tidlig på 1700-tallet. (Foto sommeren 2009: S. L.)

Gammel hulvei ved Sandmoen. Slike 
hulveier har en forsenket U-form på 
grunn av erosjon og lang tids ferdsel av 
folk og hester. (Foto: S. L.)
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Torvet ovenfor Kjeppestadbukta er en liten slette i skogen. Her skal det ha vært en 
gammel markedsplass før Drøbak overtok handelsvirksomheten i området. Torvet 
var  kanskje i bruk på 1500- og tidlig på 1600-tallet. (Foto: S. L.) 

Til høyre utsnitt av kartet Mil 46 SV/4 
fra 1799. Originalen er i målestokk 
1:10.000 og utarbeidet av Ramm og 
Juell. Kilde: Statens kartverk. På kartet 
ser vi den omtalte veien fra Vestby over 
Solbergelvas nedre løp og nordover 
forbi søndre Solberg, men den mindre 
veien fra Sandmoen til Kjeppestad er 
ikke å se på dette kartet. Med tillatelse 
fra Statens kartverk har vi merket av 
Kjeppestadbukta, Torvet og Sandmoen 
på kartutsnittet

Gammel fortøyningsbolt ved 
Kjeppestadbukta, trolig fra iseksportens 
dager. (Foto: S. L.)
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ungdom, og som den ennå kan sees, 
var den bredere enn de alminnelige 
tømmerveier. Fram til Sandmoen 
var den kjørbar med vogn. Videre til 
Kjeppestad har det neppe vært annet 
enn ridevei eller vei for kjøring med 
slep. Da jeg på kartet fikk se denne 
veien, ble jeg meget overrasket, for 
i manns minne har det ikke gått 
vei fra Sandmoen til Kjeppestad. 
Konklusjonen på dette skulle da bli:

Det har i eldre tider gått vei kjørbar 
med vogn fram til den formente 
«ekserserplass» på Sandmoen. Derfra 
har det gått ridevei farbar med slep 
til markedsplassen ved Kjeppestad. 

Da senere Drøbak vokste fram som 
et laglig handelssted og også fikk 
fastboende kjøpmenn, ble markedet 
på Torvet overflødig. Etter at 
Torvet hadde utspilt sin rolle som 
handelssted, ble veien over Sandmoen 
til Kjeppestad ikke alene glemt, men 
på en liten strekning har den også 
forsvunnet så fullstendig at den i 
dag er vanskelig å finne igjen. Bare 
mellom Sandmoen og Børrebråten er 
den bevart. Men for 200 år siden var 
veien over Sandmoen til Kjeppestad 
så sterk at den ble inntegnet på de 
militære karter.

Utsnitt av detaljkart fra 
1961 eller eldre hvor Torvets 
plassering i forhold til 
Kjeppestadbukta er merket 
av. På det opprinnelige 
kartet finnes også Sandmoen 
avmerket sydøst for 
Kjeppestadbukta og Torvet. 
(Kilde: Asgjerd Wærnhus)

Storgaten 15, 1440 Drøbak. Tlf. 64 93 46 55
Norsk Kunsthåndverk
Personlige gaver 
i de fleste prisklasser.
Velkommen til en liten
glad kunstopplevelse!
Storgt. 15, Drøbak
Telefon 64 93 46 55

BRILLER
KONTAKTLINSER

SYNSPRØVER

Sentrumsbygget, Drøbak
Telefon 64 93 15 89

a.s drøbak mek.
Verksted

AUTORISERT
RØRLEGGERBEDRIFT

Telefon 64 93 04 43

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

Vi tar imot reparasjoner 
av smykker og bytter gull

aamodt FYsikaLske 
institUtt

Wienerbrødskjæringa 6
1440 Drøbak

Telefon 64 93 20 11

Storgaten 12-16
1440 Drøbak

Telefon 64 93 10 60

Brukthandlerne
Saxebøl & Våge

Torggt. 3, 1440 Drøbak
Saxebøl mob. 938 65 167

Våge mob. 930 90 122

Ring om våre 
åpningstider

Telefon 64 90 59 20
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10. mars 1990 besøkte jeg Leif Garder 
på Søndre Hallangen gård. Han 
fortalte meg da hva han opplevde 9. 
april 1940. Han og bussjåfør Henry 
Hansen gikk ned mot fjorden for å 
se hva som var på ferde. De hørte jo 
kanonaden. Det dundret og smalt noe 
forferdelig. Gjenstander og splinter 
suste gjennom lufta. Noe traff Henry 
så han stupte i bakken. Leif trodde han 
var dau, men det var han ikke.

Leif fortalte det han husket av 
senkingen av Blücher. Det store krigs-
skipet sank like syd for Askholmene. De 
som ikke druknet i det iskalde vannet, 
greide å komme seg i land, enten på 
Askholmene eller inn til stranda. Leif 
trodde det var innpå 1000 mann.

Forsvaret hadde fått vite hvor 
tyskerne var kommet i land, og de 
gav Garden beskjed om å dra utover. 
De rekvirerte busser - også den nye 
leddbussen som kjørte ruta mellom 
Oslo og Hønefoss. Sjåfør på bussen var 

Torleif Brakadal fra Frogn. Da han 
kom til Tussebakken, greide han ikke 
svingen. Men to busser fra Hallangen 
gård kom til og fikk fraktet gardistene 
fram til gården. En av dem var Reidar 
Loge fra Frogn. De ankom Hallangen 
gård mellom kl. 10.30 og 11.00. 
Gardistene dro ned til fjorden og fikk 
loset tyskerne opp gjennom skauen til 
gården. Klokka var da blitt 14.30.

De som var såret, de som var 
nesten nakne og noen av det høyere 
befalet ble plassert i hovedbygningen. 
Det var vanskelig å se hvem som var 
befal, for de fleste hadde ikke tegn 
eller uniform som viste det. Låve, 
stall og fjøs ble fylt av soldater på et 
blunk. Et rom i gårdens annen etasje 
var reservert bussjåfører fra Oslo. Der 
skulle de hvile og sove. På gården drev 
de jo med rutetrafikk. Men det var så 
fullt med folk at bussjåførene måtte 
bruke stige og krabbe inn gjennom 
vinduet. Mange av tyskerne måtte 
være ute. De fant fram til noen steder 
hvor det ikke lå snø. For ikke å fryse 
i hjel, tente de bål med ved som de 
hadde tatt i vedskjulet.

Min onkel Konrad eide gården. De 
hadde mange kuer, og tante Mathilde 
delte ut melk så langt det rakk. Huset 
ble tømt for mat. I tillegg ble et 
landhandleri tømt for alt spiselig, og 
maten ble gitt til tyskerne.

Da gardistene hørte på radioen 
at Oslo var okkupert, dro de tilbake 
til sine forlegninger i Oslo. Tyskerne 
hadde da vært «krigsfanger» i bare 
fire timer. Konrad Garder sa til 
gardebefalet: «Dere kan da ikke la oss 
være alene med alle disse tyskerne!». 
Likevel oppførte tyskerne seg stort 
sett pent, og ingenting på gården ble 
ødelagt. Men da Garden hadde reist, 
kom en tysker fram og satte en pistol 
mot hodet til onkel Konrad. Han sa 
noe på tysk som onkel ikke forsto. 
Onkel svarte på norsk: «Bare skyt 
– jeg er så gammal allikevel!». Han 
skaut ikke, men det smalt et skudd. 
Nå er’n skutt, trodde Leif. Men det 
var ei kråke som måtte bøte med livet. 
Den stekte tyskerne på spidd og delte 
mellom seg.

Senere på dagen fant Leif ei mappe 
i strandkanten. Han tok den med seg 
hjem, og dagen etter la han papirene 
til tørk i sola. Her var det kart over 
festningsanleggene i Oslofjorden.

I Hallangspollen lå det fire norske 
sjøfly. De var blitt takset innover fra 
Horten om natten uten å ha vært i 
luften. Det skjedde like før Blücher 
trengte seg inn fjorden. Flygerne var 
ikke å se. Leif rodde ut og fikk flyene 
fortøyd ved land. Noen dager senere 
kom det tyskere og hentet dem.

«Opplevelsene i april-dagene 1940 
glemmer en aldri», sa Leif. «Det var 
nifst!»
Illustrasjonene er hentet fra boka «Schwerer 
Kreuzer Blücher» av Frank Binder og Hans 
Hermann Schlünz. Herford: Koehler, 1990, 
side 153 og 155. 

Blücher synker, og tyskerne prøver å 
komme seg i land.

Et minne fra 9. april 1940
Av Karl Garder

Overlevende 
fra Blücher på 
Askholmene 
9. april 1940.
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Ressurssenteret på 
Ullerud er et tilbud 

fra Frogn kommune til 
mennesker med lette 
til moderate psykiske 
problemer. Hver fredag 
klokken 12–14:30 samles 
seniorgruppa, som har som 
mål å bidra til et sosialt 
fellesskap – et pusterom for 
eldre som strever psykisk.

Også eldre kan være ensomme, og 
det er vanskelig å legge merke til dem, 
sier noen av brukerne. For oss som 
trenger trygge rammer rundt hverdagen 
vår, er ressurssenteret midt i blinken. 
Her kan vi virkelig være oss selv, uansett 
hva vi sliter med, forteller de. 

Den nye gruppa på ressurssenteret 
bruker tiden til sosialt samvær, litt 
matlaging, felles måltid, noen ganger 
lett trim, andre ganger blir det en rusle-
tur i nærområdet eller lettere hagestell. 

– Seniorgruppa 
fungerer litt etter 
innfallsmetoden, og vi 
lytter til innspill om 
hva de ønsker, forteller 
miljøterapeut Kjersti 
Wang. – Tilbudet 
er startet opp på 
bakgrunn av behov 

Seniorgruppa heter det nye tilbudet 
ved ressurssenteret på Ullerud

Her ønsker vi alle eldre velkommen

Follo Oljeservice as
Laurits Karlsen & Sønn – Øyvind Larsen

Osloveien 170 – 1440 Drøbak – Tlf 64 93 17 55

Parafin – Fyringsolje – Autodiesel
Smøremidler – Service

En ny måte 
å bo på…

Kontakt vårt 
Drøbak 
kontor i 

Storgaten 1

Telefon
63 00 10 60

www.bringebarlia.no

  Grete Moes klær   
Trygve Aasheim

Lindtruppbakken 2, Drøbak
Telefon 64 93 01 07

stoR UtstiLLinG
alt på ett sted 

– kan leveres ferdig montert
kontakt Fagsenteret for peiser og ovner

dyrløkkeveien 27, 1440 drøbak
tlf 64 93 47 50, Fax 64 93 50 70

blant de eldre, og målet er at dette skal 
være et sted hvor de eldre kan føle seg 
trygge. I tillegg har vi fokus på å være 
løsningsorientert, og tenke muligheter i 
stedet for hindringer. Vi prater om ting 
som rører seg hos den enkelte, uten å gå 
i dybden.

 Medlemmene i seniorgruppa kan 
også delta på fellesarrangementene ved 
ressurssenteret som inneholder både 
åpne dager med kafé, julebord, påske- 
og sommermarkering - og forskjellige 
utflukter. 

Hvis du ønsker å være med i 
seniorgruppa, kan du kontakte 
søknadskontoret for helse og omsorg i 
Frogn kommune på telefon 
64 90 60 00. Ønsker du mer informa-
sjon om ressurssenteret, kan du ringe 
dem direkte på telefon 64 90 61 93.

Åpningstider:
Ons. 11-19
Man., tirs., 

tors., fre. 11-15
Lør. 11-14

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

Sommertid:
Man. 11-19 Ons., fre. 11-15, Lør. 11-14

t
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Drøbak båtforening og 
Verneforeningen Gamle Drøbak 

har samarbeidet om en fotoutstilling 
som viser Drøbak båthavn gjennom 
en periode på ca. 150 år. Aller først het 
den bare Fiskerstranda, og framsto slik 
navnet antyder, som en strand hvor 
man dro opp fiskebåter og arbeidet 
med enkle fangstredskaper. Husene 
rundt havna var for det meste enkle 
små boliger for fiskere, fraktefolk og 
deres familier. Mennesker som hadde 
fjorden som sin levevei. Det var et 
pulserende liv nede ved sjøkanten, 
og mang en gutt så lengselsfullt ut 
på seilskutene som passerte på vei ut 
fjorden til fjerne farvann.

Etter hvert som tiden gikk, og 
stedet utviklet seg som toll- og 
handelssted, vokste bebyggelsen 
opp rundt stranda, og det ble behov 
for brygger og lagerbygninger. 
Fiskerstranda ble et sted for lasting og 
lossing, og oppbevaring av trelast, is 
og alle slags varer. På flere av bildene 
i utstillingen kan vi se is-sklier, ishus 
og stabler med planker. Syd i havna 
troner den gamle sjøbua til Jacob 
Carlsen fra 1700-tallet, som tragisk 
nok ble revet for noen tiår siden.

Universitetets biologiske stasjon 
åpenbarte sin karakteristiske profil i 
1894, og fjellknausen foran bygningen 
forsvant gradvis og ble til Molo B. I 

1912 begynte det første E-verket sin 
virksomhet i den hvite murbygningen 
bak kastanjen (i dag innlemmet i 
Tento boligkompleks). 

Det ble behov for en bedre havn, 
og den idylliske fiskerstranda forsvant. 
Havnebassenget ble mudret opp, og de 
spinkle pålebryggene ble til mer solide 
såkalte T-brygger. I 1918 gikk det 
første steinlasset i sjøen som skulle bli 
starten på Molo A. Den første delen 
av moloen ble ferdig 8 år senere, mens 
«tuppen» kom langt senere. Mye av 
steinen ble tatt ut av fjellet bak huset 
til A. G. Johansen.

På brygga som i dag kalles 
Sjøtorget, har det helt siden tiden 
omkring år 1700 blitt drevet med 
handel. Fra Jacob Carlsens tid 
(i Carlsen-familiens eie fram til 
1809) – til firmaet A. G. Johansen 
(1908-1973) og Sand-Andersen – 
som solgte eiendommen til Frogn 
kommune i 1994. Her har i dag 
Fergeselskapet sitt kontor og Jacobine 
sin kaiplass. Ved siden av er det 
Akvarium, Lutefiskmuseum og 
Turistinformasjon.

I årene 1932-1954 holdt bilfergen 
Drøbak-Hurum til i båthavna. Den 
ble senere flyttet til Dampskibsbrygga. 
Båter er også bygget i havna. Båt-
byggeren Kolbjørn Fredriksen holdt til 
ved siden av den biologiske stasjonen. 

Drøbak båthavn i 150 år
Av Jan-Kåre Øien

Fra 1923 til 1938 bygget han blant 
annet kapproingsbåter her, før han 
flyttet til Fløyspjeld ved Bunnefjorden.

Drøbak båthavn er i nennsom 
utvikling og lever videre, om enn 
på en litt annen måte. I dag er 
næringsvirksomheten borte, men til 
gjengjeld har lystbåtene for alvor tatt 
plassen. Lykkelig er den som har en 
båtplass i havna. Det er muligens 
lettere å slippe inn i himmelen.

Velkommen til utstillingen i 2. etg. 
på motormuseet i havna.

 
kilder: «Frogn Bygdebokverk», Verne-
foreningen Gamle Drøbak: «Drøbak – Bilder 
fra svunden tid», Erling Drange og Bernhard 
Magnussen: «Drøbak fra nord til syd». 

Båthavna 1895. Ishus 
og Jacob Carlsens sjøbod 
er dominerende i bukta, 
med lav trehusbebyggelse 
bak. Strendene var 
lagerplass for tønner, 
bjelker og plank. 
(Bildebehandling: 
Joar Foto) 

Ca. 1926. Molo A er 
ganske ferdig. Smia 
står fremdeles der hvor 
brannbåten ligger. 
Steinbruddet i venstre 
kant er godt synlig. 
Noen lystbåter begynner 
å bli synlige, og et par 
fiskeskøyter med motor 
for reketrål ligger ved 
«Sildebrygga» - omtrent 
ved den gamle slippen. 
(Bildebehandling: 
Joar Foto)
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Belsjøgårdene i Frogn har i dag nær 
tilknytning til Golfbanen. Begge 

gårdene har stilt alle sine jorder til 
disposisjon for golfsporten.

Vi har her trukket frem noen 
glimt fra gårdenes historie. Belsjø 
gård ble ryddet i tidlig kristen tid og 
etter hvert delt i to gårder: Nordre og 
Søndre, så vidt vi vet omkring 1345. 
Nordre Belsjø ble liggende øde etter 
svartedauden og ble først tatt opp 
igjen i første halvdel av 1600-tallet. 
Eiendommen har for det meste vært 
eiet av borgere som hadde en annen 
hovedgeskjeft enn jordbruk.

Hans Angell, en driftig trelast-
handler og skipsreder i Drøbak, kjøpte 
gården og flyttet dit. I 1810 fikk han 
bygget den prektige empire-bygningen 
som i dag er blitt et praktfullt klubbhus 
for Drøbak Golfklubb. Stilpreget 
er godt bevart, og bygningen er 
førsteklasses vedlikeholdt.

Nordre Belsjø gikk i mange år 
under navnet Lille Belsjø, på tross 
av hovedbygningens størrelse og 
dominerende plass i landskapet. 
Men det er den søndre Belsjøgården 
som fikk bære navnet Store Belsjø! 
Hvorfor? Fordi gårdene den gang ble 

vurdert etter eiendommenes omfang 
av aker, eng og skog. Pussig nok hadde 
Nordre Belsjø i sin tid ingen skog, 
ikke engang så mye at man hadde til 
oppvarming av eiendommen! Man 
måtte kjøpe brenne på nabogården!

Den store dammen som ligger vest 
for Belsjøgårdene, tilhørte Søndre 
Belsjø, eller Store Belsjø som den også 
ble kalt. Dammen ble i 1905 solgt 
til Drøbak kommune som hadde 
den som en reserve for Drøbaks 
vannforsyning. Ikke minst ble den 
brukt som skøytebane for Frogn og 
Drøbak. Dammen ble da kalt for 
Kvernerdammen. De fleste av oss har 
trodd at dammen fikk dette navnet 
fordi det engang måtte ha ligget en 
kvern der. Men den gang ei! Dammen 

het visstnok tidligere Møllerdammen, 
og man trodde at det kanskje hadde 
ligget en mølle der i sin tid. Men atter 
nei. Disse navnene fikk dammen etter 
tidligere eiere av gården, henholdsvis 
Møller og Kverner!

Jakob Strøm fra Drøbak og hustru 
Ingeborg Møller overtok Søndre 
Belsjø i 1767. Det tidligere navnet 
på dammen er sannsynligvis etter 
Ingeborg Møller. Ekteparet tilhørte 
borgerskapet i Drøbak og var venner 
av Niels og Christen Carlsen - som 
dessuten var faddere til to av deres 
barn. Det ser ut til at Jakob Strøm 
og Ingeborg Møller brukte Belsjø 
nærmest til sommerbolig frem til de 
solgte gården i 1787.

Omkring 1882 ble Søndre Belsjø 

Belsjøgårdene i Frogn
Av Bernhard Magnussen

Nordre Belsjø. (Foto: Bernhard Magnussen) Søndre Belsø. (Foto: Bernhard Magnussen)
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kjøpt av Karl Kristiansen Kverner. 
Han var født i 1850 og var sønn av 
Kristian Jensen Kverner fra Enebakk. 
Han solgte flere parseller, og i 1917 
overdro han gården til skipsreder 
Andreas Jacobsen.

Einar Berles bestefar, Einar 
Dahlback, kjøpte Søndre Belsjø i 
1941. Fra 1948 frem til 1956 ble eien-
dommen forpaktet av Odd Isaksen 
på Ullerud gård. Einars far, Johan 
Christian Berle på Nordre Belsjø, 
overtok deretter driften av Søndre 
Belsjø frem til 1970. I de neste fem år 
overtok Einar Berle forpaktningen, og  
i 1975 kjøpte han eiendommen.

Einars far fikk anlagt egen 
drikkevannsdam for Nordre Belsjø 

ved Belsjø Platå. Den har fått navnet 
Tundammen. I 1950-årene ble den 
betydelig utvidet. I denne dammen 
satte Berle ut ørret og kreps som han 
skaffet seg fra overrettssakfører Carl 
Gundersens hyttedam på Hurum. 
Berle anla også en stor vanningsdam 
vest for Bergsvea. Den fikk navnet 
Berledammen. Også der ble det satt 
ut ørret og kreps. 10. januar 1957 
røk demningen på denne dammen. 
Dette resulterte blant annet i at Arne 
Glennes bilverksted og bensinstasjon 
nede ved Dyrløkke ble satt under 
vann. Vannstanden ble målt til ca. 
en meter opp på veggene i det gamle 
verkstedet, med det resultat at flere 
biler ble fylt med vann! 

På Kumlegaarden spiser du godt

Tidligere og nye gjester
 ønskes velkommen

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

MØBLER – GAVER – BELYSNING – GARDINER
Storgaten 18, Drøbak, Tlf. 64 93 42 40 • Fax 64 93 51 33 • Mob 92 21 92 56

www.esbjug.no mobler@esbjug.no

oasen
Hageland

Storgaten 22, 1440 Drøbak
Telefon 64 93 03 59

Drøbak, Sentrumsbygget
Telefon 64 93 15 14

FOTOGRAFEN
Osloveien 5, 1440 Drøbak

Tlf. 64 93 36 00

Drøbak Gullsmie
Tore H. Eriksen

Wienerbrødskjæringa
1440 Drøbak

Vi restaurerer dine gamle 
familiebilder

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

Oppegårdstjernet en sommerdag: Her har vi et idyllisk fotografi av 
Oppegårdstjernet en stille sommerdag. Det er dette tjernet som ligger ganske nær Frogn 
videregående skole og den påtenkte kunstgressbanen. (Foto: Svein A. Lindemark)
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slik, for det hendte seg at enkelte år 
kom ikke ekspedisjonsfartøyet inn 
til kysten på grunn av vanskelige 
isforhold, og Ottostrand var i den 
sammenheng svært utsatt. Nå hadde 
det seg slik at Fredrik hadde funnet et 
godt bevart eskimo-kranium på Kap 
Humboldt som permafrost, vær og 
ville dyr hadde flyttet fra en gammel 
eskimograv, og dette hadde han tatt 
med seg.

Ombord i «Quest» var vi mange. 
Foruten mannskapet var det flere 
fangstfolk og ekspedisjonsdeltakere. 
Mannskapet og fangstfolkene 
bodde forut i en ruff med mange 
åpne køyer i to høyder på hver 
side. Mannskapet hadde køyene 
på styrbord, og vi fangstfolkene 
på babord. Ekspedisjonslederen, 
forfatteren John Giæver, som også var 
kontorsjef ved Norsk Polarinstitutt, 
bodde akterut sammen med skipets 
«offiserer». Mannskapet ombord 

var erfarne og dyktige ishavsfolk fra 
kjente «ishavsdistrikter» i Troms og 
Finnmark, og som ishavsfolk flest litt 
overtroiske. De trodde på mystiske 
tegn og ting.

Fredrik som hadde ei underkøye 
på babord side, hadde plassert sitt 
praktfulle eskimo-kranium på hylla 
inne i køya. Han hadde gitt kraniet 
navnet Anton Beinset etter en kjent 
kulturjournalist, redaktør og kronikør 
i Dagbladet. Fredrik førte daglig 
«samtaler» med «Beinsetten», for 
eksempel begynte han dagen med 
«Godmorgen, Anton – har du sovet 
godt?» osv. Disse «samtalene» hadde et 
uskyldig og humoristisk preg som den 
skøyer Fredrik var. Men mannskapet 
så mer alvorlig på situasjonen, for 
allerede kort tid etter at vi hadde 
forlatt Kap Humboldt og Kap 
Herschell, ble vi sittende bom fast i 
tung skruis like utenfor Gael Hamkes 
Bugt. 

På fangststasjonen Kap Humboldt 
i Nordøst-Grønland hadde 

det vinteren 1948-49 ligget to 
fangstmenn. Den ene het Fredrik og 
var en kvikk og mager nordlending. 
Han var en erfaren og dyktig 
fangstmann. Den andre var Trygve, 
en kraftig og sindig kjempe på to 
meter fra Hardangervidda. Kap 
Humboldt-stasjonen har en riktig 
fin beliggenhet like ved en gammel 
eskimo-boplass som var blitt forlatt for 
langt over 100 år siden.

Disse to fangstmennene skulle 
denne sommeren skifte fangststasjon 
og fangstterreng. De skulle nå 
følge årets ekspedisjonsfartøy ca. 
3 breddegrader lenger nordover 
til fangststasjonen Ottostrand på 
Hochstetter Forland, og like vest 
for den store øya Shannon, nær 76 
grader nord. Ekspedisjonsfartøyet 
denne sommeren var selfangeren 
«Quest» av Bodø/Tromsø som hadde 
vært den britiske polarforsker Ernest 
Shackletons ekspedisjonsskip. Han 
døde ombord på veg til sitt kjære 
Antarktis i 1921. Dekkshuset han 
døde i ble senere en «skogskoie» i 
nærheten av Bodø.

De to fangstmennene hadde 
med seg ombord all sin utrustning 
og proviant for to år. Regelen var 

Ivar 
Ytreland 
forteller
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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, 
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 1997-99 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 nysgjerrige isbjørner. I 1999 
restaurerte vi blant annet den gamle 
og tidligere velkjente norske radio-, 
vær- og fangststasjonen Myggbukta 
(1922-59).

Jeg er godt kjent i Nordøst-
Grønland og med folk som ferdes der. 
Det er 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. Det 
strømmer nå flere turister dit.

Drøbak 15.6.2009
Ivar Ytreland

Eskimoen 
«Beinset»

Den norske fangststasjonen Kap Humboldt 
på Nordøst-Grønland sommeren 1950. 
Fangstmennene 1949-50 var Sverre 
Storholt og Birger Larsen.

«Quest» fast i isen utenfor Nordøst-
Grønland sommeren 1949.
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få skuta inn i råka, og med maksimal 
maskinkraft, bruk av dynamitt og 
vinsj, klarte vi det. Der råka sluttet 
var det bevegelse i isen, og etter et par 
dager var vi i åpen sjø. Via Jan Mayen 
kom vi velberget til Ålesund – uten 
«Beinset». Mannskapet fikk kanskje 
rett likevel – det fikk vi i alle fall høre 
ofte på hjemreisen.

Droppe-episoden fikk allikevel 
et etterspill. Det skjedde samme 
dag, og umiddelbart etter at vi var 
kommet ut i råken, og i «åpen» is. 
John Giæver hadde sitt gevær liggende 
klar bak på hekken slik at han kunne 
skyte sel som stadig kom og la seg på 
isen i godværet. Fredrik og kjempen 
Trygve ville ha en liten hevn for 

tapet av «Beinsetten». De tok derfor 
ut den øverste patronen i magasinet 
på Giævers gevær, brakk ut kula og 
tømte hylsa for krutt, satte kula på 
plass igjen, og la patronen på plass i 
magasinet. Straks etter ble det varslet 
sel på isen. Giæver kom og tok sitt 
gevær, siktet og trakk av. Men det 
ble bare et lite smell fra fenghetten i 
patronen, og selve kula ble sittende 
bom fast i geværløpet.

Giæver tente øyeblikkelig – han 
kunne være litt snarsint – og ropte: 
«Hvem i helvete har tullet med mitt 
gevær?». Da steg kjempen frem og sa: 
«Det var meg det, Giæver». Giæver 
brølte: «Hvordan fanden kunne du 
finne på noe slikt?». Kjempen svarte 

Det var i de siste dagene av august, 
og strålende fint vær, med ca. minus 
15 grader Celsius dag etter dag. Dette 
medførte at det vi kunne observere av 
åpent vann også frøs igjen. Situasjonen 
var virkelig alvorlig, og helt kritisk 
enkelte dager da skuta ble skrudd hardt 
og sprang lekk. Vi bandt dynamit-
gubber på bambusstenger, og stakk dem 
ned mellom skruisen og propellen for å 
holde den fri for is. Vi begynte faktisk å 
tro at vi ikke ville nå hjem det året. 

Kort tid etter at vi ble sittende fast i 
isen, var det noen av mannskapet som 
fant ut årsaken til at vi var blitt sittende 
fast. Det var at Fredriks eskimo-
kranium, «Beinset», ikke ville forlate 
Nordøst-Grønland. Fredrik kom under 
hardt press av mannskapet. Men med 
sitt humørfylte og kontante vesen klarte 
han lenge å stå imot mannskapets 
ønske om å droppe «Beinsetten» på 
isen eller i sjøen. «Temperaturen» hos 
mannskapet i ruffen steg, men da 
de ville ta «Beinsetten» med makt, 
reiste «kjempen fra Kap Humboldt» – 
Trygve – seg i all sin velde og lempet 
mannskapet på plass.

Nå hadde det seg slik at ombord i 
«Quest» var det bare ei lita messe med 
plass for ganske få personer. Vi måtte 
derfor spise i to «etapper» som kokken 
sa, det vil si at mannskapet spiste i 
første etappe, og vi fangstfolk i andre. 
Så en dag da vi kom ned i ruffen 
etter middagen, var «Beinsetten» 
borte vekk. Stor oppstandelse og stort 
engasjement. Kjempen skar igjennom 

og tok en av mannskapet i brystet 
og løftet ham på strak arm opp etter 
leideren, viftet med en diger neve 
foran ansiktet på ham og sa at hvis 
han ikke straks fortalte hvor de hadde 
gjort av «Beinsetten», skulle han få 
smake en kraftig neve. 

Det hjalp. Skjelvende fortalte 
mannen at det ikke var mannskapet 
som hadde fjernet «Beinsetten», men 
sjefen, han Giæver. Det viste seg da at 
mannskapet hadde mast på Giæver om 
at han måtte fjerne «Beinsetten» slik 
at vi kom løs av isen. Dermed hadde 
Giæver gått ned i ruffen og hentet 
«Beinsetten», mens vi fangstfolk var 
gått til middag. Han hadde så droppet 
den i sjøen ved propellen – hvor det 
var litt åpent vann. Fredrik var lei seg 
fordi han mistet sin gode «venn», men 
samtidig syntes han at saken var grei. 
Å skjelle ut Giæver, sjefen, hadde vel 
ingen hensikt.

Da dette skjedde, hadde vi ligget 
bom fast i snart tre uker, og bare 
beveget oss litt sammen med hele 
den store pakkisen. Vi så ellers ingen 
forandringer. Så, plutselig – et par 
timer etter «Beinsetten» var droppet 
i sjøen, begynte det å åpne seg ei råk 
i isen like foran baugen på skuta. 
Etter ytterligere et par timer var råken 
dobbel så brei som skuta og strakte 
seg så langt østover som vi kunne 
se fra tønna i masta. Det var ca.18 
nautiske mil – det vil si ca. 30 km. 
Det var retningen hjem, og dit skulle 
vi jo nå. Alle krefter ble satt inn for å 

Kap Humboldt ferdig restaurert 1997. Fra venstre Ivar Ytreland, Martin Reenberg og 
Dennis Carter.
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rolig: «Hvordan fanden kunne du liste 
deg ned i ruffen og stjele «Beinsetten» 
fra oss og droppe den i havet?». Da 
tverrsnudde Giæver og gikk til sin 
lugar, og vi så lite til ham på noen 
dager. Det var mange som syntes det 
nå ble litt balanse i regnskapet.

etterskrift
Fredrik Sæterdal var fra Mo i Rana 
og av gammel fangstmannslekt fra 
Svalbard. Han kom første gang til 
Nordøst-Grønland med den såkalte 
«Buskø»-ekspedisjonen i 1941 som 
ble oppbrakt av det amerikanske 
kystvaktskipet «Northland». Han 
havnet i USA, Canada og de norske 
styrkene i Skottland, Island og 
Jan Mayen. Fredrik kom til Kap 
Humboldt 1948-49 og måtte bli 
med «Quest» til Norge i 1949. Han 
dro tilbake til Nordøst-Grønland 
og Ottostrand i 1950-51 og overtok 
fangststasjonen Hoelsbu 1951-52. 
Reiste så hjem sommeren 1952 og 
giftet seg med Solveig, og sammen 

dro de sommeren 1953 til Hoelsbu. 
Der ble de til sommeren 1956, da de 
vendte hjem til Mo i Rana. Noen få år 
senere emigrerte de til Australia hvor 
Fredrik døde i 1993.

Trygve Slettemoen – kjempen 
på Humboldt – var fra Geilo. Da 
han i 1948 dro til Kap Humboldt 
sammen med Fredrik, hadde han 
gjort unna første avdeling av jusstudiet 
ved Universitet i Oslo. De to skulle 
sommeren 1949 fortsette fangsten på 
Ottostrand, men vanskelige isforhold 
tvang ekspedisjonsfartøyet hjem til 
Norge den sommeren. Trygve kom 
aldri mer til Nordøst-Grønland. Han 
fortsatte sine jusstudier og ble ferdig 
jurist. Han ble byråsjef og senere 
direktør i Industridepartementet / 
Næringsdepartementet. Han døde i 
1995. 

Ishavsskuta «Quest» drev selfangst 
i Vestisen og ved New Foundland 
hvor den til slutt ble skrudd ned av 
isen i 1964.

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

Drøbak og Håøya anno 1800
Kunstnerne Edy og Fearnside på reise i Norge 

Av Sven Lindblad

Den 31. juli i året 1800 steg 
den engelske kunstneren John 

William Edy i land i Norge. Han 
hadde lagt ut på en kunstreise i den 
sørlige delen av landet, og reisen hadde 
som formål å samle prospekter til 
et praktverk om vårt land. En ekte 
britisk «gentleman» ved navn William 
Fearnside var med som reisefølge. 
Fearnside var en eventyrlysten jeger, 
offiser og landskapsmaler. De to visste 
ikke mye om landet de kom til, bortsett 
fra at det hadde en storslått natur som 
både var vakker, vill og skremmende på 
en gang. Noen år tidligere hadde kysten 
i sør blitt beskrevet på en dramatisk 
måte av andre reisende. Nakne og 
steile klipper omga landet overalt. Det 
var som å se en verden i ruiner – eller 
kanskje var det byggestenene til en ny 

verden. De to reisende visste at landet 
var tynt befolket. Edy og Fearnside 
hadde riktignok penger fra den store 
engelske forleggeren John Boydell, men 
for sikkerhets skyld hadde de også med 
seg jakthunder og geværer, slik at de 
skulle være i stand til å skaffe seg mat. 
I bagasjen hadde de ellers ikke særlig 
mer enn noen kart og litt male- og 
tegnesaker.

Romantisk svermeri
John William Edy var en rutinert 
tegner og akvarellmaler som også 
behersket grafiske teknikker. Han 
hadde kunstutdannelse og deltok 
første gang på en utstilling i Royal 
Academy of Art i London i 1785. Han 
livnærte seg også ved å illustrere bøker 
etter andres originaler, og han  hadde 
bidratt i bøker om Sveits og Irland. 
Hans forlegger John Boydell, som 
også var «Lord Mayor of London» 
fra 1790 til 1804, hadde nå vendt 
blikket mot Norge. Det var et land 
med vill natur og «prektige innfødte» 
som han mente ville ha nyhetens 
interesse for forlagets lesere. På slutten 
av 1700-tallet hadde det blitt utgitt 
en rekke større illustrerte verker i 
England med prospekter i den nye 
grafiske teknikken fargeakvatint. 

John William 
Edy i arbeid. 
Utsnitt av 
selvportrett.
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Det var særlig illustrasjoner fra 
naturskjønne og eksotiske strøk som 
appellerte til den tidens romantiske 
svermeri. Sveitsiske fjellandskap 
og indiske prospekter hadde vært 
mest populære. Men mot slutten 
av 1790-årene var ikke lenger det 
sveitsiske alpelandskapet like nytt og 
spennende for det engelske litterære 
publikum. Boydell søkte mot Norge 
og sendte Edy og Fearnside av sted. 

sørlandskysten
De to kunstnerne ankom med en 
skute fra Danzig til Hellesund nær 
Kristiansand. Edy og Fearnside må 
ha blitt sterkt grepet av det landskapet 
de så, for de gikk umiddelbart i gang 
med å lage skisser fra Ny og Gamle 
Hellesund. Etter Hellesund gikk ferden 
videre inn til Kristiansand. Deretter 
dro de til Lillesand, Arendal og Risør 
hvor de ankom omkring 18. august. 
Fra Risør dro de to østover til Kragerø 
og videre til Bamble. De utarbeidet 
prospekter fra Brevik og Porsgrunn, 
og i slutten av august var de kommet 
fram til Skien. Mange av tegningene 
fra reisen er bevart. Edys skissebok 
dukket opp i et tysk antikvariat i 1893, 
så vi kan følge de to mennene fra sted 
til sted. Fearnsides skissebok er derimot 
forsvunnet, og vi kjenner bare til 
enkelte av hans arbeider fra reisen.

kunne være spioner
De søkte nå ut mot kysten igjen, 
overnattet i Brevik og fortsatte til 

Helgeroa. Her møtte de for første gang 
alvorlige vanskeligheter på reisen. Det 
var turbulente tider ute i Europa. Året 
før hadde general Napoleon Bonaparte 
grepet makten ved et statskupp i 
Frankrike. I årene fra 1800 og fram til 
1815 gjennomgikk Europa en rekke 
konflikter. Mens Edy og Fearnside ennå 
var ute i Nordsjøen på vei mot Norge, 
hadde engelske fartøyer gått til blodig 
kamp mot den dansk-norske fregatten 
«Freya» i Den engelske kanal. Dette 
var et angrep på nøytral eiendom, og 
saken skapte stor opphisselse i Norge. 
Opphisselsen etter angrepet nådde også 
Brevik. Kjøpmann Hans Holm sendte 
30. august et brev til kommandør 
Zimmer på Fredriksvern ved det 
nåværende Stavern om de to mystiske 
engelskmennene som oppholdt seg i 
området. De var utstyrt med kart  og 
gjorde notater, så han mente de kunne 
være spioner. Dagen før hadde Zimmer 
mottatt ordre fra København om å sette 
Fredriksvern i forsvarsstilling, fordi 
en engelsk orlogsflåte var sett i våre 
farvann. Denne ordren ble tilbakekalt 
allerede 4. september, men da hadde 
Zimmer for lengst sendt et ilbrev om 
de to mennene til grevskapets høyeste 
sivile embetsmann J. L. Bull. Zimmer 
fikk beskjed om å gripe mennene straks, 
og «lade deres Cofferter og Klæder nøye 
Inqvirere».

i arresten
Allerede 31. august ble Edy og 
Fearnside arrestert i Helgeroa, 

transportert med eskorte til 
Fredriksvern, tatt i forhør og satt i 
marinens arrest. «Deres medhavende 
Tegninger samt et lidet Quantum 
Kugler og Krudt ere dem fratagne 
og forseylede» skrev Zimmer til 
stiftsamtmann for Aggershus 
Stift, Julius Kaas. Brevet ble sendt 
sammen med fangetransporten, 
beslaglagte tegninger og ammunisjon 
til Christiania hvor de ankom 3. 
september. Selv om de var fratatt sine 
eiendeler, ble de to «spionene» godt 
behandlet. Reisen til Christiania 
foregikk standsmessig i en «Holsteens 
Vogn», og reisen kostet hele 72 riks- 
daler med kost og losji. Stiftamt-
mann Kaas skrev umiddelbart til 
København for å innhente ordre fra 

regjeringen om hva som skulle skje 
med de to arrestantene, samtidig 
som det ble foretatt nye avhør. Men 
utsiktene til at det skulle bli en 
snarlig krig med England var glidd 
over for denne gang, og det ble gitt 
ordre om midlertidig frigivelse, mens 
man ventet på regjeringens endelige 
avgjørelse. 

Edy og Fearnside ble anvist 
opphold hos Christianias gjestgiver, 
traktør Thoms. Snart fikk de to 
herrene innbydelse til å besøke 
byens «representative kretser», som 
Bernt Anker i Paleet, Peder Anker 
på Bogstad, John Collett på Ullevål 
og stiftamtmann Kaas på Bygdøy 
Kongsgård. De to kunstnerne ser ut til 
å ha hatt størst utbytte av sin omgang 

«Haoe Fall». Håndkolorert akvatint 20x30 cm etter tegning av John William Edy fra 
oktober 1800. Trykt prospekt fra Håøya, utgitt i 1815, 1820  og 1830.
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med Bernt Anker, for de har laget 
hvert sitt prospekt med dedikasjon til 
ham. De var også Bernt Ankers gjester 
ved Moss Jernverk, dit de reiste i et 
av hans skip. Bernt Anker holdt stor 
selskapelighet i seks uker på jernverket 
høsten 1800. 

en borg kunne bygges ved 
Håøya
Det var under reisen med skip fra 
Christiania til Larkollen og Moss i 
september – oktober 1800 at Edy 
utarbeidet sine prospekter fra Håøya 
og Drøbak. Han var dermed formelt 
sett under arrest da de to skissene 
ble laget. Det fulgte en interessant, 
men for oss noe gammeldags og 
stiv engelsk tekst med de ferdige 
bildene da de kom ut i bokform i 
1820. Plansje 57 «Haoe fall – Håøya 
Fos» har en slik tekst. Prospektet 
fra Håøya og Edys forklaring er noe 
underlig og forvirrende. Her er det 
så smalt at man nesten skulle tro 
at det er passasjen mellom Håøya 
og Kaholmene han beskriver, men 
Kaholmene nevnes ikke. For Edy er 
Håøya først og fremst et «fjell», og 
det har dessuten «en gigantisk nabo», 
uten at han forklarer dette nærmere. 
Og Drøbak-kystens fortsettelse er vel 
på høyre side i bildet – ikke venstre, 
som det står i teksten. Bildet ble 
gjort ferdig senere på basis av skisser 
fra stedet, og teksten er også endelig 
formulert etter hjemkomsten til 
England. I tilknytning til plansje 57 

står det omtrent følgende i oversettelse 
til norsk:

«Dette prospektet ble tatt om 
bord på et skip i Christianiafjorden, 
litt ovenfor byen Drøbak. Det viser 
den smaleste og viktigste passasjen i 
fjorden, mellom de nære fjellene på 
sjøveien opp til Christiania. Den kan 
med rette benevnes som nøkkelen 
til den byen sjøveien, og kan lett bli 
forsterket med en borg, eller et batteri 
med noen få kanoner. Dette ville gjøre 
det uunngåelig at en fiendtlig flåte – 
eller et enkelt skip – ville bli ødelagt 
ved et dumdristig forsøk på å komme 
gjennom passasjen. Årsaken til at 
dette viktige stedet har blitt oversett, 
eller neglisjert, kan muligens tilskrives 
tryggheten ved den hasardiøse 
navigering som må gjøres inntil og 
bortenfor stedet, som opplagt gjør 
Christiania uoppnåelig for en fiende. 

Fjorden er salt og så dyp at en 
kjenner tilfeller hvor skip har hastet 
gjennom sundet fra sitt ankerfeste rett 
overfor Drøbak før de kunne få opp 
ankerne, og hvor de har beholdt dem 
hengende fra baugen i ankertauets 
lengde, uten å berøre eller bli hemmet 
av bunnen. Ankerplassene – som 
det bare er noen få av – består av en 
feit, blå leire på et mindre areal. De 
stopper flere steder plutselig som en 
vegg som ankeret noen ganger blir 
trukket igjennom når det blåser, for 
så å falle loddrett ned i det bunnløse 
dypet når yttergrensen er nådd. I slike 
øyeblikk rettes all oppmerksomhet 

mot skipets sikkerhet for å hindre 
at det blir knust mot skjærene eller 
øyene, og man tillater at ankerne 
henger ned uten at noen bryr seg 
om dem, inntil man ankommer et 
passende sted for å få dem ombord. 

Bergene på venstre side er en 
fortsettelse av kysten ved Drøbak. 
Det store, kjegleformede fjellet heter 
Håøya. Det er en isolert fjellmasse 
som er nesten helt dekket med bartrær 
fra vannkanten til toppen. Dens 
høyde er betydelig, og det er vanskelig 
å bestige toppen. Fjellet har en rød 
eller purpurrød fargetone. Mellom 
dette og dets gigantiske nabo, faller en 
strøm av vann – eller en bekk – hele 
tiden ned langs sidene og ut i fjorden 
fra et tjern ovenfor. Når det har rikelig 
med vann, sprer det sin overflod langs 
mange sildrende kanaler på en uvanlig 
og pittoresk måte som man så vidt kan 
se mellom berget og trærne. Kystlinjen 
stiger bratt opp med mengder av stup, 
slik at skipene gnisser borti fjellet og 
trærne med sine bom-armer når de 
passerer. 

Selv om disse stedene ser ut til å 
være et behagelig paradis visse tider 
på dagen, varierer den atmosfæriske 
tilstanden i Norge om høsten såpass at 
du i løpet av en time kan trekkes inn 
i en kraftig storm, oversvømmes av 
regn, eller omgis av en tykk tåke som 
for å hindre deg i å se grunnen under 
føttene dine. I disse fortvilte tilfellene 
befinner du deg gjerne i en skog, 
tvunget til å fortsette din ferd, og til å 

stole mer på din trofaste lille hest, enn 
på deg selv eller din veiviser.

Høydene i det fjerne er på sidene 
av fjorden langs sjøveien opp til 
Christiania. Litt nedenfor denne 
passasjen, ved Filtvet, står et lite 
toll-hus hvor de trolig følger med 
på alle skipene som går til og fra 
Christiania, Drøbak, Åsgårdstrand 
[Osterstrand] etc. Høydene bakenfor 
huset har særegne former, og fjorden 
mer generelt byr i alle henseende 
på et mangfold av gledelige eller 
overraskende objekter som sjelden blir 
overgått i Norge».

en lett høstbris ved drøbak
Edys prospekt av Drøbak viser stedet 
sett fra sørvest. Sjøen ligger ganske 
stille. Bare en lett lufting fanges opp 
av seilene på et par skuter ute på 
fjorden. Flere mindre båter er utpå 
for å fiske, og en seilskute har ankret 
opp. I forgrunnen er det varme, 
brunlige toner som lenger bak delvis 
glir over i grønt på visse av trykkene, 
og mer grått på andre. Bakenfor dette 
har landskapet en lysere, blågrønn 
farge som aller lengst bort ender i 
en blålig dis. Et stykke på vei har 
Edy her fulgt et klassisk skjema for 
landskapsmaleriet som var utviklet 
allerede på 1600-tallet. Men hans 
kunst viser også mot en ny tid, med 
empirens forenkling av motivet, noe 
som var hensiktsmessig med tanke 
på reproduksjon i større skala. Hadde 
Drøbak-bildet vært laget av Fearnside, 
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ville det ha vært mer detaljert. Stil-
forskjellen mellom Edy og Fearnside 
er markant. Hos Fearnside finner vi 
tradisjonen fra 1700-tallet med større 
detaljrikdom og en mer bevisst bruk 
av lys og skygge. 

Fargene som ble brukt til å fram-
stille prospektet, gir ikke nødvendigvis 
et korrekt bilde av forholdene slik 
de var i Drøbak høsten 1800. Det 
er dessuten forskjell på prospektene 
fra 1815 og senere trykk. Kirken kan 
ha en grå veggfarge på noen trykk 
– en farge som nesten glir sammen 
med de nærmeste fargene i terrenget 
omkring. Det meste av bebyggelsen 
ellers har gjerne en varm, grålig farge 

med noe innslag av rødt. Det stiger 
røyk opp bak bebyggelsen. Enkelte 
store, lysegrå eller hvite hus skiller seg 
ut. Av disse ser vi til venstre Drøbak 
gård, den senere Skrivergården. Rett 
til høyre for kirken ser vi Drøbak 
Hospital som den gang var en ganske 
ny bygning. De to store husene lenger 
til høyre er trolig den nåværende 
bibliotekbygningen ved Torget og med 
sikkerhet den senere middelskolen i 
Storgaten. Den sistnevnte bygningen 
som i våre dager har adresse Storgaten 
1, ble reist av skipsreder og kjøpmann 
Hans Angell nettopp på denne 
tiden, og den har omtrent de riktige 
proporsjonene på bildet. Bygningen 

lenger til høyre kan være den gamle 
Abrahamsen-gården i Storgaten – på 
hjørnet ved Carlsebakken. Oppe i 
åsryggen bak byen skimter vi den 
gamle prestegården på Seiersten.

en ufruktbar øy beskytter havna
I tilknytning til plansje 58 «Town of 
Drobak – Bÿen Dröbak», beskriver 
Edy en naturlig småbåthavn. Den 
underlige topografiske beskrivelsen 
som vi møtte i Håøya-bildet, fortsetter 
han med i Drøbak-bildet. Det kan 
kanskje være Storskjær han omtaler 
som «en lang øy eller et stykke land». 
Området beskrives i alle fall som 
ufruktbart og steinete, og vi ser en del 
av det til høyre på Drøbak-bildet. 

For en som kom fra London, 
var det nærliggende å karakterisere 
Drøbaks handelsvirksomhet som 
«ubetydelig». Han skriver blant annet: 

«Denne lille havnebyen ligger på 
østsiden av Christianiafjorden på 
en flat sandskrent. Under er det en 
strand av grus med en lang øy eller 
et stykke land som danner en liten 
havn innenfor bare for båter, og som 
strekker seg omtrent halve byens 
lengde i parallell retning. Utenfor 
den er skipsleden. Den ufruktbare, 
steinete øya, som bare delvis kan 
sees, beskytter havna  fra den store 
mengden vann i fjorden i vestlig 
retning. Byen består av en liten 
kirke og noen få hus. Dens handel 
er ubetydelig. Dens innbyggere er 
hovedsaklig sjømenn og fiskere, 

med unntak av hr. Niels Carlsen 
[Mr. Neils Carlson], en betydelig 
kjøpmann, kaptein Angell [Captain 
Angle] og noe få andre. Huset til 
den førstnevnte kan sees til venstre 
for kirken og sistnevntes hus i byen. 
Drøbak er omgitt av bakker og ligger 
nær den viktige passasjen i fjorden ved 
Håøya, beskrevet i plansje 57.  Den 
kan tydelig sees på bildet, med deler 
av øya med fjell og de store steinene 
i passasjen. Mellom en av dem og 
åsen kan man se et skip i den vanlige 
kanalen opp fjorden».     

et forfriskende naturlig utopia
Da den endelige ordren om løslatelse 
av de to antatte spionene kom, ser 
det ut til at de fremdeles oppholdt 
seg i området omkring Moss eller 
Larkollen. De dro vestover med skip 
over fjorden fra Moss til Åsgårdstrand 
og Tønsberg. Deretter gikk ferden 
østover igjen til Fredrikstad og 
Halden og videre over til Sverige ved 
Svinesund. Den siste delen av reisen 
hjem gikk via Danmark og Tyskland.

Under selve reisen i Norge ble det 
skrevet anvisninger om fargelegging 
på selve skissene. Det ble også laget 
flere akvareller underveis. Vel hjemme 
var det tid for å bearbeide skissene og 
tekstene for publisering. Edy sto for en 
rasjonelt utviklet kunst med tanke på 
grafisk produksjon. Det var en måte 
å arbeide på som hadde overføring 
av flaten til kobberplaten for øye. 
Teknikken med den håndkolorerte 

«Town of Drobak». Håndkolorert akvatint 20x30 cm etter tegning av John William Edy 
fra oktober 1800. Det første trykte prospekt fra Drøbak, utgitt i 1815, 1820 og 1830. 
Foran til høyre ser vi litt av den «ufruktbare øya» som trolig er Storskjær.
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Galskap og moro er ikke en tittel 
på en av Arto Paasilinnas bøker, 

men kan stå som en fellestittel på hva 
denne underfundige, intelligente og 
kunnskapsrike journalist og forfatter 
hittil har pønsket ut. Har du ikke sans 
for humor, er det ikke sikkert han er 
noe for deg. Men har du sans både for 
humor og dyptloddende undertekst, 
kan det godt hende du har flere 
fornøyelige leseropplevelser i vente – 
dersom du ikke allerede er hektet, da.

 «Harens år» var den første (norsk 
utgave 2004). Den fikk meg til å 
vente i spenning på neste bok, og 
heldigvis har de strømmet på: «Den 
ulende mølleren» (2006), «De hengte 
revenes skog» (2006), «Kollektivt 
selvmord» (2007), «Den elskelige 
giftblandersken» (2008) og «Den 
senile landmåleren» (2009). Bare 
titlene alene får meg i godt humør, 
og fra tid til annen er ikke det den 
enkleste sak i verden.

 Senilitet er ikke noe man vanligvis 
spøker med, men det affiserer ikke 
Paasilinna (67). Han klemmer til 
og introduserer oss for den gamle 
landmåleren Taavetti Rytkönen, som 
er pen i tøyet og har innerlommen 
sprengfull av penger. Han er 
sprengfull av kampmot også, det 

skulle forresten bare mange, gammel 
pansersoldat som han er. Dét kan han 
huske. Hva han heter, hvor han bor og 
hvorfor han har så mange penger, se 
det er en annen sak. Så når han praier 
en drosje og gjør Finland, havner i 
opposisjon 
til myndig-
heter og 
dem som 
vil tvangs-
innlegge 
sånne som 
ham, blir 
det rett 
og slett 
svinaktig 
morsomt. 
Og under-
teksten, slik 
den er i de 
bøkene jeg 
har lest av 
Paasilinna, 
er også verd 
å stoppe 
ved. Som 
kort fortalt 
handler om 
samfunnet 
og institu-
sjonenes 

Arto Paasilinna:
 Galskap og moro

akvatint-etsingen var funnet opp noen 
år tidligere. Man strør harpikskorn på 
etseplaten og får på den måten ulike 
toner med en kornet, bløt virkning. 

Men planen om et billedverk om 
Norge ble utsatt. Det var vanskelige 
tider, også for forlaget. Forleggeren 
John Boydell døde i 1804, og hele 
foretagendet gikk over til et konsortium 
av spekulanter. I 1807 døde også 
Fearnside. Edy levde trolig fra 1760 
til 1820, men dette er noe usikkert. 
Litt etter litt kom hans ferdige 
fargeakvatinter ut i til sammen åtte 
enkelthefter med ti prospekter i hvert 
hefte. De var først beregnet på løssalg. 
Samme år som Edy døde, kom verket 
endelig ut samlet i to bind med tittelen 
«Boydell’s picturesque scenery of 
Norway». Da hadde man også inkludert 
noen bilder fra byer som Trondheim 
og Bergen som Edy og Fearnside aldri 
besøkte, trolig for å gjøre verket mer 
salgbart. Som vi har sett, ble det også 
inkludert tekster fra reisen. 

Boydell, Edy og Fearnside gikk 
foran i en trend som kom til å utvikle 
seg videre på 1800-tallet. 1700-tallets 
opplysningstid med sin dyrking av 
fornuften var et tilbakelagt stadium, 
og det romantiske 1800-tallet sto for 
døren med sin sterke lengsel etter ekte 
og uberørt natur. Engelskmennenes 
gamle bånd til Norge ble gjenoppdaget, 
og følgene av dette ble en stor 
turistindustri som førte tusenvis over 
Nordsjøen for å se norske fjorder og 
fjell. Norge fremsto som et forfriskende 

naturlig utopia, lykkelig fritt fra 
problemene som fulgte med det 
britiske imperiet og den raskt økende 
industrialiseringen i deres eget 
hjemland.
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sterke hang til å sette folk som er litt 
annerledes, på stallen. Tjore dem i 
grime, medisinere dem så de ikke 
skulle finne på å stå ute, ja langt 
utpå skauen, og ule mot himmelen 
nattetid, slik som «Den ulende 
mølleren» – Gunnar Huttunen.

 Han kjøper seg en nedlagt mølle 
og setter den i stand. Folk tror han er 
gal bare av den grunn, men også fordi 
han liker så godt å ule mot himmelen. 
Dermed settes mer enn møllehjulet i 
drift, folk vil sperre ham inne. Det vil 
ikke Huttunen. Krigen er uunngåelig 
– og hikstende morsom.

 I «Kollektivt selvmord» vil 
galskapen ingen ende ta. To eldre 
og livstrette menn  har planer om å 
gjøre slutt på det, inntil de begynner å 
snakke sammen. De averterer i avisen, 
og det viser seg at Finland nærmest 
flommer over av selvmordskandidater. 
Flere hundre melder seg på selvmords-
seminar. Etterpå drar de på busstur. 
Den er ment å skulle avsluttes med 
en spektakulær utforkjøring fra 
Nordkapp-platået, men slik går det 
ikke. Ulende morsomt.

 Paasilinna karakteriserer seg selv 
som Finlands beste uler. Det fortalte 
han i et intervju med Dagbladets 
«Magasinet» for en tid tilbake. Ulastel-
ig kledd. Alltid dress og slips, særlig 
når han møter nordmenn. Rådet fikk 
han av sin mor. I samme intervju 
hevdet han å ha 200 barnebarn, men 
han var visst ikke helt edru.

 Edru eller ikke. Paasilinna serverer 

herlige plot og enkle setninger. Som 
i den om den kaldblodige serie-
morderen Hemmo Siira, som hevdes å 
ha «mer bitterhet i sitt hjerte enn femti 
tusen feminister».

 «Harens år», som kom ut i Finland 
i 1975, er oversatt til 24 språk. En 
liten perle av en bok. Den handler 
blant annet om at selv en journalist 
kan være utstyrt med et godt hjerte. 
Utrolig, ikke sant?

 
Ps – Jeg lurte på, da jeg fikk stafett-
pinnen av min mangeårige venn 
og evige treblåser fra Spro, Gustav 
Kramer, om jeg skulle skrive om Jules 
Vernes «Tsarens kurer», som gjorde 
et voldsomt inntrykk da jeg leste den 
første gang. Men da måtte jeg gått 
tilbake til barndommen. Den veien 
blir litt lang, så jeg valgte i stedet å 
være Paasilinnas kurér. Hold for all 
del ikke på den hemmeligheten! DS

 
Stafettpinnen går videre til John 
Bjørneby.

 
Finn Robert 
Jensen

 

Frisør Gunnveig aasheim
Fra høsten 2009 har Gunnveig åpent 
tirsdag og fredag. Timebestilling til 
telefon  64906188.

Fotterapeut marie Fayyaz
Fra høsten 2009 utvider Marie 
åpningstiden. Timebestilling til 
telefon 64906189.

Vi som er ledere for Frogn eldresenter 
og Frogn frivilligsentral har en drøm 
om å samorganisere de to tilbudene 
under fellesnevner HUSET VÅRT.

Her skal vi «høvle ned» de høye 
dørstokkene. Vi ønsker å opprettholde 
tilbudene som allerede er godt inn-
arbeidet og tenke nytt for å finne 
mulighet til enda flere aktiviteter for 
Frogns innbyggere. 

Vi har lagt frem en sak til 
politisk vurdering hvor vi ønsker en 
samorganisering av Eldresenteret og 
frivilligsentralen for å kunne effekti-
visere bruken av frivillige, personale 
og lokaler, samt skape et tilbud på 
tvers av alder og arbeidsevne.

Eldresenterets frivillige trenger 
yngre krefter og frivilligsentralens 
yngre frivillige trenger å dele de eldres 

HOSPITALET –  Hvordan
skal vi best bruke det fremover?

Lærling
Monica Villa blir ny medarbeider i ett år fremover.

erfaring. Personalet slår sammen 
oppgaver som i dag er parallellkjørt.

Lokalenes bruk kan utfylles, utover 
Eldresenterets kjernetid.

HOSPITALET er pusset opp utvendig i 
sommer. Foto: Trine Suphammer
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