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Da utleie var nødvendig

Redaksjonen
Reidun Iversen 64 93 32 78 Karl Garder 64 93 90 35
Asgjerd Wærnhus 64 90 91 19 Arne Nesje 64 93 07 13
Kjell Lorentzen 64 93 02 46 Sven Lindblad 64 93 29 84

Bernhard Magnussen 64 93 04 89

Betydningen av sommergjestenes inntog i Drøbak har forandret seg mye 
gjennom tidene. For 150 år siden gjorde sommergjestene livet lettere for store 
deler av befolkningen, og i 1920- og 1930-årene var de til dels avgjørende både 
for byen, dens borgere og forretningslivet. Den gang – som nå – var det ikke 
tilstrekkelig med hoteller og pensjonater til å ta imot hele strømmen av gjester.

Resultatet var at svært mange ryddet plass i hjemmet og leide denne 
plassen ut til badegjestene – eller de flyttet helt ut av bopelene sine og søkte 
tilflukt i uthuset eller endog i telt. Robåtene fulgte med utleien. Snart hadde 
vår lille badeby økt sitt innbyggertall betydelig, og det var ikke slik som ellers 
i året – at alle kjente alle.

Det myldret av sommergjester overalt i byen. De var på badestrendene 
naturligvis, men også på hotellene og pensjonatene, i butikkene – og ikke 
minst på Torvet som da var byens største handleplass. Her stod bøndene 
fra Frogn med de lekreste bær og grønnsaker. Hestene hadde de plassert i 
bakgårdene – gjerne hos Molle.

Den store tilstrømningen av badegjester hadde store ringvirkninger både i 
sommerbyen og i Frogn. Det hendte rett som det var at bøndene ikke klarte å 
levere nok melk og fløte, eller tilstrekkelig med bær og frukt. Det var nok av 
butikker å handle i. Foruten alle matvareforretningene, var det et godt utvalg 
av tekstilbutikker, skoforretninger og tobakksforretninger.

Flere av dagens pensjonister vil huske denne tiden. En del av dem hadde 
foreldre som leide ut sitt eget hjem og bodde i uthuset eller i telt. Og de 
opplever dagens Drøbak med større innrykk enn noen gang. Men nå bor 
mange av badegjestene i egne hytter, og få – eller kanskje ingen – må leie ut 
huset for å greie utgiftene. 

Forsidebildet: M/S «Nesodtangen» ved Utstikker B i Oslo en sommermorgen i 
1968. (Kilde: «Signalen. Bladet for båt- og busstrafikanter på Nesodden», 
Årgang 9, nr. 2, 1996).

Da sommergjestene reiste
Av Rolfot

Vi var glade da de kom og glade 
da de reiste. Slik tenkte de fleste 

om sommergjestene som dominerte 
Drøbak i 1920- og 1930-årene. I 
deler av byen og grenseområdene 
i Frogn besatte sommergjestene 
nær halvparten av husene. Det var 
dårlige tider i Drøbak og Frogn – 
veldig trange tider for familiene, og 
sommergjestene bragte velkomne 
penger. De lokale familiene innredet 
seg i halve boligen, på loftet, i 
uthusene, i bryggerhusene, i telt 
og andre steder. Sommergjestene 

bodde godt og betalte for det. Det 
var penger som kom vel med. Jeg 
bodde en stund i telt med moren 
min på Sagajordet. Tilstrømmingen 
av gjester økte jevnlig og kom etter 
hvert opp i over 1000 personer. 
I 1930-årene begynte også 
etterspørselen etter hyttetomter i 
Frogn å ta seg kraftig opp.

Å ha bil var en fjern drøm
Sommergjestene som kom hver 
sommer, tilførte forretningene 
og innbyggerne i Drøbak hardt 

Badegjestene kom med fjordbåtene. Robåtene lå klare til å bringe dem til boligene.
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tiltrengte penger – og mye liv og 
moro. Men hvordan ble det da 
sommeren var over, og de dro?

Som guttunge husker jeg at det 
var det store spørsmålet i skolegården 
hvordan de forskjellige gjestene 
hadde oppført seg. Var de rike, var 
de hyggelige, hadde de barn, hva 
spiste de, hva kjøpte de inn, hva slags 
klær hadde de, badet de – og kunne 
de svømme?

Den store vinneren i skolegården 
var Per fra Løkta. Sammen med 
familien hadde han flyttet inn i 
bryggerhuset og et lite rom over på 
loftet, og inn kom et middelaldrende 
ektepar uten barn. – Og slå den! De 
hadde biler begge to! Hun hadde 
en bitte liten Fiat som visstnok het 
Balilla, og han hadde en Opel.

Den gangen var det en fjern 
drøm å ha bil – og disse menneskene 
hadde to! Men så eide han en 
radiobutikk i sentrum i hovedstaden, 
og hun hadde en tekstilbutikk – 
også i Oslo. Per hadde fått sitte på 
med Opelen – og ikke nok med det. 
Han hadde fått penger av dem til 
sjokolade og iskrem – ikke én gang, 
men flere – for å gå ærender for dem. 
Turen gikk rett til saft- og vann 
enten hos Bøhler i Jørnsebakken, til 
Torvik i Storgata eller til Kristine 
i Åttekanten som lå på Torvet rett 
overfor Molle. Søstrene til Per fikk 
kjoler. Og mor fikk godt betalt. Det 
var det viktigste. Kanskje det ville 
holde til en ny strikkemaskin som 
kunne strikke luer til å holde liv i 
familien gjennom resten av året.

Nå, ikke alle var så heldige. 
Men de fleste hadde fått leid ut til 
hyggelige mennesker som de gjerne 
ville ha tilbake neste år.

Tilbake i egne senger
Men de fleste som hadde leid ut, 
gledet seg til å få igjen sengene sine og 

sitte ved frokostbordet på kjøkkenet 
med havregrøten. Snart gikk veien 
til skolen og hjem til mor etterpå. 
Hun kokte fisk som dels var fisket 
selv, og dels kjøpt inn på fiskebasaren 
hos legendariske Malla på Torvet – 
mellom middelskolen og folkeskolen.

De fastboende gledet seg over at 
kjøpmennene i butikkene igjen hadde 

En tid tilbrakte vi i telt i nordenden av 
Sagajordet.

tid til å snakke med dem nå når de 
pengesterke badegjestene hadde reist. 
Man frydet seg over å ha gjenerobret 
byen. Apotekeren, urmakeren, 
kolonialkjøpmannen, fiskehandleren, 
slakteren, landhandleren, torv-
handlerne, bakerne og melke-
madamene – alle hadde tid til å 
snakke med barna. Det var mange 
butikker i Drøbak den gangen. 

På Lehmannsbrygga var alt ved 
det gamle. De vante reisende dro med 
rutebåtene så lenge de gikk i full rute 
– inntil de innskrenket når vinteren 
satte inn. Man kjente dem som 
gikk om bord. Det var ikke som da 
sommergjestene dominerte – de med 
flotte stråhatter, hvite skjorter, stiv press 
i buksene og skinnende, blankpussede 
sko – de som kom og dro med det som 
mange kalte «pappabåtene».

Uthuset i Løkta der vi bodde i bryggerhuset 
og i et lite rom på loftet. Det står ennå og 
er vakkert pusset opp. Bryggerhuset var 
til venstre, så vedskjulet, fordums utedo i 
midten, og til høyre var det hønsehus.

Åttekanten med Kristine på Torvet 
var et av målene når vi fikk penger av 
badegjestene.

Badeliv for ungene når badegjestene reiste. Legg merke til at guttene brukte sixpence-
luer til og med på sjøen. Det var moten.
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I egen båt igjen
Byens borgere satte pris på å få 
igjen robåtene sine så de kunne 
fiske og «ro ro til fiskeskjær» – noe 
som hadde vært i badegjestene sine 
hender. De som leide husrom, fikk 
som regel leie robåten med på kjøpet.

Gatebildet falt tilbake til hva det 
hadde vært før. Barn som hadde 
handlet, traff kjente med en gang de 
kom ut av butikken. De ble stående 
og prate sammen – om alt og alle, og 
da særlig om sommergjestene og hva 
de hadde bedrevet. Støvet fra gatene 
var tilbake, for det ble ikke vannet 
så godt som da sommergjestene 
tråkket omkring. Hestene som 
fremdeles behersket gatene, dro de 
tunge lassene opp Lindtruppen hvor 

de fikk vann i trauet ved skomaker 
Pedersen – øverst i bakken. I det 
hele tatt fant Drøbak fort tilbake til 
seg selv etter sommerens invasjon av 
sommergjester.

kjærlighet som varte
Men stopp litt – ikke alle gjestene 
reiste. Noen av jentene fra 
hovedstaden fant sin livsledsager 
blant kjekke gutter i Drøbak. 
Dansen i Badeparken i den varme 
sommeren utviklet seg til kjærlighet 
og ekteskap som ennå holder. 
Mange gutter fikk også venner fra 
hovedstaden – venner som holder 
sammen den dag i dag.

Slik kan man mimre om en tid 
som på det aller nærmeste er slutt.

Da badegjestene reiste, var det godt å få båten tilbake til en tur i Drøbaksundet.

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
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Jeg er født i Drøbak i 1940, og her vokste 
jeg opp. Disse artiklene skal handle om hva 
jeg husker fra guttedagene, om de første 
erindringer i livet, hvilke hendelser jeg 
har opplevd i barneårene, hva jeg husker 
fra livet i Strandveien under krigen og på 
Bråtan og Tollbodplan i Drøbak i årene 
etter krigen, hva som skjedde av dagligdagse 
opplevelser, hvilke personer jeg delte 
opplevelsene med og hvordan livet gikk sin 
gang i dette området. Det er sikkert mye 
som i etterhånd kunne vært notert ned og 
fått omtale her, men dette er et utvalg av 
barndomsminner fra årene 1943–1954, 
skrevet nærmere 65 år etter utgangspunktet 
i 1943.

8 PENSJONIST-NYTT 3/2010

Minner fra Lehmannsbrygga
og båttrafikken 

I min barndom var Lehmanns-
brygga et sentralt sted for båt-
trafikken til og fra Oslo og videre 
sørover til Son, Moss, Tønsberg, 
Svelvik og Holmestrand. Passasjerer 

og gods ble losset og lastet. Her hentet 
bybudene varer som ble brakt rundt 
til kjøpmennene i Drøbak og omegn.

Dampskipsekspedisjonen var 
plassert slik at man måtte kjøre 
rundt den. I 1. etasje mot brygga lå 
ekspedisjonen hvor det var ansatt 
to personer: bryggeformann Albert 
Magnussen som hadde alt ansvar 
for varer og forhold på brygga, 
og Birger Olaussen som hadde 
kontorplassen sin inne og forestod 
det forretningsmessige vedrørende 
administrasjon og regnskap. Ved 
siden av inngangsdøra til ekspedi-
sjonen stod en stor vekt hvor gods ble 
veid før det ble sendt videre med båt.

I 1. etasje mot gata var det et 
venterom for passasjerer. Dette ble 
lite benyttet, da de som satt der ikke 
kunne se fjorden og følge med når 
båter nærmet seg. I 2. etasje var det 
leilighet for familien Magnussen. 
Datteren Gerd var bestevenninne og 
skolekamerat til min mor.

Om sommeren lekte vi på 
Lehmannsbrygga, og vi badet 
mellom denne og losbrygga. Det var 
ofte konkurranse mellom oss gutta 
om å svømme lengst mulig under 
vann mellom disse bryggene. Andre Bjella ble borte da brygga ble busstasjon.

leker var å ta fart inne på gressplenen 
og kaste seg fra murkanten i stup ut 
i sjøen så langt og flatt som mulig – 
uten å bli skrubbet opp på brystet. 
Dette var en forholdsvis farlig lek, 
for det var ofte ikke vann inntil 
muren, og det var en dybde på ca. 
50 cm der vi tok vannet. Derfor var 
det viktig «å ta vannet flatt».

Magnussen var til stede ved 
alle ankomster og avganger. Før 
avgang ble det slått i den store 
skipsbjella som hang på hjørnet av 
lagerbygningen på bryggekanten. 
For å erte Magnussen når vi lekte 
på brygga, hoppet vi opp og slo på 
bjella. Da var det om å gjøre å stikke 
så fort som mulig – før Magnussen 
kom ut av ekspedisjonsbygningen 
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eller fra 2. etasje i denne, hvor han 
bodde. Men Magnussen tillot som 
regel oss ungene å leke på brygga og 
bade derfra – bare vi ikke hoppet i 
vannet like før båtene ankom.

Ved Lehmannsbrygga hadde 
Nesoddbåtene noen pauser på 
dagtid. Når disse lå stille, var det 
konkurranse om å stupe og hoppe fra 
brua på disse, men det var ikke ofte 
vi fikk lov til det på grunn av støyen 
med å løpe opp og ned om bord.

Bjella som hang på lagerhusets 
nordvestre hjørne, var stor og flott 
og hadde en malmfull klang. Det 
var laget et tak over bjella. Alt dette 
ble stjålet da brygga ble gjort om til 
busstasjon. Det har gått rykter om 
at bjella har fått en plass på ei hytte i 
Larvikdistriktet.

Båter og avganger like etter 
krigen
Båten var det største og mest brukte 
transportmiddelet i årene etter 
krigen. Jeg husker følgende avganger 
fra Lehmannsbrygga: 
06.00: «Nesodtangen» til Oslo – 
etter å ha ligget natten over i Drøbak
06.30: «Alpha» – fra Moss
07.00: «Beta» – fra Moss
07.30: «Holmestrand» – fra 
Holmestrand og Hurumlandet
08.00: «Oscarsborg I» – fra Son
09.00: «Juno» – fra Holmestrand
10.00: «Jarlsberg» – fra Tønsberg
11.00: [Nesoddbåt]
14.00: [Nesoddbåt]

«Oscarsborg I» eller «Borgen» som 
vi kalte den, var «husmorbåten» 
til Oslo. Den kastet loss i Son kl. 
06.00 og var innom Kjøvangen, 
Krokstrand og Hvitsten før den 
gikk fra Drøbak brygge hver dag 
kl. 08.00. På signal la den også 
inntil ved Kopås brygge. Grunnen 
til at den ble kalt for husmorbåten, 
var at tiden med ankomst Oslo kl. 
09.45 som regel passet husmødrene 
godt. Båten tilhørte Fred Olsen som 
hadde sin bolig i Hvitsten. Han 
ville ha en båt som gikk innom 
der hver morgen når han skulle til 
sin arbeidsplass i Oslo. Fred Olsen 
inngikk avtale med Nesoddbåtene 
om driften av fartøyet.

Skipper på «Borgen» var 

Ragnvald Olsen som var fetter av 
morfar. Av denne grunn reiste vi 
som regel gratis med båten til Oslo. 
Jeg husker en gang vi skulle til Oslo 
med «Borgen». Mormor, mor, min 
bror Kjell og jeg. Det må ha vært i 
1946. Vi hadde fått 25 øre hver av 
mormor til å kjøpe noe hos «Trisa» 
i kiosken om bord. Men til vår 
store skuffelse var kiosken stengt. 
I Drøbak kom avisene om bord, 
og salget av disse ble foretatt av 
billettøren. Kjell gikk alene rundt og 
sonderte på båten, og etter en stund 
kom han strålene fornøyd tilbake 
med Aftenposten i hånden. Når det 
gjaldt penger, klødde disse trolig i 
fingrene til Kjell. Når han fikk noen 
ører, måtte disse brukes umiddelbart 
«på noe» – uansett hva det var. På 
denne turen hadde han fylt tre år 
og kunne ikke lese ett ord. Men 
han fikk jo kjøpt noe, og da var han 
fornøyd med den turen.

Båtene kom tilbake igjen på 
ettermiddagen i tur og orden. Det 
startet med anløp av «Jarlsberg» som 
skulle helt til Tønsberg. Til slutt 
kom «Nesodtangen» kl. 21.30 – den 
såkalte «halv ti-båten». Til sammen 
var det bortimot 20 anløp av båter 
ved Drøbak brygge på den tiden.

morfar ble skipper og 
disponent for nesoddbåtene
Mormor Edith Olsen, født Johansen 
29.07.1896 i Oslo, vokste opp i Vika 

og hadde bopel i Ruseløkkveien 
60. Hun ble gift med Fredrik 
Olsen, født 23.11.1894, fra Vollen 
i Asker. Han hadde sjøutdannelse 
og var styrmann. Han seilte på 
seilskuter fram til 1. verdenskrig. 
Da gikk han inn i det militære 
og hadde nøytralitetsvakt i 
marinen. Det var under denne 
krigen – eller umiddelbart etter 
– at han fikk midlertidig jobb i 3 
måneder som skipper i Nesoddens 
Dampskibsselskab. Men han ble i 
dette rederiet fram til 1961. Fram 
til 1946 var han skipper på flere av 
båtene, men mest på sin yndlingsbåt 
«Nesodtangen». Han var med 
på byggingen av denne båten i 
Trondheim i 1929.

«D/S Oscarsborg I» ved Utstikker A i 
Oslo. (Utsnitt. Kilde: Harald Lorentzen: 
«Fjordbåtenes saga»).

En stolt morfar lærer barnebarnet å røyke 
pipe.
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I 1946 ble morfar anmodet om 
å ta stillingen som disponent 
i Nesodden-Bundefjord 
Dampskipsselskap som det nå het 
etter sammenslåingen i 1941. Med 
dette ville hans jobb innebære 
reise til Oslo daglig. Mormor 
og morfar tok beslutningen om 
å flytte fra Drøbak og inn til 
Oslo, hvor de bosatte seg i en 
leilighet i Riddervoldsgate 6 – bak 
Slottet. Samme dag flyttet vi fra 
Strandveien til «Vesleheimen» i 
Finnes veg 5. 

Morfar virket som en meget 
streng, men rettferdig og respektert 
disponent fram til 1961, da han ble 
syk. Han sluttet i jobben i 1964 – 
70 år gammel og døde i 1975.

Det er mye å fortelle om 
mormor og morfar. De kom vel til 
Drøbak da morfar var skipper på 

«Nesodtangen» som gikk mellom 
Oslo og Drøbak. Han fant en tomt 
i Finnes vei 5, hvor han bygde huset 
«Vesleheimen» i 1923. Han fortalte 
at han ikke hadde råd til å betale for 
å sprenge mer enn halv kjeller under 
huset. Arbeidsfolkene måtte gå opp 
til smed Belsjø i Lensmannsvingen 
for å hvesse borene etter hver salve. 
Dette kostet penger den gangen. Da 
huset stod ferdig, hadde han hatt 
utgifter på kr. 25.000. Her bodde de 
da mor vokste opp og fram til 1946 
da de flyttet til Riddervoldsgate 
6 i Oslo. For Kjell og meg var det 
stor stas å reise til Oslo og besøke 
mormor og morfar. 

kaptein olsen fikk avbrutt sitt 
morgentoalett
Under krigen var morfar skipper 
på «Nesodtangen». Den anløp 23 
brygger på strekningen mellom 
Oslo og Drøbak. Båten gikk fra 
Lehmannsbrygga hver morgen 
kl. 06.00. Det hendte at jeg fikk 
være med morfar på disse turene. 
Praksis var at da båten gikk fra 
Lehmansbrygga, var neste stopp 
Oscarsborg festning eller Kopås. 
Men som regel gikk den rett til 
Langebåt. Under denne turen pleide 
morfar – når situasjonen tillot det – 
å gå ned i lugaren for å barbere seg.

Jeg gikk da oppe på brua og 
vandret mellom den ene og andre 
brovingen – gjennom styrhuset. Jeg 

var så liten at jeg ikke kunne se noen 
ting på grunn av den høye rekka. 
Det var som å rusle rundt i en kum. 
Til rors i styrhuset stod som regel 
matros Paulsen. Maskintelegrafen 
stod inntil styrhusveggen på hver 
side. Jeg hadde sett morfar skyve 
dette håndtaket opp og ned flere 
ganger, og jeg var nysgjerrig nok til 
å forsøke dette. Jeg var så stor at jeg 
klarte å skyve håndtaket slik at det 
stod rett opp. Maskinisten reagerte 
umiddelbart med å svare og slo 
stopp i maskinen. Det var ikke lange 
tiden før morfar kom løpende opp 
på broen med barbersåpe i ansiktet. 
Fly forbannet på stakkars Paulsen 
som ikke hadde klart å forhindre 
dette. Jeg fikk selvfølgelig ingen 
reprimande – jeg var jo gutten til 
morfar.

en farlig sport
Det ble en dristig og spesiell form 
for sport blant noen av oss guttene 
som lekte på området rundt brygga 
når «Jarlsberg» kom fra Oslo og 
gikk sørover til Tønsberg kl. 16.00. 
Denne båten bakket i aktre trosse 
slik at baugen ble vridd ut fra 
brygga. Når baugen var langt nok 
ut, ble trossa kastet og båten gikk 
rett forover. Da skled akterenden av 
båten inntil brygga et langt stykke. 
Dette benyttet vi guttungene oss av 
og hoppet om bord og holdt oss fast 
i rekka helt akterut ved flaggstanga 

«D/S Nesodtangen» ved Fagerstrand brygge. (Utsnitt. Kilde: Harald Lorentzen: 
«Fjordbåtenes saga»).

«D/S Kronprins Olav» og «D/S Nesodtangen» 
i kappkjøring ut fjorden. (Kilde: Harald 
Lorentzen: «Fjordbåtenes saga»).

D/S Jarlsberg» underveis. (Utsnitt. Kilde: 
Harald Lorentzen: «Fjordbåtenes saga»).
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– rett opp for propellvannet. Så var 
bare spørsmålet om hvem som turte 
å være sistemann som hoppet til sjøs. 

Som regel hoppet vi av etter at 
båten hadde passert losstasjonen, 
eller at billettøren om bord hadde 
fått beskjed og kom og jaget oss. 
Propellen gikk da for full fart, og 
det var mye turbulens i vannet da 
vi hoppet uti og tumlet rundt før vi 
kom opp til overflaten. Jeg tviler på 
om den sporten hadde vært særlig 
utbredt i dag.

måtte ut på isen for å komme 
om bord
Vintrene under og etter krigen 
husker jeg som veldig kalde og 
snørike med lite trafikk i gatene. 
Fjorden var ofte islagt slik at skipene 
til Oslo gikk i egen råk midtfjords. 
Råken ble holdt åpen av en eller to 

isbrytere som gikk kontinuerlig fram 
og tilbake i fjorden slik at råken ikke 
skulle fryse til igjen. Noen ganger ble 
det leid inn store isbrytere fra Sverige 
for å takle problemet. Skipene som 
skulle til og fra Oslo, hadde ikke så 
kraftige maskiner og var ikke bygd 
for å gå i is. Dessuten var propellen 
svært utsatt for fjordisen og kunne 
dermed bli ødelagt.

Under vanskelige isforhold kom 
ikke fjordbåtene mellom Oslo og 
Drøbak inn til noen av bryggene i 
Drøbak eller langs Nesoddlandet. 
Dermed måtte passasjerene gå ut 
på isen – til råken hvor båten lå 
midt i fjorden – og gå om bord på 
landgangen som var satt direkte på 
iskanten. Gods og frakt ble losset fra 
båtene direkte på iskanten og hentet 
og fraktet med hest og slede inn til 
land.

ny ferje og nytt ferjeleie ved 
lehmannsbrygga
Det ble bygd nytt ferjeleie og ferjen 
ble overført fra Båthavna til brygga 
i 1953. Den gamle ferja, «Leif I», ble 
skiftet ut med en ny og større som 
i utgangspunktet var en gammel 
passasjerbåt. Den hadde gått i rute 
mellom Oslo og Asker under navnet 
«Louise II».

Båten ble ombygd til bilferjen 
«Drøbaksund». Den nye fergen hadde 
baug i begge ender og kunne gå 
like fort begge veier. På folkemunne 
ble det sagt at den var bygd på et 
skomakerverksted i Son. Grunnen til 
overflytting av fergeleiet fra Båthavna 
til nytt fergeleie ved Lehmannsbrygga, 
var at båtforeningen hadde klaget på 
at plassen i Båthavna ble for trang til 
å manøvrere både den nye fergen og 
småbåtene.

«D/S Louise II» før ombygging til den nye 
ferja «M/F Drøbaksund». (Kilde: Harald 
Lorentzen: «Fjordbåtenes saga»).

Passasjerene måtte gå om bord midtfjords på grunn av isen. Foto fra 1942. Lasting og lossing direkte på isen. Året er 1942.

«Leif I» i Båthavna.
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Bussene flyttet fra Torget til 
lehmannsbrygga 
Fram til ca. 1950 var det bussgarasje 
på palten mellom Glennestranda og 
Karlsenstranda – i Filisterkroken. Her 
var det plass til to busser. Bussene 
hadde den gang utgangspunkt fra 
Torget og gikk direkte opp Torggaten 
og Lindtrupbakken til Oslo. Reisen 
tok 1 t. 15 min. og kostet kr. 3,20 for 
voksne og kr. 1,60 for barn.

Det var først etter at Schøyens 
Bilcentraler kjøpte Lehmannsbrygga 
at det ble bygd bussgarasjer der 
med plass til 8 busser, god plass 
til parkering ute og kort vei til 
holdeplass. Etter at Schøyens 
Bilcentraler overtok brygga, ble 
båttrafikken etter hvert borte. 
Kundegrunnlaget forsvant og bussene 
overtok persontrafikken. Likeledes 
startet Schøyen også opp med 
godsrute mellom Oslo og Drøbak. 
Varene ble dermed fraktet direkte til 
kjøpmennene istedenfor å bli fraktet 
med bybud. Dette yrket som til da 
ble ivaretatt av Hans Larsen, ebbet 
etter hvert også ut. Tilbake på brygga 
var det en ekspedisjon hvor varene til 
privatkunder kunne hentes.

De siste båtavgangene til og fra 
Oslo gikk fra brygga i 1954 – og da 
bare med ankomst og avgang hver 
søndag. 

Turer til Ildjernet
Det er ikke til å unngå at jeg i 

sammenheng med fjordbåtene også 
må ta med litt om den tiden mormor 
og morfar leide sommerbolig på den 
idylliske øya Ildjernet på Nesodden. 
De hadde som nevnt flyttet fra 
Drøbak til Oslo i 1946, hvor de leide 
leilighet i Riddervoldsgate 6 – bak 
Slottet. I stillingen som disponent i 
båtselskapet lengtet trolig morfar til 
sjøen – i alle fall om sommeren. De 
leide en kjellerleilighet ytterst «på 
Odden» hos familien Jørgensen. Hit 
reiste både Kjell og jeg i ferietiden 
om sommeren. Stedet lå like opp for 
fjorden, og det var utsikt sørover til 
Steilene og østover til Nesoddlandet. 

Når fjordbåtene kom for 
nordgående fra Alværn mot Oslo 
og skulle innom Ildjernet, hadde 
de en fast plass underveis hvor de 
tutet. Dette var ved Bærodden. Når 
morfar hørte det tutet, var dette et 
signal om at han måtte komme seg 
av gårde for å rekke båten på brygga. 
Det holdt – og bestandig akkurat.

Idet fjordbåtene anløp brygga, 
hoppet vi om bord og ble med et lite 
stykke ut – for deretter å stupe ut i 
«propellvannet» akterut. Skipperen 
om bord, spesielt kaptein Hansen på 
«Drøbak», var ikke særlig glad for 
dette. Da spyttet han skråtobakk-
klyser rett ut av vinduet i styrhuset 
og ned på dekket og skrek som 
en gal mann. Men han var ikke 
langsint. Når båten kom tilbake, var 
han blid igjen.

– en ny måte å bo på

Registrer din interesse hos 
Foss & Co på telefon
64 90 77 00

2, 3 og 4-roms leiligheter 
for salg i Drøbak

Follo Oljeservice as
Laurits Karlsen & Sønn – Øyvind Larsen

Osloveien 170 – 1440 Drøbak – Tlf 64 93 17 55

Parafin – Fyringsolje – Autodiesel
Smøremidler – Service

Åpningstider:
Man., tirs., 

tors., fre. 11-15
Ons. 11-19
Lør. 11-14

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

Sommertid:
 Tirs./Fre. 11-15, Ons. 11-19, Lør. 11-14

  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

svemo.no
Data-service

Service, salg
opplæring, internett,

installasjon

Belsjø Platå 21 A, 1440 Drøbak
post@svemo.no www.svemo.no

Tlf. 64 93 84 03

Svein Moen
924 21 926
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Lehmannsbrygga, fjordbåtene 
og siste båten hjem

Av Bernhard Magnussen

I dag betyr uttrykket «en tur til 
Oslo» enten at vi bruker egen bil, 

at vi sitter på med noen, eller at vi tar 
bussen fra Drøbak – eller reiser opp 
til Ås og tar toget. Men hva gjorde vi 
i gamle dager? For meg som skriver 
ned disse linjer, må vel det bety en 
gang i 1930-årene eller litt tidligere. 
Jeg visste knapt at det gikk an å dra 
til Ås og ta toget derfra, men jeg 
bodde på Lehmansbrygga, og som 
morellgutt kjente jeg jo godt til alle 
fjordbåtene. Dit kom båtene som 
skulle inn til hovedstaden. De gikk 
innover om morgenen og utover 
igjen fra ettermiddagen av. 

et behagelig fremkomstmiddel
I tyveårene var rutebussen til 
hovedstaden bare så vidt kommet 
i gang. Nei – fjordbåtene var 
tingen. Daglig hadde Drøbak ca. 
20 anløp av båter, og i sin beste tid 
var bygga et av Drøbaks travleste 
steder. Fra østsiden av Oslofjorden 
kom «Halden», «Alpha», «Beta», 
«Oscarsborg» og Nesoddbåtene. Fra 
vestsiden av fjorden kom «Jarlsberg», 
«Horten», «Holmestrand», «Svelvik» 
og «Svan». Første båt om morgenen 

fra Drøbak var en Nesoddbåt. Den 
gikk innnover kl. 6 – etter å ha 
ligget over ved brygga i Drøbak. 
Alle de inngående båtene dro utover 
igjen fra ettermiddagen av. Den 
siste båten utover til Drøbak var en 
Nesoddbåt som populært ble kalt 
«halvti-båten», for da ankom den til 
Lehmannsbrygga.

Båtene var et behagelig 
fremkomstmiddel. De kunne ta 
fra 200 til 300 passasjerer. Det var 
servering om bord – både mat og 
drikke, og de bragte last såvel fra 
Moss (mel) som fra Oslo. Det var 
alle de varer som kjøpmennene 
i Drøbak trengte, og bybudene i 
Drøbak hadde det travelt med å 
bringe varene ut til kjøpmennene – 
og til privatpersoner. Bybud Larsen 
var særlig kjent av folket. Han hadde 
en gammel T-Ford som hadde gått 
som ambulansebil på vestfronten 
under 1. verdenskrig. Den hadde 
pedalgear og utenforliggende 
håndbrekk, men den tok seg frem 
overalt. 

På brygga hadde man et stort 
lagerbygg for det godset som 
ikke kunne hentes på dagen. Fra 

Slemmestad kom lastebåter med 
sementsekker til murere i Drøbak og 
til bøndene i Frogn. Bøndene selv 
sendte sine landmanns-produkter til 
Oslo med fjordbåtene.

Risikerte å bli med båten til 
larvik
Dersom noen fra Drøbak eller Frogn 
fikk lyst til å se et teaterstykke – 
eller et eller annet arrangement i 
hovedstaden som sluttet etter at siste 
båt eller buss var gått, var man ille 
ute. Hvis man ikke selv hadde bil 
eller kjente noen som hadde det, 
måtte man overnatte.

Men det fantes et annet og noe 
mer usikkert alternativ. Det gikk 
en postbåt sent på kvelden som 
skulle til byene på Sørlandet – og 

En flaggprydet Nesoddbåt – «D/S Fagerstrand I» – legger til ved Lehmannsbrygga. 
Året er 1923.

Morellgutter på Lehmannsbrygga. Fra 
venstre: Aksel Jacobsen, Lars Larsen, Otto 
Larsen, Bernhard Magnussen og Richard 
Ermesjø. (Utsnitt. Kilde: «Drøbak – Bilder 
fra en svunden tid»).
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videre helt til Bergen. Den kunne 
ta med passasjerer til Drøbak, men 
den var så stor at den ikke kunne 
legge til ved Lehmannsbrygga. 
Derimot slo den av farten da den 
kom til Drøbaksundet nærmere 
klokken ett om natten. Der lot den 
en ventende stor robåt fra brygga 
få legge inn til skutesiden, hvorfra 
man kunne ta seg ned i robåten via 
en leider som ble firet ned fra en 
åpning i skutesiden. Det hendte at 
noen ikke turde bruke leideren. Men 
bryggeformann Magnussen – som 
pr. telefon fra postbåten var blitt 
varslet at man hadde passasjerer 
med til Drøbak – sto klar med åpne 
armer for å ta imot. Det gikk alltid 
bra!

Likevel hendte det en gang i 
blant at vinden i Drøbaksundet var 
så sterk – og bølgene så store – at 
man ikke kunne borde postbåten. 
Da måtte passasjerene til Drøbak 
bli med til båtens første stoppested 

som var – Larvik! Dit kom båten 
grytidlig om morgenen. Passasjerene 
til Drøbak ble sendt i land og 
måtte gå opp til jernbanestasjonens 
venteværelse – for så å ta første 
morgentog inn til hovedstaden! Da 
de ankom dit, var det bare å vente på 
første buss til Drøbak – eller første 
båt som gikk kl. 15.

Glimt fra min oppvekst på gård
Av Karl Garder

«D/S Alpha» av Moss var en kjent og 
kjær fjordbåt. (Utsnitt. Kilde: Harald 
Lorentzen: «Fjordbåtenes saga»).

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

Jeg blei født i 1919 og vokste opp 
på gården Østre Garder. Vi blei 

etter hvert åtte søsken. Ja, det var 
fint. Vi hadde både mat, klær og 
sko eller støvler som passa. Var sålen 
utslitt, men overlæret bra, så blei det 
halvsåla – satt på nye såler – av en 
skomaker. Når han kom til gards 
med utstyret, reparerte han seletøy, 
sko og støvler. Han sydde også 
langskafta støvler til far. De rakk 
helt til knærne og blei brukt i skauen 
og i istrafikken. Av klær hadde vi ett 
sett pene og ett sett hverdagsklær. 
Penklærne blei brukt på søndag eller 
når vi skulle bort. Når en vokste ifra 
klea, blei de arvet av yngre søsken.

Hverdagsklær sydd av 
hvetemel-sekker
Mor kjøpte kjolestoff til jentene. 
Ei sydame het Hulda. Hun satt 
hjemme på garden og sydde. Det var 
ny Singer symaskin i huset. Skjorter 
blei sydd av tomme hvetemel-sekker. 
Det blei brukt 100 kilo-sekker som 
blei farget blå. Men merket «Bjølsen 
Valsemølle» kunne en tydelig lese 
på skjorta eller buksa. Buksene vi 
brukte var korte. De rakk litt på 
oversia av knea om sommeren. Når 
det var kaldt, hadde vi gutta nikkers. 
Det blei satt på en lapp når klea blei 

Østre Garder. (Foto: «Norske gardsbruk. 
Akershus fylke». Bind 2. Oslo [1967]).

slitt. Lappen skulle helst være så lik 
stoffet som mulig.

leiker
Vi tinga på tomme trådsneller. 
De brukte vi til hjul på vogner 
som vi lagde. Det var ei stor, hvit 
snelle. Den blei visst aldri tom. 
Med ståltråd og ei tom sigareske 
av tre blei det en vogn. Før vi 
fikk en trehest til jul, brukte vi 
grankongler som hest. Trehesten 
blei kjøpt på fengselutsalget i Oslo. 
På et flafjell overfor huset lagde 
vi en «bondegård». Vi la småstein 
etter hverandre. Det blei fjøs med 
båser, låve og stall med spilltau. Som 
husdyr brukte vi kongler av gran og 
furu. 

Det var også en liten dam oppå 
fjellet. Her kjørte vi med småbåter 
lagd av korkbiter og pinner. Det 
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blei også lagd lasteskip og krigsskip. 
Vi prøvde å lage en undervannsbåt 
med periskop, men det var umulig 
å få den til å gå under vann med 
strikkmotor. 

Vi lagde også en «festning» med 
kanoner. Noen tomme patronhylser 
av messing blei til kanoner. Det som 
skulle til, var litt vann inni, en kork 
som kule og et talglys under. Vannet 
kokte – og det smalt. Den samme 
korken kunne brukes mange ganger.

en sommer i turnipsåkeren
Vi gikk på skole annenhver dag. De 
dagene vi ikke var på skolen, måtte vi 
hjelpe til med arbeide på gården. 4–5 
år gamle måtte vi være med og luke i 
grønnsakene og hjelpe til i fjøset. Vi 
måka ut møkka, sopte gulvet i fjøset 
og stallen og bar inn høy. Alle lærte å 
melke før de begynte på skolen. Men 

jeg slapp, for jeg besvimte i fjøsdøra 
om morran når døra blei åpna. Jeg 
tålte ikke lufta og lukta. Likevel var 
jeg med i stallen, for hestene tålte jeg. 
Hester – det var greit, men jeg likte 
ikke dyr noe særlig. Jeg småfrøs og 
klødde. Høner var verst. 

Jeg blei konfirmert i 1933. I 
de fem siste åra hadde jeg gått 
på skolen, og gården hadde vært 
bortforpakta. Det kom av at far 
mistet høyre arm. Men forpakteren 
ville ikke ha hjelp av unger på 
åkeren. Derimot trengte norsk-
amerikaneren Jørgen hjelp til luking 
og tynning av turnipsåkeren på 
Nedre Glenne. Han spørte far min 
om ikke ungene kunne komme 
og tynne og luke i åkeren hans. 
Vi skulle få kosten – middag og 
kveldsmat. Betaling skulle vi få til 
høsten når avlinga var i hus.

Han fikk også hjelp 
av to jenter fra Sør-
Garder i noen dager. 
Men de sluttet. De likte 
ikke kokt purkeflesk 
og poteter hver dag. 
Grisepurka hadde vært 
så gammel at ho ikke 
kunne få flere unger. Vi 
fikk ikke lov av far min å 
slutte. Så vi spiste kjøttet, 
men fettet blei liggende 
igjen. «Kan dere ikke få 
i dere maten – så kresne 
går det ikke an å væra!». 

Ei søster, bror min og jeg jobbet hele 
sommeren i denne turnipsåkeren. 
Det hendte at far min også var med. 

Høsten kom og vi gledet oss til 
å få pengene for sommerens arbeid 
i åkeren. Han betalte far min 30 
kroner. Lønn til en gårdsgutt var 1 
krone dagen pluss kosten. Vi klagde 
til pappa. «Dere skjønner det at 
han eier ikke penger. Han kan ikke 
betale mere, for han har renter og 
avdrag til banken». 

ut i arbeid etter 
konfirmasjonen
Etter at unga var konfirmert 14 år 
gamle, måtte de ut i arbeid. Sønnene 
på gårdene måtte arbeide gratis. 
Noen tok seg jobb som gårdsgutt. 

Andre dro til sjøs – eller begynte på 
verksted eller fabrikk i byen. Noen 
var med foreldra og fiska. Enkelte 
fortsatte å bo hos foreldra. De tok 
småjobber i onnene på gårdene, 
og de hogg tømmer og spadde 
drensgrøfter.

Jeg blei innkalt til det militære 
og var på sesjon. Da jeg blei spurt 
om yrke, svarte jeg at jeg var ulønnet 
hjemmeværende gårdsarbeider. På 
grunn av dårlig helse blei jeg erklært 
«udyktig». De kunne ikke engang 
bruke meg på kjøkkenet. Jeg spørte 
en gang doktoren: «Å gammal trur 
du jeg kan bli?». «Kan godt hende du 
kan leve til du blir 30», var svaret. 
Doktorer kan ta feil. Jeg er over 90 
år nå.

«Vårslepp». (Foto: Karl Garder. Kilde: «Her i Fraunars 
gamle rike...» [Frogn 1995]).

«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.
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Digel- og krittpipefabrikken 
på Husvik

Av Bernhard Magnussen og Sven Lindblad

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

Telefon 64 90 59 20 Mange nordstrandinger har som 
barn gravd i sandbankene 

langs Vindfangerbukta på jakt etter 
rariteter. Det var mye som satte 
fantasien i sving. Her var flintsteiner 
i de underligste fasonger og farger, 
rustne jernbolter, kopper uten hank 
og gammelt tauverk i kauser. Men 
mest spennende var det å finne rester 
av krittpiper. «Stilken» var som regel 
brukket av, men med litt besvær 
gikk det fremdeles an å få litt røyk, 
selv om det bare var tørkede blader 
som ble stoppet i pipa. Kanskje 
pipene kom fra England og Holland 
med ballastsanden? 

Noen fant også piperester borte 
ved det store lønnetreet i bakken 
opp til Husvik-kasernen – uten 
å tenke på at det var lite rimelig 
at ballastsanden lå så høyt oppe. 
Forklaringen er nok helst en annen, 
i hvert fall når det gjelder Husvik-
feltet. Her lå det nemlig i sin tid en 
digel- og krittpipefabrikk. Ingen vet 
nøyaktig hvor den lå, men funn som 
er gjort under utgraving av tomtene 
i Husvikfeltet (Tingveien), peker på 
at den kan ha ligget like nedenfor 
dammen på Husvik. Men den kan 

også ha ligget rett opp for det store 
lønnetreet som mange husker.

Tobakken kom til norge på 
1600-tallet
På begynnelsen av 1600-tallet 
hadde tobakken gjort sitt inntog 
i de nordiske landene. Allerede 
omkring 1613 var tobakken kjent 
i Bergen. Den fant raskt veien til 
alle samfunnslag, og til alle deler 
av landet. Det het at man «drakk» 
tobakken av krittpiper, og i den 
første tiden foregikk gjerne nytelsen 
i vertshusene – sammen med et glass 
øl eller vin. Under en periode i det 
syttende århundre ble det forbudt 
å innføre tobakk til Norge fordi 
kongen hadde erfart «den store Skade, 
som Tobaksdrikken Undersaaterne 

Krittpipe fra Husvik. (Utsnitt. Foto: 
Herman Glenne i «Frogn Bygdebokverk», 
bind II). 
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udi vort Rige Norge tilføyer». Men 
forbudet ble snart opphevet. 

I Norge ble hollandske og engelske 
tobakkspiper dominerende, men fra 
midten av 1700-årene kunne Norge 
dekke sitt eget behov – og i en periode 
lukke havnene for all innførsel av 
tobakkspiper. Det skyldtes at Jacob 
Boys pipefabrikk på Bragernes i 
Drammen kunne forsyne hele landet 
med piper – og vel så det. I 1752 hadde 
Boy fått privilegium for å etablere 
tobakkspipe-fabrikk på Bragernes «for 
at Conservere Penger i Landet og give 
mange mennisker Brød». 

knud Rist etablerer fabrikk
I 1760-årene så studiosus Knud Rist 
seg omkring etter et sted å anlegge 
en fabrikk for produksjon av digler 
samt krittpiper og annet leirtøy. 22. 
juni 1764 fikk han ti års «privilegium 

exclusivum» av kongen, dvs. enerett 
for Danmark og Norge på «alle 
Slags Digler, som til Smeltninger af 
Arbeydere i Metaller og af Chymicis 
fornødiges, paa hands dertil 
oprettede Fabriqve at forfærdige. 
Og som hand tillige agter Tobaks-
Piber og allehaande Kar af Leer ved 
bemelte Fabriqve at lade giøre, saa 
ville Vi hannem ogsaa hertil Vores 
allernaadigste Tilladelse have forundt. 
Dog maae hand ikke blaae eller hviid 
samt blaae og hviid Delfs Steen-Tøy 
eller saa kaldet Cølnisk Gods til 
Forhandling i Vort Rige Dannemark 
indføre, forinden Vi Forbudet derpaa i 
Anledning af det kiøbenhavnske blaae 
og hviide Steen-Tøy lade ophæve». 

Samme år som Rist fikk 
privilegium, klaget tobakkspipe-
fabrikanten Jacob Boy på Bragernes 
i Drammen til sentrale myndigheter 
over Rists virksomhet. I 1762 hadde 
Boy avviklet sin pipefabrikk på 
Bragernes fordi hans bevilling og 
monopol på ti års produksjon hadde 
utløpt, og Boy hadde nå til hensikt 

å få tilbake sitt gamle privilegium. 
Han ønsket fortsatt å ha monopol på 
produksjon av krittpiper. Monopolet 
skulle ikke bare gjelde Akershus stift, 
som den gang omfattet store deler av 
Østlandet, men hele Norge.

Opprinnelig hadde Boy riktignok 
gitt Knud Rists foretagende sin 
«varmeste anbefaling», men han ønsket 
at Rist måtte advares av kongen mot å 
etablere fabrikken i Akershus stift. Boy 
henviste Rist til Trondheim, Bergen 
eller Kristiansand, hvor alt lå til rette 
for ham. En produksjon på stedet ville 
falle mye rimeligere, fordi man fikk 
lavere transportutgifter. Dessuten var 
leveomkostningene på disse stedene 
langt lavere enn i Akershus stift. Men 
Knud Rist hadde «ikke vendt sitt øye 
derhen», skrev Boy med beklagelse. 
Rist hadde tvert imot forsøkt å finne et 
sted for sitt anlegg nettopp i Akershus 
stift – til og med på Bragernes, der 
Jacob Boy hadde sin fabrikk.

Rist fikk stadfestet sitt privilegium 
12. mars 1767. Det var først og fremst 
for å nyttiggjøre seg sin oppfinnelse 
av et særlig ildfast slag digler, at 
Knud Rist ville anlegge sin fabrikk. 
En digel (smeltedigel) er et ildfast 
kar til gløding og smelting – gjerne 
av metaller. Den må ikke være 
porøs, den må tåle store variasjoner 
i temperatur og være upåvirkelig av 
kjemiske stoffer. Rist hadde funnet 
opp en egen «Composition» som 
etter en del forsøk «ere befundne at 

udholde Ilden fuldkommen i den 
Grad som de fra fremmede Stæder 
hidindtil indførte». 

Men Rist hadde tydeligvis også 
tenkt å lage både tobakkspiper 
og fajanse, siden kongen minner 
om at fabrikken i København 
hadde monopol på blåhvit fajanse i 
Danmark. Fajanse er leirgods som er 
glassert med metalloksyd, særlig tinn 
og kopper, og brent. Knud Rist kunne 
nok lage fajanse, men da han fikk sin 
enerett i 1764, kunne han ikke føre 
den til Danmark. Dette skulle endre 
seg. Allerede i 1769 ble privilegiet til 
København-fabrikken som lå i Store 
Kongensgade, opphevet.

En mann ved navn Magnus 
Theiste hadde reist gjennom Follo i 
februar 1762 og notert at det var en 
pottemaker i Follo som brente seks 
til åtte ganger i året – hver gang for 
30–50 riksdaler. Det var ganske bra 
kvalitet og «nogenledes Fayance-
artig med en brun Lasur». Her fantes 
også en hvit og litt gulaktig leire 
som Theiste mente fortjente nøyere 
undersøkelse.

Da Knud Rist fant fram til plassen 
for sin fabrikk, falt valget på Husvik 
ved Drøbak. Her kunne han losse 
leiren fra Holland som var råvaren 
til fabrikasjon av krittpiper. Rist fikk 
med seg noen interessenter i Drøbak, 
og i 1765 kjøpte han hele Husvik med 
tilliggende herligheter. Fabrikken 
ble bygget i 1766. Neste år fikk han 

Mann 
med lang 
krittpipe. 
Dekorasjon 
fra tingstua i 
Ål utført av 
Kr. Aanstad. 
(Kilde: 
«Drammens 
Museum. 
Årbok 1938-
43»). 

Krittpiper av hollandsk type fra Boys 
fabrikk på Bragernes. (Kilde: «Drammens 
Museum. Årbok 1938-43»). 
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bekreftet sitt privilegium, men han 
kom ikke til å utnytte det fullt ut. 
Det ble drevet digel- og krittpipe-
produksjon, men det er ingen tegn 
på at det også ble produsert fajanse.

I avisen «Norske Intelligenssedler» 
ble det annonsert at forhandlerne 
i Christiania solgte alle slags piper 
fra Rists fabrikk, men fajanse 
nevnes ikke. En type glaserte piper 
viser likevel at mulighetene for 
fajanseproduksjon var til stede. Den 
samme avisen gir også andre glimt 
fra fabrikken på Husvik. I september 
1768 averterte major Andreas 
Mylheim fra Hvitsten at han ville 
selge sin femtedel i Rists pipefabrikk, 
fordi han skulle flytte til Tønsberg. 
På en dødsboauksjon etter kirurg 
Ditlev Rist i september 1772, ble det 
frembudt en aksje «udi den Kongelige 

privilegerede Huusvig Leer-Kar- 
og Pibe-Fabrique, med tilhørende 
Bygninger, Effecter og Grund».

fabrikkbygningen og 
pipeproduksjonen
Det er ikke utenkelig at så mange 
som tyve mennesker kan ha hatt sitt 
levebrød ved fabrikken på Husvik 
i de beste årene, men dette blir 
spekulasjoner. Flere av dem var trolig 
utlendinger, og en del kan ha vært 
rekruttert fra Jacob Boys fabrikk 
på Bragernes i Drammen. Husvik-
fabrikken har ligget noe utenfor 
selve gårdsanlegget på Husvik. 
Fabrikkbygningen kan ha vært i flere 
etasjer. Bygningen har hatt vinduer, 
og kakkelovner ble trolig brukt til 
oppvarming om vinteren. Den må 
ha hatt en grunnmurt kjeller, for 

den rå leiren ble oppbevart i kjelleren. 
Kjelleren var i det hele tatt viktig. 
Den kunne beskytte mot kulde om 
vinteren og mot hete om sommeren. 

Vi våger ikke å si noe om hvordan 
digelproduksjonen kan ha foregått, 
ikke minst fordi Knud Rist hadde 
funnet opp sin egen «Composition» 
for fabrikasjon av digler. Denne 
produksjonen kan ha pågått i en egen 
bygning. Vi skal derimot antyde litt 
om hvordan fabrikasjonen av krittpiper 
kan ha gått for seg. Opprinnelig hadde 
pipehoder blitt dreid opp nærmest som 
en «vase» når piper ble laget, men det 
var tungvindt. Da fabrikkene kom i 
gang, ble krittpipene støpt i former 
i stort tempo. Over kjelleren har det 
vært et verksted med store arbeidsbord 
langs veggene. Læregutter hentet leire, 
bearbeidet ruller av leiren, trillet den 
ut og gjorde den klar for svennene. 
Svennene overtok leiren, bearbeidet 
den videre og la den i former så den 
dannet forskjellige slags piper – med 
kort eller lang «stilk». Pipeformene 
ble satt i spenn på verkstedbordene. 
Deretter var det andre som overtok og 
skar bort «utvekster» som måtte sitte 
på pipene når de ble tatt ut av formene. 
Pipene ble så glasert ved å stryke og 
glatte eller polere overflaten, gjerne 
med et glassrør. De ble også strøket 
utvendig med en ferniss for å fjerne fint 
støv som kunne gjøre at pipene klebet 
seg til leppene under bruk. Pipene 
ble som regel merket med signaturer 

knyttet til den aktuelle fabrikken. De 
rå pipene ble plassert til tørking på 
spesielle «riffelbrett» i kjelleren. De ble 
så stablet i leirpotter og var klare til 
brenning i en stor ovn. Brenningen 
skjedde gjerne en gang i uken. En 
pipemaker-mester ledet og overvåket 
det hele.

Christopher Bocklum blir ny eier
Etter Knud Rists død, trolig omkring 
1780, ble fabrikken på Husvik 
overtatt av Christopher Bocklum 
som fra før eide en pipefabrikk på 
Larkollen. Det var en mann med 
gode kunnskaper om pipeproduksjon, 
noe vi kan se av en bevilling til å drive 
pipefabrikk datert 26. desember 1766. 
Bocklum var da bosatt i Drøbak, og 
årsaken var trolig at han arbeidet i 
pipefabrikken på Husvik. Han fikk 
innvilget en søknad om å bygge sin 
egen pipefabrikk, men fabrikken 
måtte ikke ligge innenfor en omkrets 
på tre mil fra Christiania. Det samme 
gjaldt Drøbak hvor Rist hadde sin 
fabrikk, og Bragernes i Drammen 
hvor Jacob Boys pipefabrikk lå. 
Bocklum plasserte derfor sin fabrikk 
på Larkollen.

I bevillingen står det: «26. Dec. 
Bevill. for Christoph Bocklum af 
Drøbak (som har lært Tobakspibe-
Magers Professionen i Wolbech i 
Brandenburg, derefter reist for at 
ernære sig af denne Profession, og 
tilsidst forestaaet en Tobakspibe-

Fremstilling av krittpipefabrikasjonen. T.v.: Verkstedbord med pipeformen satt 
i spenn. T.h.: Snitt av brenneovn som viser plasseringen av leirpotter med piper inni. 
Illustrasjoner fra Diderots Encyclopédie.
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Fabrik i Kbhvn [København] som 
Mester-Svend i 6 Aar), at han 
maa nedsætte sig paa hvad Sted i 
Agershuus Stift, han kunde eragte det 
tjenligt (dog ei i en Circumference 
af 3 Mile ved Drøbak, Bragernæs 
eller Christiania, hvor Brændet 
allerede skal være i høie Priser), og en 
Tobakspibe-Fabrik anlægge».

Bocklum døde imidlertid allerede 
i 1781. I dødsboet etter ham ble «dem 
paa Hussviig grunn ved Drøbak 
værende Tobakspipe Fabrique og 
Husbygninger» samt redskaper taksert 
til 150 riksdaler. Pipefabrikken på 
Larkollen ble sannsynligvis lagt ned 
kort etter Bocklums død.

Hans jaspersen overtar
I 1781 kunne fogden fortelle at 
«pibe fabriquen Bocklums enke 
i Drøbak har aldeles nedlagt sin 
forhen oprætede pibe fabrique». 
Allerede samme år giftet Christopher 
Bocklums enke Karen Jørgensdatter 
seg med Hans Jaspersen, og 22. mars 
1784 ble privilegiet for fabrikken 
på Husvik fornyet. Her fremgår 
det at produksjonen av smeltedigler 
var tenkt nedlagt. Hans Jaspersen 
gjenreiste krittpipe-fabrikken, 
men ikke noe tyder på at han drev 
fajanseproduksjon. Både i 1780-årene 
og 1790-årene heter bedriften 
«Husvig Pibefabriqve».

Christopher Bocklum hadde 
vært gift tre ganger, og han hadde til 

sammen fire sønner. I 1786 utstedte 
Jaspersen en obligasjon til Moss 
overformynderi med pant både i 
pipefabrikken på Larkollen og på 
Husvik ved Drøbak i forbindelse med 
oppgjøret for Bocklums arvinger. 

Den nye fabrikkeieren Hans 
Jaspersen var en av tre bondesønner 
fra Torderud gård i Ås. De to 
andre brødrene het Peter og Jens. 
En søster het Johanna Margrethe, 
og faren var en studiosus, klokker 
og bonde med samme navn som 
sønnen Hans. Alle de tre brødrene 
var svært kunstnerisk begavet, og 
de sto sentralt ved utsmykkingen 
av Drøbak kirke da den var ny. 
Hans og Peter var billedhuggere og 
treskjærere, mens Jens var «skildrer», 
altså maler. Han malte blant annet 
portretter. «Deres kunst hører til 
de uttrykksfulleste minner vi har 
om hin tids evne til å skape sikker, 
rik og fornem rumkunst», skriver 
Henrik Grevenor. Særlig Hans og 
Peter hadde sitt virke i Drøbak store 
deler av livet. Peter bodde i Drøbak 
fra 1765 til sin død i 1801. Broren 
Hans døde i Drøbak i 1808.

Ingen fajanseproduksjon 
på Husvik
Den kunstneriske virksomheten til 
Jaspersen-brødrene er den viktigste 
grunnen til at det har vært spekulert 
i om det ble startet produksjon 
av fajanse ved pipefabrikken på 

Husvik en gang etter 1781 – da Hans 
Jaspersen hadde overtatt. Privilegiet 
åpnet adgang til denne typen 
produksjon, men det er ikke funnet 
noen beviser for slik produksjon ved 
fabrikken. Bare en lokalisering og 
utgraving ved fabrikktomten ville 
vist om det ble produsert fajanse 
på Husvik. Men det er lite trolig at 
det blir noen utgraving – hvis ikke 
fabrikktomten skulle bli funnet ved 
en tilfeldighet. Norsk Folkemuseum 
har i sin tid hatt to ekspedisjoner til 
Husvik for å spore opp fabrikktomten 
med tanke på utgraving, men begge 
disse forsøkene ga negativt resultat. 
Dessuten kan det være vanskelig å 
finne eldre avfallsdynger, selv om 
fabrikktomten skulle være kjent.

Aase Bay Sjøvold ser ut til å mene 
at den gamle fabrikken på Husvik lå 
der Jobu etablerte sin fabrikk rett etter 
krigen – noe som er lite trolig. Hun 
skriver: «Selve tomten for fabrikken er 
ikke kjent, med stedet kan lokaliseres 
til det nåværende Husvika [sic!] ved 
Drøbak, hvor et større fabrikkanlegg 
nå dekker den. Spørsmålet om 
det hadde ligget en fajansefabrikk 
ved Drøbak ble diskutert av 
Henrik Grevenor i hans artikkel 
om «Fajanseproblemer i Norge». 
Årsaken til at Grevenor trakk denne 
hypotetiske fajanseproduksjonen 
fram i lyset, var at man på den 
tid trodde fajansefabrikken på 
Bragernes var gått inn i 1772, omtrent 

samtidig med fajansefabrikken på 
Herrebøe i Idd ved Halden. Intet 
tyder på at det noensinde ble laget 
fajanse ved pipefabrikken i Drøbak. 
De fajanser som Grevenor hadde 
vanskelig for å plassere med sikkerhet 
i Herrebøes produksjon, kan nå 
med få unntagelser henføres til 
Drammensfabrikken».

Da Hans Jaspersen overtok 
fabrikkdriften i 1781, var konjunk-
turene dårlige for fajanseproduksjon, og 
konkurransen var stor fra billig engelsk 
steintøy. Året før hadde Hans Nicolai 
Bruuns Fajansefabrikk på Bragernes 
i Drammen blitt nedlagt etter tyve 
års drift. Omkring ti år tidligere 
hadde den nærmest legendariske 
Herrebøe Fajansefabrikk i Idd ved 
Halden måttet avvikle produksjonen. 
I 1788 skrev Hans Strøm om disse to 
fajansefabrikkene: «Et fajanseværk ved 
Fredrikshald og likeledes et i Drammen 
er begge nedlagde, ventelig fordi leret, 
som maate hentes udenlands fra, 
falt for bekostelig». Det er forståelig 
at Hans Jaspersen ikke satset på 
fajanseproduksjon ved Husvik i slike 
vanskelige tider.

 
Hans jaspersen selger Husvik gård 
I 1793 solgte fabrikkeier Hans 
Jaspersen gårdsbygningene som lå i 
Husvik – sammen med grunnbrev 
– til toller Friderich Ditlev Bay. Det 
var ikke nødvendig å gjøre rede for 
grenselinjene i skjøtet, for Husvik 
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var en klart avgrenset eiendom eller 
større gård. Gården besto av en 
to-etasjers bygning med tre under- 
og overværelser. I hovedhuset var 
det i alt fire jernkakkelovner. I en 
annen bygning var det to kamre 
med en jernkakkelovn, et kjøkken 
og et bryggerhus. Det var en 
bygning med to skorsteiner og en 
innmurt bryggergryte. På Husvik 
gård fantes det også to vedskjul, en 
«frukturtehave» og en innhegning med 
plass til noen kyr. Sør for våningshuset 
hadde det i 1775 blitt satt opp et fjøs 
med høyloft. Tolleren måtte betale 
1000 riksdaler for denne herligheten. 
Salget omfattet ikke fabrikken, og 
heller ikke en bestemt innhegnet 
«bråta» – eller rydning – som Jaspersen 
ville beholde. 

dammen – et minne etter 
fabrikken?
Det er nærliggende å tenke seg at 
den kunstige utgravde dammen 
på Husvik kan være et minne etter 

pipefabrikken. Vi vet at produksjonen 
av krittpiper krevde mye vann året 
rundt, slik at man kunne holde leiren 
våt og gjøre den myk og bekvem til 
forming og støping. Det betyr at 
Husvik-fabrikken må ha hatt rikelig 
tilgang på vann, og at det kan ha vært 
bygget et pumpeverk som sørget for 
jevnlig tilførsel av vann til fabrikken.

Men dammen på Husvik kan 
opprinnelig ha vært en fiskedam 
– eller kanskje var det fabrikkens 
brønn som på et senere tidspunkt 
ble ombygd til fiskedam. Da Hans 
Jaspersen solgte Husvik gård til toller 
Friedrich Ditlev Bay i 1793, ville 
han som nevnt beholde et bestemt 
jordstykke som var en innhegnet 
rydning. Dette jordstykket hadde han 
ifølge grunnsedler av 1723 og 1752 
fått bruke uten grindleie. Men om 
toller Bay ville, skulle han ikke nektes 
å bygge fiskedam innenfor denne 
innhegningen.

en betydelig bedrift i drøbak
I 1779 hadde Niels Carlsen kjøpt en 
andel i fabrikken av proviantforvalter 
Johan Lorentz. Den 27. mars 1797 
fikk den samme Niels Carlsen 
auksjonsskjøte på «Jaspersens gaard 
og pipefabriqve for 701 rd.». Kort 
tid etterpå må virksomheten ved 
fabrikken ha opphørt. Christen Pram 
opplyste at den «var her for faa aar 
siden» og la til: «Den kunde ei bestaae 
og er nedlagt». Kanskje krittpipene 

var gått av mote? De hadde jo lett 
for å knekke, særlig de litt finere med 
lang stilk. De langstilkede pipene var 
en motesak og sto i kontrast til de 
kortere og billigere «bondepipene». 
Henning Alsvik skriver: «Lever den 
korte gammeldagse pipen sitt lange 
og bramfrie liv til den jevne manns 
fornøyelse, kommer den lange 
krittpipen i en hektisk oppblussende 
mote, vel ikke bare fordi datidens 
tobakk smakte best av en lang pipe, 
men også fordi den med sin elegante, 
ekstravagante form øvet en særlig 
tiltrekning på det galante 1700-talls 
mennesker». 

Da 1800-tallet nærmet seg, 
var piper av et sterkere materiale 
kommet på markedet. Dermed 
var dette tidlige industri-eventyret 
over. Men digel- og pipefabrikken 
på Husvik må ha vært en betydelig 
bedrift i Drøbak i andre halvdel av 
1700-årene, og som vi har sett, var 
den i drift i mange år.

En krittpipe er ikke å få kjøpt i 
dag, men graver du litt i sanden i 
Husvik-området, er det fortsatt en 
mulighet for at en brukket pipe kan 
dukke opp. Spør du noen av dem 
som for noen år siden har gravd ut 
tomten til huset sitt i dette området, 
vil du nok få bekreftet at de har 
funnet rester av krittpipene.
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DRØBAK i 100 !

Drøbak Torg ca. 1920

verneforeningen
Gamle Drøbak

Frogn
kommune

Drøbak Torg ca. 1975                                                       Foto: Per-Willy Færgestad

Drøbak torg –  byens sentrum
Av Per-Willy Færgestad

Torget i Drøbak har vært et sentralt 
midtpunkt i byen antagelig helt 

fra midten av 1700-tallet. Drøbak 
vokste fram på grunn av trelasteksport, 
og allerede i 1735 bodde det ca.. 
350 mennesker i ladestedet. Fra ca. 
1740–50-årene og fremover mot år 1800 
ble de store bygningene rundt torget 
bygget. Drøbak torg har ikke endret seg 
mye igjennom årene – omkranset av 
bygninger fra Drøbaks storhetstid. Grøn-
Hansen-gården som ble revet i 1952, er 
borte og erstattet av den store murgården 
der Narvesen er i dag. Fra venstre ser 
vi dagens bibliotek, som var residens 
for Christen Carlsen (1701-1771). 
Drøbak by kjøpte eiendommen i 1862 
og flyttet almueskolen fra det gamle 
apoteket i Niels Carlsens gate til denne 
bygningen. Her var det folkeskole fram 
til 1970. I denne store bygningen, samt 
sidebygningene, var det undervisning, 
skolekjøkken, saler for sløyd, håndarbeid, 
tegning og gymnastikk. Biblioteket 
flyttet inn i 1979 og benytter i dag hele 
huset.

Videre ser vi Bjørnstadgården 
hvor det opp igjennom årene alltid 
har vært bolig i 2. etasje og forskjellig 
næringsvirksomhet i 1. etasje. 
Sentrumsbygget kan skimtes bak 
Bjørnstadgården, og over taket ruver 
«Mjelvas Minde» – et navn den spesielle 

luftehatten fikk etter arkitekt Mjelva som 
hadde tegnet sentrumsbygget.

Det lille huset i høyre kant, 
«Fiskebasaren» på torget, ble drevet 
av Karl Evensen og senere hans to 
tvillingsønner, John og Kåre. De hadde 
fiskemottak for Indre Oslofjord og 
mange av fiskerne leverte fersk fisk hit. 
Drøbak Fiskebasar hadde stor fiskekum 
i vannet ved siden av fiskebrygga i 
båthavna, hvor fiskerne leverte levende 
fisk og hummer. Hver sommer ble 
kummen satt på slippen til tørk og for 
stoffing. På husveggen mot torget ble 
tilbud om fersk sjømat skrevet med kritt. 

Fontenen midt på torget ble satt opp 
på slutten av 1800-tallet og stod der 
fram til ca. 1932. Da ble den flyttet til 
Badeparken hvor dagens fontene står. 
Den store, flotte fontenen fikk stå til 
1954, da dagens fontene ble gitt i gave fra 
ambassadør Bay, Amerikas ambassadør 
til Norge. Fontenen på bildet skal 
visstnok ligge lagret som fyllmasse under 
molo B i båthavna.

Bøndene fra Frogn brukte 
Drøbak torg som utsalgssted for sine 
landmannsprodukter. Her kom bøndene 
med hest og vogn, senere med pickuper 
og lastebiler. De satte opp sine enkle 
boder og tilbød Drøbaks befolkning 
ferske grønnsaker, poteter, egg , frukt, 
bær og blomster.
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Den gamle gård
I forbindelse med et bok-prosjekt for noen år siden, leste jeg gjennom forholdsvis 
mange gamle Akershus Amtstidene. Jeg oppdaget raskt at det jevnlig var 
trykket dikt produsert av lokalbefolkningen. Jeg begynte å ta kopier av en del av 
diktene, da jeg syntes de gjenspeilte tiden de var skrevet i – og var godt skrevet. 
Dette er jo også en del av vår lokalhistorie. Noen av diktene var underskrevet 
med fullt navn, men mange hadde bare initialer. Diktet som her er gjengitt, sto 
i Akershus Amtstidene 23. januar 1953. Det er skrevet av T.S.T., og det skulle 
vært artig om noen kjente til navnet bak disse bokstavene. Det var nok vemodig 
for mange da den gamle Grøn-Hansen-gården ble revet. En ny Grøn-Hansen-
gård ble tatt i bruk av Follo politikammer i februar 1955.       Bjørn Lilleslåtten

Farvel Grøn-Hansens gamle gård,
farvel og takk for deg.
Vel var du ingen Skrivergård,
som pusset opp ble år for år,
du stod der slitt og grå,
men like kjær for meg.

Du lenge trosset tidens tann,
gi opp tilslutt, det kan gå an,
når man som du tross vind og vann
dog rådet grunnen stolt
så lenge tak og vegger holdt.

Hver sommernatt så mild og varm
du møtte oss med all din sjarm.
Kastanjeblomster lyste ved din mur.
I solens første morgenspill,
fra trærne hørtes fugletrill,
og travle biers surr.

Det beste minne jeg har hatt
fikk jeg en sprengkald vinternatt.
På vei og tak lå høyt med sne.
I byen var ei lys å se –
for landet var besatt.

Men månen trosset hvert forbud,
den ga oss av sitt overskudd,
i månelysets sølverbad
det lyste av deg i den grad
at grønn og bulket glassbalkong
ble som en slepen vinflakong.

Vår gamle venn, hr. Peters sa,
han sa det mangen gang:
Du virker nok litt rotet ja,
men er dog høyst sjarmang.
Enhver med snev av kunstnerblikk
i hjertet får et stikk:

Nå svinner atter litt av byens
gamle maler-romantikk.

Farvel Grøn-Hansen gamle gård,
farvel og takk for deg!
Og byens gamle åttekant
skal følge samme vei.
Til avskjed vil jeg løfte på
en god, men velbrukt hatt.
For meg skal du i minnet stå
som jeg deg engang så
den kalde vinternatt.
drøbak 16. januar 1953
T.s.T.

appendix
Opp tropper byens kårne menn,
de ønsker litt mer stas.
Den kommer vel med åra den,
om alt ei går ad-undas.
Så kommer byens store stund,
når huset helt er vekk.
Min hjertedør så jammerlig
på sine hengsler skrek.   
d.s.

Den sjarmerende Grøn-Hansen-
gården ved Torvet ble revet.
På baksiden (lille bildet) var det en 
vakker hage. Den nye bygningen sto ferdig på midten av 

1950-tallet. Dette fotografiet er tatt 17. mai 
– trolig i begynnelsen av 1960-årene.
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Restaurering av Drøbak kirke
Av Bernhard Magnussen

Knefallet foran alteret som 
er trukket med skinn, var 

blitt slitt og lite pent etter 60 års 
bruk. Møbeltapetserer Arne Smith 
er kjent for sine fremragende 
kvalitetsarbeider, og han ble 
anmodet om å trå til. Han har stor 
erfaring med tilsvarende arbeider i 
kirkene i Frogn, Ås og Vestby. Det 
var nå nødvendig å legge ny antikk 
oksehud på såvel knefallet som på de 
9 stolene som brukes rundt alteret.

Vedlikehold av kirker og 
behandling av inventaret er en 
omstendelig affære – i særdeleshet 

når kirkene er blitt over 100 år 
og dermed fredet. Søknad om 
tillatelse til endringene og til å utføre 
vedlikeholdet må forelegges følgende 
instanser i denne orden: Kirkeverge 
– Sogneprest – Prost – Domprost – 
Fylkesmann – Riksantikvar.

Drøbak kirke ble oppført i 1776, 
og gjennom årene har det vært utført 
betydelige vedlikeholdsarbeider. 
En gang på 1800-tallet restaurerte 
malermester Charles Jenssen 
altertavlen og la bladgull på alle 
stjernene i taket. Til 150-årsjubileet 
i 1926 restaurerte Charles Jenssens 
sønn Phillip Wesley Jenssen 
altertavlen, dåpsengelen (døpefonten) 
og kirkeuret i tårnet.

I 1950 var det Arne Smiths svoger 
Birger Hagen som sammen med 
Arne Smith restaurerte alle møblene 
i kirken. Nå i år utførte Arne Smith 
og hans datter Anita – som er fullt 
utdannet i faget – restaureringen 
som foran nevnt. Både knefallet og 
de 9 stolene er ferdig restaurert.

Arne Smith var 20 år da han 
første gang sto for restaureringen 
av knefallet. I dag er han 80 
år, men fortsatt sitter hans 
fagkunnskap i hendene. Så nå kan 
prest, konfirmanter, ektefolk og 
nattverdssøkende føle seg trygge.

Tre av stolene etter restaurering. Domproststolen står i midten med de to brudestolene på 
hver side. (Kilde: Arne Smith).

Møbeltapetserer Arne Smith.

Bildet over: Knefallet etter restaurering. 
Bildet til høyre: Knefallet før restaurering. 
(Kilde: Arne Smith).
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Drøbak kirkes bibel fra 1589
Av Sven Lindblad

I forbindelse med arrangementet 
«Åpen kirke» denne sommeren, 

ble Drøbak kirkes gamle bibel vist 
fram for publikum 7. juli. Det er 
Frederik 2.s bibel – trykt av Mats 
Vingaardt i København i 1589. 
Drøbak kirke fikk sitt eksemplar 
som gave i 1778. Den gamle bibelen 
har mest sannsynlig ligget på alteret 
i de første årene inntil Niels Carlsen 
ga kirken en lesepult eller såkalt 
«bokstol» i 1786. Da ble bibelen lagt 
på lesepulten som ble plassert i koret. 
Schøning mener den har stått ved 
korskranken, nær prekestolen. Senere 
ble den flyttet inn i sakristiet.

Boken er i folioformat, 
innbundet i skinn og har spenner og 
bronsebeslag. Den er illustrert med 
i alt 119 tresnitt – de aller fleste med 
motiver fra Det gamle testamente. 

Disse er utført av Virgil Solis og 
hentet fra en bibel som kom ut i 
Frankfurt i 1560. Selve bibelteksten 
er trykt i to spalter med inndeling i 
kapitler, men uten inndeling i vers.

Frederik 2. (1534–1588) var 
konge fra 1559 og fram til 1588. 
Bibelen kom ut året etter at han døde. 
Den er langt på vei et opptrykk av 
Kristian 3.s bibel fra 1550 som var 
den første danske oversettelsen av 
hele bibelen. Men Frederik 2.s bibel 
har mer forseggjorte illustrasjoner og 
billedrammer. 

Hovedtittelbladet er rikt utstyrt 
med et tresnitt av Virgil Solis. Det har 
i alt syv felter, hvorav fem inneholder 
motiver fra Det gamle testamente. 
Motivene illustrerer bibeltekster 
omkring menneskenes synder. I 
det nederste feltet er kongevåpenet 
avbildet. Hovetittelbladets tresnitt er 
også benyttet to andre steder i boken, 
men da er midtfeltet annerledes.

Det har vært bemerket at 
illustrasjonene på tittelbladet i 
Frederik 2.s bibel står i kontrast 
til det lutherske skriftsynet og 
Det nye testamentes budskap om 
overvinnelse av synd og død som 
ellers preger innholdet. Dette gjelder 
særlig bokens mange kommentarer 
i form av innledninger, noter og 

oppsummeringer – skrevet av 
blant andre Martin Luther og Veit 
Dietrich. Budskapet i kommentarene 
er ikke minst rettet til den enkelte 
kristne leser og kan tjene som en 
rettesnor for kristen livsførsel. 

Boken har også en omfattende, 
register-lignende ordbok eller rettere 
sagt en konkordans med en rekke 
forklaringer og henvisninger. I tillegg 
finnes visse apokryfiske skrifter. 

I midtfeltet på hovedtittelbladet 
står det: «Biblia Det er / Den gantske 
Hellige Scrifft / paa Danske / igen 
offuerseet oc Prentet effter Salige oc 
Høylofflige ihukommelse / Kong 
Frederichs den II. Befalning. Met 
Register / Alle D. Lutheri Fortaler / 
hans Vdlegning i Brædden / oc Viti 
Theodori Summarier. Cum Gratia & 
Priuilegio». Nederfor midtfeltet står 
det «Kiøbenhaffn: Anno Dni 1589».

Videre finner vi foran i bibelen 
et kobberstikk med portrett av 
Frederik 2. Det er utført av Hendrick 
Goltzius. Den påfølgende siden viser 
kongevåpenet omgitt av en dekorativ 
ramme. 

gave fra lovise juel
I en påskrift fra 1778 foran i 
eksemplaret i Drøbak står det skrevet 
med gotisk håndskrift: «Nærværende 
Bibel er af Høy-welbaarne Frøken 
Lovise Juell, en Sønne-Datter af 
General-Admiral Lieutenant Niels 

Bibelen fra 1589 har spenner og 
bronsebeslag. (Foto: S. L.)

Foran i boken finner vi et kobberstikk 
av Frederik 2. og et tresnitt av 
kongevåpenet. (Foto: S. L.).

Midtfeltet på 
hovedtittel-
bladet. 
(Foto: S. L.).

En påskrift fra 1778 
foran i bibelen forteller 
om Lovise Juels gave til 
Drøbak kirke. (Foto: 
S. L.).
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Juell, givit til vor Frelsers Kirke i 
Drøbak den 6 Oktob. 1778». 

Den som står bak påskriften, har 
feilaktig skrevet «Juell» istedenfor 
«Juel» som er det korrekte. Vi kan 
finne ut litt om giveren Lovise Juel 
ved å lete på Internett. Hun ble 
91 år gammel og må ha vært født 
omkring 1700. Hun var datter av 
Knud Juel (1665–1709) og hustru 
Christine Elisabeth von Knuth 
(1675–1738). Faren var blant annet 
etatsråd, hoffmester hos prinsesse 
Charlotte Amalie og amtmann over 
Københavns Amt. Lovise Juel hadde 
hele ni søsken. Hun vokste opp på 
Valdemars Slot på øya Tåsinge ved 
Svenborg. Knud Juel hadde arvet 
dette slottet etter sin berømte far 
Niels Juel i 1697. Slottet ble oppført 
av Kristian 4. og senere overtatt av 
Niels Juel. Det er fremdeles i familien 
Juels eie og er åpent for publikum.

Lovises farfar som omtales i den 
nevnte påskriften, var danskenes 
store sjøhelt Niels Juel (1629–1697). 

Han er ikke minst kjent for den 
danske flåtens seier over en overlegen 
svensk flåte i slaget ved Køge Bugt 
i 1677. I Oslo er Niels Juels gate 
oppkalt etter ham. 

kilder og videre lesning:
Barfod, Jørgen H. Niels Juel. Liv og 

gerning i den danske søetat. [Århus]: 
Universitetsforlaget i Aarhus, 1977. 414 
s. (Skrifter udgivet af Jysk Selskab for 
Historie; 32).

Ejrnæs, Bodil. Skriftsynet igennem den 
danske bibels historie. København: 
Museum Tusculanum, 1995. 320 s.

Schøning, A. Vaar frelsers kirke i Drøbak 
– bygget 1774–1776. Annet opplag. 
Drøbak: (Eges bokhandel), 1976. 48 s. 
(Særtrykk av Norvegia Sacra, 1924). 

Afghanistans modigste 
stemme

En kvinne blant krigsherrer

Lovise Juel vokste opp på Valdemars Slot 
på den danske øya Tåsinge ved Svendborg. 
(Illustrasjon fra Wikipedia).

Sjøhelten Niels Juel var Lovise Juels 
farfar. Portrett utført av I. W. Tegner 
& Kittendorffs lith. Inst. (Kilde: Det 
Kongelige Bibliotek, København. 
Portrætsamlingen).

Malalai Joya er forfatteren av boka 
«Kvinne blant krigsherrer». Hun ble 
verdenskjent over natten etter å ha 
fordømt det afghanske parlamentet 
fra dets egen talerstol. Bare 27 år 
gammel ble hun som kvinne valgt 
inn som det yngste medlemmet av 
den afghanske nasjonalforsamlingen. 
Hennes fordømmelse av dagens 
leder og lederskap førte til at hun 
ble forvist fra nasjonalforsamlingen. 
Hun må leve i skjul og konstant være 
på vakt overfor dem som ønsker å 
drepe henne.

«Drepe en kvinne er som å drepe 
en fugl», skriver Malalai Joya (det 
er ikke hennes virkelige navn). 
Afghanistan er et tragedie-land 
hvor gjennomsnittlig levealder er 
ca. 45 år, og kvinner er annenrangs 
borgere. 

Joyas personlige beretning er 
viktig for å forstå en av de mest 
langvarige konflikter i vår tid. Det 
er kompliserte maktforhold mellom 
Taliban, sterke klaner og nasjonale 
og utenlandske militære styrker. 
Hun kritiserer president Karzai 
for hans samarbeid med tidligere 
makthavere.

Malalai Joya er ung, men hun har 

hele sitt voksne 
liv vært en 
politisk aktivist. 
Hun sier selv 
at hun vil være 
en stemme for 
de stemmeløse. 
Hennes modige 
kamp gjelder 
i særdeleshet 
undervisning 
for kvinner og 
barn. Analfabetismen blant kvinner 
anslås til åtti prosent – blant menn 
femti prosent. 

Selvbiografien til Malalai Joya 
forteller om det dramatiske livet til 
en meget målbevisst kvinne. Boka 
gir et rystende innblikk i kvinners 
levekår i dagens Afghanistan. Joya er 
et forbilde for kvinner som vil gjøre 
verden mer rettferdig.

Les boka og forstå mer av hva 
som virkelig skjer i Afghanistan.

Jan-Erik Holter

Safettpinnen går videre til Leif 
Reidar Røkkum som har ansvaret for 
boksalget i Kiwanis bruktmarked i 
Veisvingbatteriet på Seiersten. 
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Odyssevs valgte dødelighet
Av Kjell Lorentzen

Mennesket er den eneste 
skapning med bevissthet om 

egen død. Dyr kan se andre dyr dø, 
men så vidt vi vet, er de ikke i 
stand til å forstå hendelsen. Mange
                         mener at menneskets 
                            bevissthet om sin 
                             egen dødelighet 
                              er den egentlige 

Antikk skulptur 
av Odyssevs 
som skjenker 
vin. (Kilde: 
Wikipedia).

årsak til at religionene har oppstått. 
For er ikke religion dypest sett 
menneskenes forsøk på å finne svar 
på sin egen gåte: Hvor kommer vi 
fra? Hvor går vi hen – etter døden?

Når det gjelder menneskets 
    opprinnelse, ligger den godt
     skjult i den førhistoriske 
   tåken. Men siden vi så sterkt
 ønsket å vite hvor vi kom 

fra, måtte vi skape myter om 
menneskenes tilblivelse og om 
våre forfedre. Det finnes utallige 
skapelsesmyter i verden, og mange 
av dem har klare likhetstrekk med 
myten om Adam og Eva – for 
eksempel ved at menneskelig svakhet 
forklares med at det skjedde et fatalt 
syndefall allerede i begynnelsen. Ja, 
myten om det tapte paradis finner vi 
faktisk igjen i nesten alle kulturer.

Angsten for døden og det 
ukjente har gjort det enda mer 
maktpåliggende for menneskene å 
finne svar på hva som skjer når livet 
er slutt. Og ønsket om å komme ut 
over den menneskelige tilstand og 
overvinne den skremmende døden, 
har nok alltid fulgt menneskene. 
Men ikke alle har sett på menneskets 
dødelighet som bare negativt. I gresk 
mytologi kan vi flere steder finne 
uttrykk for det syn at dødelighet 

også kan ha sine positive sider. Et 
eksempel er myten om da Zevs 
forelsket seg i hustruen til den unge 
greske hærføreren Amfitryon. Zevs 
kan ikke få øynene fra henne og 
går rastløs omkring på Olympen, 
plaget av kjærlighetssorg. Merkur 
registrerer dette og foreslår at Zevs 
kan ordne en harmløs liten krig slik 
at Amfitryon blir utkommandert. 
I hans fravær kan så Zevs iføre seg 
Amfitryons skikkelse og elske med 
kona hans. Dette gjør Zevs og alt går 
etter planen. Men i etterkant fører 
Zevs og kvinnen en samtale som 
gjør gudenes konge urolig. Da han 
kommer tilbake til Olympen forteller 
han bekymret hvordan det var å elske 
med et menneske: «Merkur, hun sa 
ting som “da jeg var ung”, eller “når 
jeg blir gammel”, eller “når jeg dør”. 
Dette uroer meg, Merkur. Jeg tror vi 
har gått glipp av noe».

Et annet eksempel på at 
dødeligheten kan være å foretrekke, 
er myten om Odyssevs som på 
vei hjem fra Troja forliser og må 
tilbringe syv år med den vakre 
nymfen Kalypso. Hun tilbyr ham 
udødelighet hvis han vil være 
sammen med henne bestandig. 
Men Odyssevs gråter uavbrutt, for 
han har bare ett ønske, og det er 
å få vende tilbake til sin elskede 
Penelope. Han vil ikke bytte sin 
jordiske kjærlighet mot udødelighet. 
Selv om han vet at dette vil koste 

ham flere år til på stormfullt hav, og 
kamp med beilerne når han kommer 
hjem. Dette kan Kalypso ikke forstå, 
og hun gir ikke slipp på Odyssevs før 
hun får ordre om det av Zevs. 

Min tolkning er at denne myten 
vil fortelle oss at vår dødelighet 
gir livet kvaliteter, blant annet den 
kvalitet at vi kan oppleve å elske 
hverandre. For hadde vi visst at vi 
aldri skulle dø, hadde vi vel knapt 
vært i stand til å elske hverandre – i 
hvert fall ikke lidenskapelig. Dypest 
sett er det nok vissheten om vår 
dødelighet som gjør at vi stadig 
minner hverandre om å leve i «nuet». 
Det er noe levende, sterkt og vitalt 
ved det å være dødelig.   

Program for frogn u3a høsten 2010 

16. september: Alf R. Jacobsen  
«Blücher»
7. oktober: Odd Georg Murud
«Bjørnstjerne Bjørnson»
4. november: Bjørn Linnestad
«Johan Herman Wessel»
18. november: Hans Erik Karlsen
«Menneskeskapt støy i havet»
2. desember: Ingeborg Moræus Hansen 
«Den glade og forpliktende senior»
16. desember: Vigdis Tidemann 
«Årets bøker»

Foredragene holdes kl. 11.00 i 
Eldresenteret.
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Eldresenteret begynner å livne til 
igjen etter late sommeruker. Folk 
trekker innomhus og gleder seg til 
at kurser og aktiviteter starter opp 
igjen.

Teater
Teaterkomiteen har hatt en 
vanskelig jobb med å finne passende 
forestillinger. Alle teater tilbyr mye 
nytt og moderne som er lite kjent 
blant vårt publikum. Nedenfor 
finner dere en liste over det beste 
vi kunne finne. Ønskede datoer er 
ikke fastlåst enda, og vi ber dere ta 
kontakt med Eldresenteret om dere 
finner noe fristende. En reise til 
Drammen er ikke som i gamle dager 
og er fullt gjennomførbart på en 
kveld. Drammens Teater er i seg selv 
et utrolig flott teater.

slutten av september:
Forslag kommer.

20. oktober kl. 19.00:
«Soloppgang i Riga». Drammens 
Teater.

november:
Musikal: «Next to normal». Det 
Norske Teatret. Med blant andre 
Heidi Gjermundsen Broch. 

desember:
Barneforestilling: «Reisen til 
Julestjernen». 
Julekonsert i Oslo Konserthus med 
Oslo Filharmoniske kor og orkester.

spanskkurs
Patricia Ytreland starter spanskkurs 
for nybegynnere – og de som kan 
noe, men trenger påfyll. Kurset 
starter fredag 15. oktober:
•	 Nybegynnere		kl.	10.00
•	 Gruppe	som	er	videre	fra	

nybegynner-stadiet  kl. 11.30
•	 Gruppe	for	videregående		
 kl. 13.00

For alle gruppene er undervisningen 
10 ganger à 1 time. Det må være 
minst 8 påmeldte i hver gruppe. 
Pris 700,- + eventuelle bøker. 
Påmelding til Eldresenteret, 
tlf. 64 90 61 85.

På Kumlegaarden spiser du godt

Tidligere og nye gjester
 ønskes velkommen

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

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
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erkur	Trykk	A
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Retting av tøy: Onsdag kl 10.00 – 13.00
arbeidsstue: Tirsdag og onsdag kl 10.00 – 14.00
kafeteria: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl 10.00 – 13.30
middag: Hver onsdag og fredag kl 12.30 – 13.00
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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 09.00 – 12.00 mandag til torsdag
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

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


