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Farvel bryggene

En overlevering
fra gamle pensjonister
til nye pensjonister
og eldre innflyttere

Bryggene som blir borte
Ennå vet vi ikke hvordan Lehmanns brygge og Hamborgs brygge
kommer til å se ut. Men at de ikke blir som nå vet vi – hvem som enn kommer
til å bygge på dem. I mellomtiden diskuteres historien om dem. Flere innlegg i
lokale organer tyder på at historieløsheten hos byens yngre garde er nokså
markant. Når det for eksempel bombastisk slås fast at det som i dag omtales
som «Norol-tomta» egentlig heter Hamborgodden, og må bli det endelige
navn, så er det historieløshet.
Hamborgodden ligger der grosserer Hamborgs hus lå på Husvik. Grunnmuren
står der ennå etter at huset gikk opp i flammer etter treff fra Blücher i 1940.
Og Hamborgbrygga er blitt til «Brygga» som var Lehmannsbryggas navn på
folkemunne. Alle eldre Drøbaksfolk snakket bare om Brygga. Vi kunne nevne
mange eksempler på uvirkeligheten som brer seg.
Noen urinnvånere og venner av Pensjonist-nytt stakk hodene sammen og fant
ut at de var medskyldige i at historien om de to bryggene spes opp med løse
påstander og uvirkelige fremstillinger. De ville gi sine bidrag til at bryggenes
historie kom frem så godt som mulig. Og de ville konsentrere seg om
mellomkrigstiden da bryggene hadde sin storhetstid. Så heldige var de at
Pensjonist-nytts redaktør nettopp i mellomkrigstiden vokste opp i hjertet av
Brygga – i bygningen midt på plassen. Hans far var sjef for Brygga. Redaktøren
sa ja da bidragsyterne ba om mange sider. Og han sa også ja til selv å bidra.
God tur gjennom de populærhistoriske artiklene om bryggene som blir borte.
Artiklene starter på side 15. Vi håper dette bladet nå og da kan komme til nytte
når den egentlige historien om bryggene og trafikken der skal skrives.
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Nissene til Wilhelm Peters
skal i år ut på langfart

K

unstmaler Wilhelm Peters, som
fikk bred omtale i siste nummer
av Pensjonist-nytt, hadde sin
bolig på Bråtan, rett opp for
Dampskipsbrygga. Han fant ofte
motiver for sine malerier i nærheten.
Ifjor kom museumsbestyrer Stein
Barli over et julekort med mange nisser
på, men ingen skjønte hvor motivet var
hentet fra. Men Bernhard Magnussen,
som er vokst opp på Brygga, fikk se det,
og han kjente straks igjen
Lehmannsbrygga og stranden
sønnenfor.
I forgrunnen – bak det
grønne gjerdet – ser vi huset til
August Olsen Lehmann –
som senere ble Losstasjon.
Bakenfor flagget ser vi byg
ningen som huset dampskips
ekspedisjonen, venteværelse og
boligen til bryggeformann
Albert Magnussen.
Til venstre står det store
lagerskuret, med en liten del
av Brygga synlig. På stranden
nedenfor Obstfelders hus, som
vi ser en liten snipp av, har
kunstneren boltret seg med
glade julenisser
Da Eva Johansen på Jule
huset fikk se dette kortet, ble
hun straks fyr og flamme.
Kortet var jo midt i blinken
som en hilsen til alle dem som skriver
brev til Julenissen i Drøbak, og det er
mange. I år tror vi tallet nærmer seg
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25000. Alle skal få et svar fra Julenissen,
som blir et stort fargelagt julekort med
tekst på det sprog som avsenderen bruker.
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Laura – snart 100!
Fra Belsjø til Tverkjegla

D

et er ikke langt fra Belsjø, der hun
ble født i 1902, til Tverrkjegla,
der hun har bodd siden 1946.
Begge gårdsnavnene er sjeldne. Vi vet ikke
om de finnes andre steder i Norge. Men så
er da også Laura Brun et sjeldent
menneske, så det passer godt. Laura’s far,
Hjalmar Michelsen, kjøpte Nordre Belsjø i
1893. Laura hadde en lykkelig barndom
her i trygge om-givelser med husdyr og
vakker natur. Hun hørte til Bilitt krets,
men faren betalte skolepenger for henne
slik at hun kunne gå på skolen i Drøbak.
Og vi må vel kunne si at hun hele livet har
vært mer en Drøbak-kvinne enn Frognkvinne.
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I 1916 måtte familien selge Belsjøgården; moren tålte ikke det fuktige
klimaet, så de flyttet til Oslo. Dette var
nok et hardt slag for Laura. Moren
foreslo for faren: ta henne med på en tur,
så hun blir litt oppkvikket. Så la da far og
datter i vei over fjellet til Bergen, med
postbåt 14 dager langs kysten til
Kirkenes, tilbake med Hurtigruta til
Narvik. Derfra tog til Stockholm. En
kveld sa faren: Du kan velge mellom
sirkus eller middag på restaurant
Saltsjøbaden. Laura valgte middagen.
Kanskje det var da reiselysten ble tent?
For hun har elsket å reise hele sitt liv. Det
begynte under utdannelsen. Hun tok
svenneprøve i kjole- og draktsyerfaget.
Innbakt lå 1 1/2 års opphold i Paris. Da
hun åpnet systue i Oslo – med opp til 7
syersker – reiste hun annethvert år til
Paris for å holde seg ajour med det som
skjedde i motebransjen.
Men mest reising ble det etter at hun
som 38 åring giftet seg med Viggo Brun –
professor i matematikk. Han var meget
sentral i sitt faglige miljø, og nå lå verden
åpen for ekteparet. Viggo deltok i
kongresser overalt: Moskva, Berlin,
Milano, Roma – og Laura var med. I
1952/53 tok han et sabbatår, og da var
ekteparet på reise i ni måneder. De betrålet
Europa og tok «vinterferie» på Mallorca.
Om våren tilbake til fastlandet –
Barcelona, Madrid med Pradomuseet,
nordover til Montpellier og det kjære Paris,
via Berlin og Hamburg hjem til Tverkjegla.
Overalt møtte de interessante, rike
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Eleanor og Laura ved bridgebordet

personligheter, mange av dem gjorde
gjenbesøk til Tverkjegla. Så der har det
surret i mange tungemål. Det å møte andre
mennesker har vært en viktig del av Laura’s
liv. Kanskje det er en av grunnene til
hennes store vitalitet gjennom et langt liv.
Paret slo seg ned i Trondheim, hvor
Viggo var professor ved NTH. En vennekollega-gruppe holdt sammen gjennom
hele krigen og hold jevnlige sammen
komster. En av karene hadde hver gang
med seg en håndskrevet lapp, som ble
opplest og deretter brent. Det var
nyhetene fra London.
Denne gode gruppefølelsen ville hun
gjerne opprettholde etter at Laura og
Viggo flyttet inn i Tverkjegla i 1947. Det
ble dannet en ring av 11 professorer fra
forskjellige fakulteter ved Universitetet i
Oslo – der Viggo Brun nå var tilsatt.
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Vennegjengen med koner møttes
regelmessig på omgang. Til Tverkjegla
kom de som regel i juni. De møtte til
medbragte snitter og Laura’s te, mens
middagen til alle 22 sørget Laura for.
– Men jeg hadde god hjelp av Inga
Andersen, leder av Frelsesarmeen,
forteller Laura.
Mange er det som gjennom årene har
opplevd Laura’s gjestfrihet – og de vil
aldri glemme varmen og skjønnheten i de
vakre rommene. De som er de mest
heldige i dag og regelmessig kommer der,
er bridgeklubben hennes. De spiller på
omgang hver annen uke. De er ikke
akkurat noen ungsauer. Foruten Laura
(99) er det Eleanor (91), Borghild (81)
og Kari (70). De to siste kaller Laura sine
«døtre».
Fortsettelse side 12
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Drøbaks æresborger
på frimerke!
I forbindelse med
Drøbak-Dagen 1963 ble den fro
dige og noe fyldige revykunstneren Einar
Rose utnevnt til æresborger av «Rosenes
by». Fra ordfører David Kjellberg mottok
han skriftlig bevis og nøkkel til byen.
Den gode Einar er, så absolutt, alene
om den celebre tittel. For bystatusen
forsvant jo ved sammenslåingen med Frogn.
Så heretter blir det ikke flere æresborgere!.
Rose var hedersgjest og det store
trekkplaster under byfesten. Med sitt
smittende smil og sine altomfavnende
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fakter tronet han også i veteranbil
sammen med «dagens» vakre prinsesse,
Tove Johansen.
Og Rose var så absolutt på hjemme
bane. Han var hyppig gjest i byen vår og
bodde i mange år, ja faktisk til sin død i
1979, på Blylaget. Rose likte å handle i
Drøbak. Med sin store bil dro han
direkte til slakter Abrahamsen – han med
«Gulloksen» som forsatt kan sees i Stor
gaten 15 – på hjørnet av Carlsebakken.
En diger – og nokså medtatt papp
kuffert – havnet på slakterens disk, samt
en fyldig handlelapp over de kjødelige
delikatesser som fru Rose ønsket til
husholdningen på Blylaget. Neste stopp
var hos bakeren og på apoteket. Alle
transaksjonene krydret med påfunn og
spøkefulle bemerkninger.
Amta-journalisten Finn Robert Jensen
skildrer livaktig Roses tradisjonelle møter
med en annen spøkefugl, drosje-eier
Nilsen. deres små torgmøter vekker
muntre minner og påkaller ennå glad
latter. Finn Robert erindrer også hvordan
rose tok seg tid til å spøke med «byens
børn». Og for å gi elevene på Dal skole
uforglemmelige opplevelser i forbindelse
med skøytedager der, ledet han allsangen
og premieutdelingen.
Og nå altså: Einar Rose på frimerke –
i Finn Graffs uforlignelige strek.
Rose var norsk revys ukronede konge,
som flere generasjoner har frydet seg over.
Han var virkelig folkekjær. Alle kjente
hans utallige viser og muntre påfunn. For
Rose var ikke bare scenekunstner – han
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Rose steg etterhvert ned fra Chat Noirs scene, flyttet nedenunder, og åpnet Rosekjeller’n. Med
sin vanlige selvironi pleide Rose å si at «mitt Etablissement er en av byens mest INKLUSIVE
restauranter!»

elsket også å drive gjøn med politikernes
fadeser og med poptekster: En Grand
Prix låt som het «jeg vil være ung» ble i
Roses versjon naturligvis «Jeg vil være
tung». Rose hadde sangstemme i
operaformat og hadde en usedvanlig
medrivende måte å synge på. Alle stemte
i med «Sol ute, sol inne, sol i hjert’e, sol i
sinn’e», «Nesa den blåner, og håret det
gråner! Sol, bare sol!». Tross sin utvil
somme pondus var Rose liten og lett på
tå: «Se, der danser bestefar, se for en stil
han har, nesten kokett, blir aldri trett!»
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Rolleskikkelsen billedhugger Gustav
Vigeland, vil bli stående som noe av det
ypperste Rose har skapt. Den barokke
bilturen med «Svigermor og Evensen og
Kjerringa og jeg» får stadig repriser i
radio. Og takket være NRKs rikholdige
fjernsynsarkiver kan vi – heldigvis –
fortsatt fryde oss over de beste av hans
glansnumre på skjermen. Og nå i sin nye
rolle som porto, vil Einars glade kontrafei
og boblende munterhet dukke opp over
hele det norske land.
SHC
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Frivillighetssentralen er i gang…
– BRUK OSS sier daglig leder Gro
Røsth. Hun holder til i sidebygningen
til Rådhuset, hvor hun treffes hver
mandag og tirsdag samt annenhver
onsdag. Ring telefon 64906026 eller gi
beskjed til Service-Torget, telefon
64906000
Gro Røsth har allerede bygget opp en
stab på 18 frivillige, men trenger flere.
Alle kan gjøre en eller annen innsats. Du
trenger ikke oppgi spesielle ting som du
kan. Det er nok at du har litt tid å gi. Ta
kontakt, så kan du og Gro finne oppgaver
som passer nettopp for deg.
Det er mye «småhjelp» som trengs:
Hjemmebesøk, hjelp til å handle, gå en
tur sammen, rydde i hagen, utføre lettere
snekkerarbeide, småreparasjoner. Du kan
bli pasientvenn, gå på Biblioteket for å
bytte eller låne nye bøker, holde telefon
kontakt, hjelpe til med reparasjon av klær
osv.
– «Gir man av glede i form av frivillig
innsats, får man tifold tilbake». Det er
dette det hele egentlig dreier seg om, sier
Gro. Den store, gode gleden det er å
gjøre noe for andre. På kjøpet får man
samtidig et nytt kontaktnett.
– Melder du deg inn som frivillig,
inngår du ingen langsiktig forpliktelse.
Du bestemmer selv hvor mye du vil gjøre,
hva du kan gjøre, hvorfor du vil gjøre det,
hvor ofte du vil gjøre det- og for hvem.
Passer det ikke, så sier du ganske enkelt
nei. Det at du gjør en innsats en uke,
betyr ikke at du må gjøre det samme neste
uke. Du er fri til å si nei eller ja. Det er
det som er frivillighet, sier Gro Røsth.
8

Gro Røsth, tror Frivillighetssentralen i
Rådhusveien 8 vil blomstre i likhet med det
eviggrønne treet på plenen utenfor.

Hun har også flere prosjekter på gang
og ønsker sterkt å knytte sammen unge
og eldre. Hun mener at vi eldre bør
kunne dele våre erfaringer med den
oppvoksende slekt.
Fortellere kan komme til skoler og
barnehager. Det planlegges kurs for
barnevakter.
Folk er foreløpig litt beskjedne når de
melder sine behov, men etterhvert som
sentralen blir mer kjent i lokalmiljøet, vil
det nok ta seg opp. Gro trenger flere
henvendelser fra folk som trenger hjelp,
og fra de som kan gi en hånd.
Mange av oss er oppegående
pensjonister som både kan, har tid og har
overskudd til å hjelpe våre
medmennesker.
A-N.
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…trenger strikkekyndige pensjonister
Gjennom Frivillighetssentralen vil
skolene i Frogn veldig gjerne ha assistanse
fra voksne strikkekyndige kvinner, eller
menn for den saks skyld, som kan hjelpe
til i den aller første fasen av strikke
opplæringen i småskolen. Det er ikke
greit å være alene lærer når seks elever har
mistet en maske og fem har hånden oppe
og trenger annen hjelp. Dette er også en
fin måte for barn og eldre å få kontakt
med hverandre på.
Strikkeopplæringen foregår over en og
en halv time en gang i uka, og vil pågå
4-5 uker. Er det flere som stiller opp,
skulle jobben absolutt være
overkommelig. Og for å gjøre det helt
klart:
Dersom man stiller opp og hjelper til en
uke, så er man absolutt ikke forpliktet til
å stille opp neste uke også. Man bestemmer
selv når man vil være med, og hvor ofte
dette skal skje.
Gro Røsth ved sentralen forteller at
hittil har kun én kvinne meldt sin
interesse.

– Dette kan da ikke
stemme, sier hun.
– Det må da finnes
flere strikkekyndige
pensjonister i
Drøbak og Frogn
som har
lyst til å møte
barn gjennom
noe så positivt som håndarbeid?
For ikke å snakke om hvor viktig det er å
ta vare på den norske strikketradisjonen.
Når barna får til å strikke, blir det
morsomt, og kanskje kan strikketøyet bli
en konkurrent til mobiltelefonen? Da jeg
var ung strikket jeg hele tiden. Nå
trykkes det på knapper på en
mobiltelefon. Dette må vi gjøre noe med,
sier Gro Røsth.
Er dette noe for deg, så henvend deg
til Frivillighetssentralen på telefon 64 90
60 26, eller mobil 415 31 413 – eller
stikk oppom kontoret i Rådhusveien 8.
Daglig leder er tilstede mandag og tirsdag
hver uke, og onsdag annenhver uke.

din bank i nærmiljøet
Avd. Frogn
Torggt. – 1440 Drøbak
Tlf.: 64 93 79 50 • Fax.: 64 93 79 60
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Drøbak
Akvarium
i utvikling
Tore Hartmann Eriksen er dynamisk.
Han har fisk, sjødyr og akvarium i sitt
hjerte og utviklingsplaner i sin hjerne.
Vår populære «Turistsjef» og formann i
Drøbak Båtforening, Tom Kristiansen,
fremkastet for en del år tilbake tanken
om et akvarium i Båthavna. Det lille
akvariet som «Biologen» hadde anlagt i
1956 i fjellskråningen nord for den
biologiske stasjonen, hadde vært en
interessevekker i de ti år som det besto.
Mange tenkte: Tenk om vi kunne få et
stort akvarium som en attraksjon i
Oslofjorden!
Tom sparket ballen over til Tore H.
Eriksen, som tente på alle pluggene. Det
varte ikke lenge innen Tore var igang med
planer og skisser. Sammen med Tores
gode venn, den entusiastiske og opp
finnsomme Trond Belgen Hansen og
med god starthjelp fra Drøbak
Båtforening, laget de et lite, men
spennende akvarium i Fergeselskapets
lokaler på Sjøtorget. Dette var i 1994.
Året etter kunne akvariet innvies (1/121995). Det ble suksess fra første stund.
Publikum strømmet til, og skoleklasse på
skoleklasse kom på besøk. Her hadde
man truffet spikeren på hodet.
I løpet av de fem år som fulgte har
titusener besøkt akvariet; ifjor var
besøkstallet hele 38.000 og for inne
værende år regner Tore med enda flere. I
10

1999 var man kommet opp i 21 enkeltakvarier, hvorav kanskje det lille
bassenget hvor barna kan «snakke» med
og ta på sjøstjerner og krabber, er det
mest populære. I akvariene finner vi alt
fra koralldyr og slimål til sniler, mus
linger, krepsdyr, pigghuder og sekkedyr,
foruten de mange fiskene. «Hugo» blir
særlig beundret, for den kommer opp til
overflaten straks Tore viser seg. Da åpner
den munnen og venter å få en godbit. I
inneværende år har man bygget et
basseng som tar hele 18000 liter. Her blir
det plass til riktig store fisker.
Takket være de spesielle forhold i
Drøbaksundet kan man pumpe
ubegrenset med rent, næringsrikt urenset
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sjøvann gjennom akvariet. Oslofjorden er
Norges mest artsrike fjord med over 100
ulike fiskearter, samt 40 «sommergjester»
som makrell, månefisk og laksestørje. I
tillegg kommer skalldyr, sniler, pigg
huder, bløtdyr m.m., ja endog seler, hai
og hval.
Med et så fint utgangspunkt ligger
forholdene til rette for å utbygge videre.
Tore H. Eriksen har som nærmeste mål å
utvide akvariet slik at det dekker under
visningsbehovet for grunnskole, videre
gående skole, ja helt opp til universitetsnivå.
På den skissen vi gjengir er der
inntegnet et 600 m2 åpent basseng med
plass til sel. Det er tenkt anlagt slik at en
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underjordisk tunnel fra nuværende
akvarium fører frem til bassengets glass
vegger, slik at publikum kan betrakte
selen i bassenget i «fiske-perspektiv». Med
tilknyttede utearealer- selbasseng o.l. vil
Sjøtorget kunne dekke kommunens
ønske om et ansikt mot fjorden. Frogn
kommune har hittil vært meget positive
til Akvariet bl.a. ved å gi Drøbak
Akvarium 20 års vederlagsfri leiekontrakt
på Sjøtorget.
Vi skulle gjerne se at det ble
utarbeidet en modell i stor målestokk.
Det vil utvilsomt vekke interesse såvel hos
publikum som hos politikerne.
BM
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Fortsettelse fra side 5: Laura…
Ved kortbordet holder hun godt følge og
vel så det. Hun er tindrene klar, husker
hva som er gått, og det er triumf i blikket
når hun håver inn en lilleslem.
Laura har alltid vært opptatt av
skjønnheten i verden. Noe av dette fikk
hun oppleve gjennom jobben sin – kjoleog draktsøm. Mye vakkert har hun selv
laget, mye er kjøpt inn på reisene, mye
har Viggo og Laura arvet fra sine familier.
Nydelige møbler, speil, skap, kister osv.
Alle tingene er plassert i harmoni rundt
et harmonisk menneske.
Ikke rart at hun «oppfant» og ble den
første leder av Skjønnhetsrådet i
kommunen vår. Senere tok hun med seg
sin iver etter å bevare det vakre over i
Verneforeningen Gamle Drøbak, som ble
stiftet for 30 år siden. Der har hun sittet i
styret i alle år. Verneforeningen er hennes
hjertebarn, og etter 20 års helhjertet
innsats for bevaringstanken ble hun
utnevnt til æresmedlem – vel fortjent.

Drøbak Gullsmie
Selvfølgelig var hun hovedperson da 30
års jubileet ble feiret i høst.
Hva er det som gjør at enkelte
mennesker kan holde seg så klare og
vitale opp i høy alder? Jeg har antydet at
noe av forklaringen kan ligge i hennes
spennende omgangskrets med den
utfordring dette gir. Bridgen har vi nevnt
– og i tillegg har hun voldsom leselyst.
– Jeg kjeder med aldri, sier hun. Nå er
hun nesten ferdig med To verdener av
Pearl S. Buck. Hun er så takknemlig for
at Biblioteket kommer på besøk med ny
bokforsyning en gang i måneden. Flott
service!
I det hele tatt – hun har gode
hjelpere. En gang i uken kommer
hjemmehjelpen, en gang annenhver uke
stiller hennes tremenning Christian Juell
med bil for shopping. En kar bærer opp
ved for henne til biblioteket i 2. etasje –
ved fra Brunskogen, hvorfor skal en da
klage?
Jo, hun er litt dårlig til bens. – Jeg
synes trappen opp til 2. etasje er litt bratt.
Men det går fint. Jeg har en stokk nede
og en oppe. Og så har hun rullator til
bruk ute på tunet.
Nå gleder hun seg til jul. Den skal
feires på tradisjonell vis, slik den alltid har
vært feiret på Tverkjegla: med fersk torsk
på julekvelden! Det blir 7 til bords – fire
fra Manchester, en fra København og to
fra Gamlelandet. Vi tviler ikke på at det
blir et flott julebord Laura dekker opp!
A.N.
Laura Brun og Eleanor Bergerud er gode
venninner, begge ungdommelige på tross av
deres høye alder
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Tore H. Eriksen

RIMI Drøbak, Sentrumsbygget
Hverdager kl. 9 – 20
Lørdager kl. 9 – 18

Wienerbrødskjæringa
1440 Drøbak

Mer for pengene

velkommen til

g-sport drøbak
drøbak city
Tlf. 64 93 09 84

skipperstuen drøbak
stedet med miljø
telefon 64 93 07 03
Alt under ett tak!

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

hageland
Drøbak Hagesenter AS
Storgaten 22, 1440 Drøbak
Telefon: 64 93 03 59

fotografen

Osloveien 5, 1440 Drøbak. Tlf. 64 93 21 14

Velkommen til
Midt på Torget
i Drøbak
Torget 7, 1440 Drøbak
Telefon 64 93 15 18

dr. kjell a. dalby

På Kumlegaarden spiser du godt

Spesialist i øre – nese – hals

Telefon 64 93 23 06
Storgaten 1
1440 Drøbak
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Niels Carlsensgt. 11 – 1440 Drøbak
Telefon 64 93 15 04
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TE

Galleri Havstad

kristian schau
offentlig godkjent optiker
briller – kontaktlinser

Drøbak Optiske

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

Fra liv og lyst i gamle dager…

Te
k

st:

Storgt. 15, Drøbak, Tlf 64 93 46 55

A.s Drøbak Mek.
Verksted
Niels Carlsensgt. 4, 1440 Drøbak
Telefon: 64 93 55 58

Telefon 64 93 04 43

Vi tar imot reparasjoner av smykker og bytter gull

…til trøstesløs ørken

aamodt fysikalske
institutt
Vimpelfabrikken as
Storgaten 12 – 1440 Drøbak
Telefon 64 93 10 60

Wienerbrødskjæringa 6
1440 Drøbak
Telefon 64 93 20 11

aktieselskapet

O. B. Hansen
Lindtruppbakken – 1440 Drøbak – Telefon 64 93 00 27
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I 20- og 30-årene var Brygga i Drøbak et
livgivende sentrum for den vesle byen. Et
dusin rutebåter anløp brygga hver dag
året gjennom. Hit kom varene til byens
butikker. Herfra ble distriktes varer sendt
med båtene. Herfra pendlet innbyggere
til hovedstaden. Hit kom turistene med
båtene. Hit kom hester og biler for å
ordne distribusjonen. Her var det
PENSJONIST-NYTT 4/2001
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Norsk Kunsthåndverk
Personlige gaver
i de fleste prisklasser.
Velkommen til
en liten glad kunstopplevelse!

autorisert
rørleggerbedrift
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damskipsekspedisjon og kiosk. Her
samlet byens innbyggere og turister seg
ved halv-ti-båten og marsjerte til fest i
Badeparken. Brygga var lekeplass for
ungene. Hit kom elever fra ladesteder ved
fjorden for å gå til skolen. Brygga var
byens hjerte. Den betød langt mer enn
Torvet og Badeparken til sammen. Les
videre og se hvorfor.
15
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Bryggenes historie

R

ett skal være rett. Selv om
Lehmanns Brygge ble selve Brygga
i Drøbak, var Hamborgbrygga
først ute til å kunne ta imot det som ble
den nye tid da dampskipene kom. Innen
1850 var flere rederier i gang med ruter
langs kysten der dampskipene ble
enerådende. Fra 50-årene kom det flere
ruter i gang fra Christiania til byene langs
ytre Oslofjord. Alle rutene hadde anløp i
Drøbak. Behovet for skikkelige brygger
ble stort, og æren for at Drøbak fikk det,
må tilskriver grosserer Hamborg. Han
hadde en eiendom som strakk seg fra

Raskebekken, som nå er lukket til fordel
for Hamborgveien, og ut til det som nå
kalles Norol-tomta. Der mot fjorden
bygget han en skikkelig brygge som hvilte
på store brokar og strakk seg langt ut i
sjøen, slik at ganske store båter kunne
legge inntil. Han anla også en fin
dampskipsekspedisjon. Utrolig nok står
den der den dag i dag, riktignok i restau
rert tilstand. Med sitt karakteristiske
skråtak og skinnende nymalt gul, er den
en perle. Bryggen ble også etter hvert
modernisert. Vi skal se på tre faser fra like
før årsskiftet 1900 til like etter:

Og så er vi fremme til slik området er i dag sammenlignet med det første bildet vi har
av Hamborgbrygga da seilskipene ennå var med.

Grosserer Hamborg bygde sin bolig – en
flott villa – på Husvik. Det er odden der
Huset lå som heter Hamborgodden –
ikke der Norol-tomta ligger. Huset ble
skutt i stykker av Blüchers kanoner i
1940, men grunnmuren står ennå.
16

Hamborgbrygga var etter sin tid en bra
brygge. Det var ikke bare de mindre
rutebåtene som la til der, men også de
såkalte postbåtene som gikk til Stavanger
og Bergen. Lasteskip og passasjerbåter på
vei til Frankrike og Tyskland la også til.
PENSJONIST-NYTT 4/2001
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Lehmannsbryggen som ble «Brygga»

N

avnet Lehmannsbryggen ble vel
knapt nevnt av Drøbaks
befolkning. Man sa bare Brygga,
og da kom man aldri på ville veier –
havnet aldri på de andre bryggene i byen;
Hamborgbrygga, bryggene på Skiphelle,
Husvik, «Vissendal», AG-tomta (nå Sjø
torget), Kommunebrygga, Sundbrygga
eller Toldbodbrygga.
Brygga var byens sjel, kommunika
sjonssentrum og maritime midtpunkt,
dens nerve og sosiale samlingspunkt.
Men den nådde sin enestående status
sånn etterhvert. Den ble anlagt et par tiår
etter Hamborgbrygga og ble gradvis
bygget ut tidlig i 70-årene. Storhetstiden
var 1920 og 30-årene, men brygga var i
drift frem til 1954 da biltrafikken ga
rutebåtene det endelige dødsstøtet.
Det var «mor» Hamborgbrygga som
fødte Lehmannsbrygga som snart skulle
vokse fra moren. Morbrygga lå veldig
utsatt til for vær og vind. Høy sjø
vanskeliggjorde det av og til å legge inn
til, og passasjerer og last fikk nok mer
enn en gang frisk sjøsprøyt over seg.
Mens kirken ble bygget, hadde Niels
Carlsen tilkalt polsk ekspertise. Familien
Lehmann så mulighetene til å skaffe

Hamborgbrygga en avløser på et lunere
sted. Det ble der den idag fremdeles
ligger med brukket nakke. Mange
brygger som er i drift, er gjort om til
betongbrygger, men brygga som
selvfølgelig fikk navn etter Lehmann, er
fremdeles en skikkelig trebrygge av påler,
rundtømmer og plank.
På sitt beste var brygga så lang at to
fjordbåter kunne klappe til kaia samtidig.
Det kom opp både damskipsekspedisjon
og lagerhus. (Vi skal komme tilbake til
det senere.) Men så forandret tidene seg
med biltrafikken, og det ble rent
symbolsk at Schøyens Bilcentraler kjøpte
Brygga og anla rutebilstasjon der.
Senere ble bilfergen Drøbak/Hurum
flyttet fra Båthavna til Brygga, og huffhuff nå kom raset. Det nye fergeleiet tok
en jafs av brygga, og husene ble revet for
å skaffe biloppstillingsplass. Et fantastisk
stykke Drøbakkultur forsvant og har endt
i en ørken. Tenk om det beste av
bebyggelsen og brygga var blitt bevart og
Follo Museum med maritim avdeling
hadde ligget der i dag! Men Lehmanns
hus ligger ihvertfall i utkanten ennå,
vakkert restaurert. Det er rørleggermester
Juell som eier det.

Tre faser Lehmanns brygge. 1. Så lang at to rutebåter kunne klappe til kai. 2. Halvt utbygget.
Lehmanns hus til venstre. Dampskipsekspedisjonen og lager er på plass. 3. Bussene og fergen
har overtatt arenaen. Hva blir det neste?
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Drøbak vil aldri oppleve maken

O

j, oj, for et liv det var der! Man
skal sjelden si aldri, men i dette
tilfellet våger vi: Drøbak
kommer aldri mer til å oppleve et sted
med et slikt mangeartet liv. Brygga hadde
alt i tiårene før krigen. 20 ruteskip anløp
daglig om sommeren. Praktisk talt alle
som skulle utover fjorden til byer og
ladesteder, stilte opp – likeledes nesten
alle som skulle til hovedstaden og innover
fjorden.
Turistene som dominerte byen i
sommermånedene, måtte innom Brygga.

Maleriet «Besteborgere» fra 1907 er et
eksempel på Christian Krohgs karikerings
evne. «Dampskipsekspedisjonen» er revet.
Den snodige aviskiosken er også borte, men
Hamborggården i bakgrunnen er i god
behold.

18

Dit kom varene til butikker og privat
husholdninger i Drøbak – matvarer, øl og
brus, gjødning og bygningsmaterialer,
melsekker fra Moss Aktiemølle, hvite som
nyfallen snø, sement som føyka grått når
sekkene traff plankene for hardt. Her
kom varene fra bøndene for å skipes ut.
Her var det hester og lastebiler side om
side. Bybudene var der med sine hånd
kjerrer, og innbyggere og fremmede var
der for å se og oppleve. Ungene sørpå
lekte der, og skoleungene tok rutebåten
herfra. Her var det en underlig kiosk der
folk fikk lesestoff. Her kom det friske folk
i land, livlige folk, fulle folk, militære og
sivile. Og noen kom i kister som ble båret
i land med æresvakt ved landgangene. Og
her ble det fisket for hobby og for noen
til nødvendig middagsmat. Det var mye
fattigdom i Drøbak i 20- og 30-årene.
Et vitalt sentrum
Midt på bryggeplassen lå kjernen i dette
maritime sentrum – et stort tømmerhus
på pæler. Det var dampskipsekspedi
sjonen med venteværelse og kontorer i
første etasje. I annen etasje bodde brygge
formannen med familie. Sønnen
Bernhard er i dag redaktør av Pensjonistnytt.
Mot nord – nesten vegg i vegg med
dette tømmerhuset – lå et stort varehus
med lager, verksted, doer og et eget
pissoir. Men man hadde da fryselagre den
gangen også – med skikkelig is, for
fiskehandler Iversen hadde fersk fisk å ta
vare på i bygget.
Det var bare en smal passasje mellom
disse to husene, men nok til at biler og
PENSJONIST-NYTT 4/2001
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Utenfor Lehmannshuset i 1908: Mannen med kjerra er bybud nr. 1 Andreassen. Deretter
tollkasserer Larsen og tolloppsynsmann Julius Hansen. I huset til venstre drev Kathrine Bøhler
melkebutikk inntil huset brant ned i 1926. Huset til høyre tilhørte Lehmannfamilien.

hester med kjerre kunne åle seg mellom.
Godt at man ikke hadde store busser som
i dag, for de hadde ikke kunnet passere.
Ved selve brygga, hvor lasten ble
vinsjet inn, lå et lagerskur. På hjørnet
hang en klokke som med sin sterke klang
kom til å bety nesten like mye som
klokkene i vår ærverdige kirke. Den ble
slått på for å varsle båtenes ankomst, men
den ble mye mer og det skal vi fortelle
om senere.
Fra Brygga har det gått 17. mai-tog,
Borger-tog og protest-tog. Der samlet
guttene «sørpå» seg når det skulle «kriges»
mot andre bydelers gjenger. Nå og da
kom det fulle folk fra båtene som «fikk
seg en på trynet» og noen ble hentet av
øvrigheta. På brygga ble det spilt fotball,
kastet på stikka, «kappet land», arrangert
sykkelløp og «slå på hjul» fra ekspedi
PENSJONIST-NYTT 4/2001

sjonen og rundt fontenen på Torget.
På Brygga kom det sangkor fra båtene
og forkynte at «her er vi…». Kjente
skuespillere besøkte Drøbak, og kjente
idrettsmenn hoppet nå og da fra båtene
og ned på brygga for å vise sin spenst,
mens andre var klønete og falt i vannet til
stor fornøyelse for tilskuerne. Flere brave
Drøbaksgutter ble helter når de hoppet i
vannet for å hente opp ting passasjerer
hadde mistet i sjøen fra båtene. En
lommebok med 1000 kroner ble en gang
reddet – en kjempesum den gang. Den
våte gutten fikk en krone, men også det
en bra sum for en pjokk på den tiden.
Men det er spesielt to ting Brygga er
blitt berømt for – også utenfor byens
grenser. Det er «Halv Ti Båten» og
«Morellguttene» som du kan lese om på
side 21.
19
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Morell-gutta på Brygga

Halv-ti-båten

D

et lever mange mennesker rundt
om i Norge, i utlandet og
selvsagt i vårt distrikt, som
husker «Halv-ti-båten» – dagens siste fra
hovedstaden. Gjennom 20- og 30-årene
stilte praktisk talt alle unge i Drøbak,
mange eldre og så og si alle badegjester og
andre turister i sommermånedene opp på
Brygga når denne båten kom. Det ble en
tradisjon som ingen eller få kjenner til
hvordan begynte – for det var sjelden mer
enn et par passasjerer med båten.
Det har vært sagt at den siste båten i
sin tid hadde med seg middagsavisene,
men det var slutt da oppmøtet til siste båt
nådde de store dimensjoner. Riktigere er
det nok at brygga i de lyse sommernetter
ble et møtested – det man i dag ville kalle
et skikkelig «sjekkested». Og det er vel
det som gjør at noen både i Drøbak,
Frogn, Oslo, i landet ellers – og utlandet
– husker stedet. Noen ble det par av – og
mange har nok minner om romantiske
opplevelser på Brygga. Og det var ikke

20

D
slutt der, for etter at «Halv-ti-båten» var
vel fortøyd, så ga hele bølingen seg i vei
til Badeparken der det var gjort i stand til
dans med musikk fra sveivegrammo
fonen. Og der i Parken fortsatte moroa
og romantikken til den lyse morgen.
Og det var kanskje flere grunner som
gjorde at «Halv-ti-båten» ble en slik
magnet.For gudene skal vite at det også
ble et moteshow på Brygga. I våre dager
ville man kanskje ha sagt «se og bli sett».
Det var mange mindre bemidlede lokale
ungdommer som så med misunnelse på
hovedstadens moteløver og velkledde
unge damer som det var mange av blant
badegjestene.
Nå vil det være galt å si at det bare var
den siste båten som trakk folk. Det var
mange, også badegjester og andre turister,
som pendlet. Og familie tok i mot dem
på Brygga. Særlig var det mange lørdag
ettermiddag om sommeren. det var
mange pappaer blant dem, og der har vi
opptakten til «Pappabåtene», noe lørdag
ettermiddagsbåtene langs hele fjorden ble
hetende.
Nå er alt dette yrende livet historie,
grå asfalt, og halvråtne planker griner
mot oss!
PENSJONIST-NYTT 4/2001

et var et privilegium å få lov til å
selge moreller på
Dampskipsbrygga i Drøbak. Du
måtte være mellom 10 og 14 år. Når du
gikk ut av folkeskolen, var det slutt. Men
det sto alltid noen i kø for å overta.
Først måtte bryggeformann Albert
Magnussen godkjenne kandidatene innen
de slapp til. Ikke noe slinger i valsen. Han
skulle ha alt under kontroll. Innad gjaldt
også uskrevne lover. Alle måtte
overholde prisen på bunten –
som i min tid var 10 øre for en
bunt og 3 for 25 øre. Forbud
mot kartelldannelse og
innbyrdes fastlagte faste priser
gjaldt ikke for morellgutta!
Konkurransen lå i kvaliteten
på morellene og hvor mange vi
hadde i hver bunt. Vanligvis
var det 7 kjøttmoreller og 10/12 med de
små sorte. De siste holdt seg dårlig og var
lite populære.
Det ble aldri solgt moreller i løs vekt
eller i kremmerhus. Noen hadde forsøkt
seg, men det var fort blitt avvist – både av
morellgutta og kundene på båtene.
Vi plukket morellene selv. Da fikk vi
dem til «engrospris», samtidig som vi
kunne lure oss til å spise noen mens vi
høstet. Men enkelte av hageeierne hauket
opp til oss hvis raslingen av morell
steinene gjennom løvverket ble for sterk.
Vi klatret rundt i trærne som
apekatter for å finne de peneste og mest
holdbare bærene. så var det full fart hjem
for å bunte. Det måtte et lite knep til
med å surre og feste snelletråden, slik at
bunten ble fast og fin å se på (det var fint
PENSJONIST-NYTT 4/2001

å ha mor til hjelp). Deretter ble buntene
forsiktig dandert i kurven. Noen prøvde
seg med å legge buntene på brett, men
det var helt upraktisk. brettene kunne lett
tippe over under kampen med å få beste
plass langs relinga.
Fjordbåtene var for inngående på
formiddagen, men da var det ikke mange
kjøpelystne med. Det var anderledes på
de utgående hvor passasjerene hadde lagt
dagens gjøremål bak seg.
Moreller, m’reller – 10 øre
bunten – lød det fristende, og
på de store utfartsdagene gikk
det unna. Gutta solgte ofte
kurven tom. Man følte seg rik.
En av gutta lot en gang
som om han ikke turde hoppe
i land da båten gled ut. Det
var «Jarlsberg» for inngående.
Vi som sto igjen på brygga og hadde
greid å hoppe med kurv og penger i
behold, syntes synd på ham som ikke
våget spranget.
Vi hadde ikke lagt merke til at han
hadde kurven full. «Uheldig» som han var,
fikk han bli med til Oslo gratis. Der gikk
han straks opp til Youngstorget og kjøpte to
kilo med fine kjøttmoreller, gikk tilbake til
kaia, tok frem trådsnella og buntet opp alle
morellene så kurven ble full igjen. Styrmannen på «Oscarsborg», som var første
båt utover, godkjente hans forklaring med
et smil i øyekroken og ga ham gratis tur
tilbake til Drøbak. Der hoppet han lett og
glad i land fra rekka – med tom kurv og
lomma full av penger. Vi som sto på
brygga, fikk ikke solgt en bunt.
Bernhard (morell-gutt)
21
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Klokka på Brygga

D

en ringte trutt og jevnt fra tidlig
morgen til kveld, for om
sommeren var det opptil 20
anløp av fjordbåter i døgnet og klokken
varlset anløp. Når bryggeformann
Magnussen løftet sin kraftige høyrehånd
og skapte en kraftig klang i klokken på
hjørnet av lagerskuret, så ble det liv på
Brygga. For klokka trakk til seg flere folk
enn kirkeklokken, må vite. For å
omskrive litt: Når klokka klang, så fort de
sprang – alle som skulle med båtene;
karene som løp og klemte hatten mot
hodet så den ikke blåste bort, damene
holdt nette hender i de vide bremmene
på sine hatter, kåper og frakker ble slengt
over skuldrene. – Hu, hei, Magnussen
har ringt, snart klapper båten til kai!

22

Og de kraftige karene som skulle
bringe lasten ombord og ta ut sekker og
materialer, gjorde seg klar til tunge løft og
styring av kranene. Noen løp til toa
lettene og pissoiret. Det var ikke noe
skilting dit – lukta viste veien! Nå hastet
det med å bli kvitt den siste skvetten.
Klokkeklangen til Magnussen fortalte at
morellgutta måtte gjøre seg klare, by
budene måtte få rompa ned av kjerrene
sine, og det måtte gjøres klar til å ta imot
trossene, selv om matrosene på båtene var
mestre i å treffe riktig.
Men klokka var også mye mer. Som
smågutt husker jeg at mor som var
pendler til Oslo, ropte «Nå slår
Magnussen på klokka, jeg må forte meg – er
tilbake med Oscarsborg i ettermiddag –
husk matpakka til skolen!» Og så bar det
avsted til morgenbåten «Alpha».
For mange skoleelever var klokka et
varsel om å komme seg opp og avsted når
Magnussen slo på Bryggeklokka. Det var
ikke mange som hadde klokke, for ikke å
snakke om armbåndsur.
Klokka bar også varsel om møter: «Vi
treffes på Brygga når Magnussen slår for
«Holmestrand» (fjordbåt). Klokka startet
også kappløp med sykler, på beina,
konkurranse med «slå på hjul» og mye
annen lek: «Første slag på klokka – så
avsted!» Og små rønnere brukte også
klokkeslagene til å samles når den og den
båten kommer, for å begynne å file på
rutene til gamle damer med tråd og
harpiks, og banke på dørene til eldre –
for så å stikke av!
Ja, vi kunne skrive mye om hvor
anvendelig klokka var.
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Men det var én ting du ikke skulle
fortsøke deg på, og det var å ringe med
klokka uten lov!! Prøvde du deg på det,
burde du enten ha pute på baken eller
kunne løpe veldig fort. Bryggeformannen
var en veldig snill mann som var glad i og
hyggelig mot livlige gutter, men orden
skulle det være! Kom du med tøv, så
møtte du en ganske anderledes
bryggeformann – og han var streng.
Men han kunne også bringe små
jævelunger til himmels! Hadde du vist at
du var en skikkelig, høflig kar som kunne
holde orden og hjelpe gamle med å bære
tunge ting ombord, for eksempel, så
hendte det at Magnussen lot deg få ringe
etter å ha instruert deg hvordan du skulle

gjøre det. Da var du helt og løp rundt
med englevinger, fortalte hjemme hva du
hadde fått lov til, løp til venner for å
skryte, fikk klassekamerater samlet rundt
deg for å høre om bragden, og ble
beundret av jenter. Halleluja!
Da Brygga kom til veis ende etter at
«Holmestrand», som siste båt, la fra kai,
ble Klokka stjålet!!
Tenk om noen kunne opplyse om
hvor den er, slik at den kunne komme
opp igjen når nye bygg kommer opp –
hva det enn måtte bli der på Brygga. En
fin lokalhistorie om et livlig Drøbaksliv
ville den kunne fortelle om, og kanskje
klinge igjen om det kommer nye båter til
Brygga.

«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.

AvtaleGiro
PENSJONIST-NYTT 4/2001
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Drøbak hjelpefengsel –
fengslet på Råkeløkka

Gode tilbud og hurtig handel
i butikkene du kjenner
Manufaktur – Konfeksjon

HEER – TELEFON 64 90 53 00

Telefon 64 93 01 07
1440 Drøbak

SKOMAKER

O. Pedersen Eftf.
SKOMAKERVERKSTED/SKOBUTIKK

Sogsti Plantesenter
Sogstiveien – 1440 Drøbak

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

Lindtruppbk. 11
1440 Drøbak
Tlf. 64 93 14 46

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

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

RADIO, TV, VIDEO, PARABOLANTENNER
SEIERSTEN SENTRUM 2, 1440 DRØBAK. TLF. 64 93 08 68
ÅPENT 09.00 - 17.00 TORSDAG 09.00 - 19.00 LØRDAG 10.00 -14.00
24
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ollo politimesterembete er 100 år 1.
april 2002. I den forbindelse
arbeides det med en jubileumsbok.
I arbeidet med denne boken har Drøbak
hjelpefengsel dukket opp jevnlig i gamle
politidokumenter og vaktjournaler.
Fengslet var et amts/fylkesfengsel og ble
brukt av distriktets politi og lensmenn
som varetekts-, fylle- og husvillarrest,
samt til soning av bøter og kortere
fengselsstraffer.
Fra gammelt av hadde det, utenom de
store festningsfengslene rundt om i
landet, eksistert en rekke små arresthus til
bruk for varetektsfengslede og til
avsoning av kortere fengselsstraffer. Disse
arresthusene ble bekostet av byene og
bygdene. Ved en ny lov i 1857, kom dette
lokale fengselsvesenet inn i mer ordnede
former. Amtene og kjøpstedene skulle
danne fengselsdistrikter, som mot et
bidrag fra staten var forpliktet til å skaffe
og vedlikeholde det nødvendige antall
fengsler. Ved siden av distriktsfengsler
skulle det være små hjelpefengsler i
byene, og såkalte tinglagsarrester på
landet. I byene var dette som regel lagt til
rådstuene, og på landet ofte til
lensmannsgården.
Drøbak ble kjøpstad i 1842, og vi vet
at det før 1900 lå et fengsel, lokalisert til
området ved torget, antagelig sammen
bygd med den bygningen som i dag huser
ost og vinstuen «Det Gamle Bageri».
Rundt århundreskiftet foregikk det en del
offentlig byggeprosjekter i Drøbak, og i
referatene fra byens representantmøte, sak
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Gitteret foran en av cellene er fortsatt på plass

nr. 5, kan det leses at Drøbak by måtte
låne penger. Det ble i 1901 opptatt et
kommunelån på kr. 50 000,-.
Kr. 19 600,- av disse gikk til bygging
av ny gymnastikk- og sløydlokaler, og
som det står: …ved at fjerne den gamle
Fængselsbygning opnaaedes at
Gymnastiklokalet kom i Forbindelse med
Skolebygningerne (i dag Frogn bibliotek).
Videre gikk kr. 9 000,- til innkjøp av
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brannstasjon på Råkeløkka, med følgende
kommentar:
Eiendommen indkjøbtes, da Eieren
vilde sælge den, og man fandt, at Byen
burde eie sin egen Brandstation. Paa den
Grund, som da indkjøptes, er den nye
Fængselsbygning opført.
Og som post nr. 4, ca. kr. 12 700,- til
den nye fengselsbygning.
Dette ga også inntekter: Akershus Amt
bidrager til Fængslet med Vagtmesterbolig
kr. 600.00 aarlig-, hvorhos yderligere svares
en Leie af kr. 100.00.
Drøbak hjelpefengsel ligger på Råkeløkka
(Damvn. 6) i Drøbak, og bygningen ser i
dag ut omtrent slik den ble bygget rundt
1900. Bygningen har fremdeles
gjennomgående kjøreport, og ut fra en
gammel tegning (1948) kan det tyde på
at det var fengselsceller på begge sider av
portrommet. Cellene i den søndre delen
av bygningen er gjort om til leilighet,
mens de to cellene på den nordre siden er
intakt, med en stor vedovn og store gitre i
deler av celleveggene.
Det var nok trivelige forhold i Drøbak
hjelpefengsel, men særlig rømningssikkert
var det ikke. Det går mange historier om
fornøyelige og oppfinnsomme rømninger.
les bare hva fengslets vaktmester Per
Thorbjørnsen en gang diktet:
I Drøbak et fengsel de har som er flott,
for den som har friheten kjær.
Når fangene nok av sitt opphold har fått,
forsvinner de rett som det er.
De bryter seg ut uten brekkjern og slegge,
for bare de puster på gølv eller vegge,
så går det et høl og de priser sitt hell,
og kryper så ut med et takk og farvel.
Flere kjente personer har hatt opphold i
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Døren inn til cella hadde forskriftsmessig
luke

hjelpefengslet, bl.a. dikteren Herman
Wildenvey. (omhandlet i «Pensjonistnytt"» nr. 2/98).
Den 6. november 1922 fikk også en
kjent forfatter, Arthur Omre, tilbringe en
natt der. Han ble sammen med 3 andre
pågrepet av tollvesenet i Drøbaksundet
med en smuglerskøyte inneholdene fire
tonn 96 prosent sprit. Assistert av «pol´ti
Mørk» gikk veien til Drøbak
hjelpefengsel. Som Omre selv skriver i
boken «Smuglere» …sjefen for denne nette,
lille anstalten. Jeg gir ham noen penger og
ber ham skaffe biff til oss alle tre og selters.
Sprit hadde de jo selv. Omre og hans
venner satt kun en natt i fengslet, og
PENSJONIST-NYTT 4/2001

slapp ut etter å ha betalt kr. 600,- i
forskudd på en bot.
Etter hvert ble nok fengslet ikke
tidsmessig nok. 21. mars 1939 har
Akershus Amtstidende følgende
overskrift: Politimester Sandvik vil ha nytt
fengsel, eller foreslår hjelpefengslet i Drøbak
nedlagt.
Dette etter en rømningshistorie hvor
fangene hadde forlatt Drøbak hjelpefengsel
tvers gjennem veggen.
Sandvik foreslår at staten kjøper den
eiendommen som politikammeret ligger
på (den gangen Storgaten 28), og at det
bygges et fengsel bak politikammeret ned
mot Raschebekken. Og av erfaring
avslutter han med å si at et fengsel nå må
opføres i jernbetong.
Intet skjedde, og så kom 2. verdens
krig. Noe nybygg eller nedleggelse var da
ikke aktuelt. Etter krigen levde fengslet
sitt liv, men ble nok etter hvert brukt mer
og mer som kun fyllearrest.
Da så vaktmester Per Thorbjørnsen
døde i første del av 50 årene, ble fengselet
bestemt nedlagt. Politiet hadde på dette
tidspunkt fått nye lokaler i Storgata 2,
med tre celler til bruk som fyllearrest, og
som i et nødstilfelle også kunne brukes til
varetekt.
Kilder: Akershus Amtstidende, 11.
desember 1901, Follominne og Bok
Arthur Omre
Bjørn Lilleslåtten
Koksovnen varmet opp to celler

I forbindelse med boken «Follo politimesterembetets 100 års historie» er
undertegnede (tlf. 64 93 00 63) interessert i å komme i kontakt med lesere av
«Pensjonist-nytt» som sitter på opplysninger, historier eller bilder som er
relatert til fengselet eller politiets historie.
Bjørn Lilleslåtten
PENSJONIST-NYTT 4/2001
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Tur til København
følg med i

(og denne gang er det ikke redaktøren)

T
Kom innom til en hyggelig prat om
vårt fordelsprogram

«Aktiviteten»

KARAT

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

Vi har mulighetene, du har valget.

telefon 64 93 76 00

Niels Carlsensgate – 1440 Drøbak

grønthuset

drøbak frukt- og grønttorg
pavelsgården – storgt. 7
tlf. 64 93 02 88

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

relasthandler, sagbrukseier og
storborgeren Christen Carlsen
(1707-1771) var sammen med sin
halvbror Niels Carlsen de toneangivende i
Drøbak på 1700-tallet. Christen hadde
sin residens i den store herskapelige eien
dommen ved Torvet, der hvor Biblioteket
holder til i dag.
Tidligere visste vi ikke så meget om
hans privatliv, men under restaureringen
av Solberggården i Båthavna fant man
under et av gulvene Christen Carlsens
almanakk fra 1767. Der har han omhyg
gelig notert om sin økonomiske og private
gjøren og laden, der er det opplysning om
hvem som skylder ham penger, hvor
meget og hva slags trelast han har liggende
på lasteplassen i Båthavna, i Wennebeck
og på Husvik. Dessuten kan vi lese om
ham og hans hustru Anne Paludans reise
til København:
Anno 1767
Christen og Anne tok seg tid til en fritids
reise til Danmarks hovedstad, slik som
mange av oss gjør i dag. Men reisen tok
nok adskillig lenger tid dengang – med
seilskip og varierende værforhold.

De dro fra Drøbak den 29. mai og
kom til Helsingborg i Sverige den 5. juni
– en reise på 6 døgn. Om kvelden samme
dag var de fremme i København, hvor de
tok «Logie hos Postmester Jacobsen».
Husleien var 5 riksdaler for en uke. Reise
kassen var på 140 riksdaler 2 mark og 16
skilling. Åpenbart har Christen og fruen
riktig slått seg løs og gjort innkjøp for å
vise sin stand på en skikkelig måte
hjemme i Drøbak. Christen kjøper ny
hatt for 4 riksdaler, strømper, garnityr
kniver, luktepulver til fruen, et glass, noen
bilder «Perspectiv Støcker av Ignatius
With» for 10 riksdaler. Paret bruker 2
riksdaler på «at bese Slotted». Klærne blir
vasket for 3 mark og det investeres i en ny
parykk. Han eller hustruen får sydd en ny
kledning, og der kjøpes 6 par Thekopper
til 7 riksdaler. Fruen får et par «øreringer
og en haarnaal» til 4 riksdaler og 3 mark.
Carlsen gjør også innkjøp av «5 Støcker
logtende Wand med æske».
Christen og fruen reiste tilbake fra
København klokken 10 på morgenen den
20. juni.

laurits karlsen & sønn AS
Olje • parafin • service

Pensjonister får rabatt!
Torggaten 3 – 1440 Drøbak
Telefon 64 93 00 84
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Broderi og garn – kunstige blomster m.m.
Vi har det meste……for de fleste!
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Ring 64 93 17 55
og snakk med din lokalleverandør
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Arne Glenne
i fin form

Arne Glenne kommer fra Bjerke Vestre

N

år du møter Arne Glenne,
høyreist, kraftig, med malmfull
røst og med hårmanke nesten
som i gamle dager, har du vondt for å tro
at han kan ha passert 91 !
Han tar imot Pensjonist-nytt med et
solid håndgrep - og så er praten igang.
Og for en hukommelse og fortellerglede
han har. Han ruller opp den ene historie
etter den andre, som det skulle ha hendt
igår.
Arnes far Sigurd var bonde. I 1907
kjøpte han en av de tre Bjerkegårdene,
Bjerke Vestre. Tre år senere ble Arne født
der. Vi gjengir et maleri av gården som
Anton Thoresen malte i 1924. Da hadde
Sigurd Glenne nettopp oppført ny låve,
men hadde ennå ikke rukket å få den
malt. Sigurd forlangte at Thoresen satte
rødfarge på låven, selv om han først rakk
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å male den rød året etter. Thoresen
protesterte,
for han ville male den slik den var. Da
slo Glenne i bordet og sa med tyngde:
Den skal være rød. Som vi ser av bildet ble
den rød!
Arne hadde tre brødre og en søster.
Det var vanlig den gang at eldstegutten,
når den tid kom, skulle overta gården.
Men Arne var nummer 2 i rekken.
Da Arne var blitt 19 år, kom hans
onkel Lars Glenne en dag på besøk. Han
hadde nettopp kjøpt bilverkstedet til
Furru Abrahamsen og Kristian
Magnussen på Hamborgbrygga og
trengte hjelp til å få ryddet opp på tomta.
Og Arne stilte opp. Etterpå måtte han
hjelpe Lars Glenne i smia og på
verkstedet. Da var det gjort! Da ble det
bil med stor B som sto i hodet på ham.
PENSJONIST-NYTT 4/2001

Lars Glenne var autorisert sjåførlærer.
Arne var ikke lenge om å få tatt sertifikat,
og ikke lenge etterpå hjalp han til med
lærekjøring.
På den tid var Ingeniør M.O.
Schøyen kommet godt igang med
busstrafikk til hovedstaden. Arne tok
ekstrajobb som buss-sjåfør. Det syntes
han var moro, selv om veiene var
skrøpelige dengang. Særlig om vintrene
med mangelfull snøbrøyting og dype
hjulspor. Veien til Oslo gikk om Frogn
kirke, og bakkene ned til Årungen hadde
så krappe svinger at man måtte rygge et
par ganger for å komme rundt. Og på
glatt føre måtte man kjøre med kjettinger
hele strekningen inn til bygrensen.
Først i 1930-årene fikk man brøyting
av veiene med lastebil som trekk-kraft.
Når fru Darre-Brandt på Froen gård
skulle en tur inn til hovedstaden, ble det
satt et lite flagg i veikanten utenfor
gården. Det var et tegn på at sjåførene
hadde å stoppe der, og pent vente til
fruen hadde gjort seg klar.

I 1934 dro Arne til Oslo for å ta
utdannelse ved Statens Teknologiske
Institutt. For å skaffe penger tok han
ekstrajobber hos Schøyen ved å kjøre buss
i Oslo og nærmeste omegn før og etter
skoletid og på søndagene.
Da Arne hadde tatt eksamen, fikk han
mange tilbud om å begynne på bil
verksted der inne. Men faren hans foreslo
for ham at han heller burde starte for seg
selv i Frogn. Og det syntes Arne var et
godt forslag. Han fikk tak i tomt nær
veikrysset ved Dyrløkke, fikk satt opp en
verkstedbygning på 150 m2. To av
brødrene hans hjalp til og begynte snart
som mekanikere. Biltrafikken økte kraftig
i årene som fulgte, og verkstedet måtte
utvides for å dekke behovet. Snart hadde
Arne 10 mann i arbeide.
Den første tiden var det å stå på
døgnet rundt. Midt på natten kunne det
komme en telefon fra en av skyssstasjonene langs Gjersjøen at en bil sto
fast med bakakslen brukket. Arne fikk
tak i en av kara fra verkstedet og dro

Bil
veteranen
Arne
Glenne
foran en
nymotens
bil, som
Bernhard
kom med
for å
intervjue
ham
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innover. Vinterstid med mye snø og
kulde var det et slit og ligge på bar bakke
og mekke. Var det riktig kalt, ble oljen i
kardangen helt stiv. Da måtte man tenne
et lite bål under for å få oljen flytende
eller bruke loddelampa. Men bakakslen
kom på plass og bilen startet.
Arnes kommentar idag: Det er ikke
mange metrene langs Gjersjøen hvor jeg
ikke har ligget på ryggen og mekket i
vinterkulda.
Etterhvert fikk biler og verksted bedre
utstyr. En rundbrenner sørget for litt
varme, og man kunne se litt lysere på
tilværelsen. Kranbil ble anskaffet, slik at
man kunne få tauet bilene inn til
verkstedet. Veiene ble bedre,
snøbrøytingen mer effektiv, bilmotorene
mer driftssikre, men samtidig mer
kompliserte. Det gjaldt å holde seg
oppdatert. I 1938 anla Arne
bensinstasjon og trafikken økte.
I 1945/46 fikk Arne Glenne bygget et
moderne, sentraloppvarmet bilverksted
ved Dyrløkke. Nå kunne gutta komme til
oppvarmede lokaler kl. 7 om morgenen.
Men så kom krigen. Bensin ble
strengt rasjonert, og bilkjøring
innskrenket. Inntil noen fant ut at man
kunne bruke tregass istedetfor bensin.
Generator ble konstruert, treknott ble
produsert. Verkstedene monterte
anleggene på busser, lastebiler- drosjer og
på enkelte privatbiler. Var knotten tørr og
veiene ikke for bratte, gikk det ikke så
verst, men det ble mye jobbing for å
holde fyrkjeler og vifter i orden.
Like etter krigens slutt tok Arne fatt
på nye utvidelser. Et toppmoderne
bilverksted med 600 m2 gulvflate og stort
loftsrom sto ferdig i 1947. I en periode
startet han med noe helt nytt: montere
knallerter på tråsykler. Men det ble ingen
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stor suksess. Bedre var det med Jens A.
Schou, som kom med sin «gjerdesag» og
leide lokaler hos Arne i 3-4 år, inntil han
fikk bygget sin kjempebedrift like
bortenfor, der hvor Drøbak City holder
til idag.
Siden 1970 har Arne Glenne leiet ut
verksted og lokaler.

Godt nytt fra Eldresenteret

Arne Glenne har hatt mange jern i ilden,
men også tatt seg tid til avkobling. Han
hadde i mange år motorsykkeldilla.
Med en råsterk Harley Davidson dro
han og svogeren Rolf Tomter land og
strand rundt. På grusveier med vaskebrett
kjørte de helt opp mot Bodø, men da
brukte de bare en sykkel og skiftet på
med kjøringen.
Selv om Arne Glenne har arbeidet mer
enn hardt i sitt liv, fikk han tid til
friluftsliv: Han elsket å vandre i skog og
mark og i fjellet. Han var en ivrig jeger,
og mange harer, ryper og kramsfugl er det
blitt gjennom årene.
Nå har han vært pensjonist i 30 år og
nyter sitt otium i den store villaen i
Skanseveien. Bilen står klar i garasjen.
Etter han mistet sin kone, steller han
huset selv, lager middag hver dag og koser
seg med kaffekoppen og avisene, som han
leser uten briller. Hans to barn,
barnebarn og oldebarn kommer stadig på
besøk, og da stortrives de alle.
Selv om han har arbeidet hardt til alle
døgnets tider, har han en jernhelse.
Kanskje tingene henger sammen!
På hans hode er det ikke antydning til
måne. Måtte solen fortsatt skinne på
denne hederskaren.
BM
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Høsttanker
Høsten i Eldresenteret har vært – og er – helt utrolig aktiv. Hvert eneste rom og
alle ledige stunder er i bruk til varierte samlinger. Det vrimler av mennesker fra vi
åpner til vi lukker, og kjøkkengjengen går glade og slitne hjem til velfortjent hvil
etter endt innsats.
Men jeg savner flere av dere som er nye pensjonister. Noen har funnet veien,
men det må da være noen av dere som ikke er i syden eller spiller golf og som
trenger oss? Våg dere innom og se hva vi tilbyr. Og husk at alle som ser ut til å
tilhøre en gjeng, har en gang vært ny og alene.
Vårsemesteret
Om to måneder er vi i gang med nytt semester. Vi deler gjerne året i to semester,
før og etter sommerferien og julehelgen. Når vi så kommer til januar, starter alle
kurser og studieringer på nytt, og det er mulig for nye å bli med. Samtidig legges
det nye planer i teater- og turkomiteen. I dag er det ikke så mye å fortelle om hva
tilbudene blir fra komiteene, men turlederen forteller at hun bl.a ønsker å
arrangere tur til Eidsvold en fin vårdag.
Lajla i arbeidsstuen begynner å bli husvarm og snakker om garving av skinn og
sølvarbeid. Følg med i Akershus Amtstidende, Frogn kommune informerer og følg
med på blåtavlen i Eldresenteret. Som bruker trenger du intet medlemskap. Vi
snakkes.
Hilsen og God Jul fra Britt Marit, Lajla, Eva, Hamida, Aase og Marianne
PENSJONIST-NYTT 4/2001
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Holmedammen

V

est for lensmann Næss’ eiendom
(Montessoriskolen i dag), lå en
dam som ble kalt
«Holmedammen» etter en av dammens
tre grunnleggere, skomakermester Holm.
Dammen ble etablert rundt 1880,
samtidig med anlegget av den nye
hovedveien ned til Drøbak sentrum.
Veien ble ført over Ullerudbekken
(Raskebekken) på en stor fylling over
dalen, hvor man nylig hadde planlagt
omsorgsboliger. Drøbak fikk dermed en
adkomstvei som var betydelig slakkere
enn Buggebakken og Seimbakken (den
gamle Drøybakken som ga byen sitt
navn).
På nordsiden av Gulliksbakken anla
man en høy demning. Således ble det
mulighet for en dam, som skulle tjene
som vannreserve for Brannvæsenet i
Drøbak, samtidig som den ble fin
skøytebane om vinteren.
Pensjonist-nytt har lenge vært på jakt
etter et skikkelig fotografi av Holme
dammen. Endelig har vi fått det vi søkte.
Gunnar Andersen i Sorenskriver
Ellefsensvei 37 hadde det fotoet som vi
gjengir her. Sammen med fotografiet fikk
vi en interessant beskrivelse som vi
gjengir:
«På fjellrabben som stuper ned i dammen
var det lagt opp en halvsirkelformet
platting av sten med et fint jernrekkverk
rundt. Den ble kalt «Sæterdals Minne» og
ble et yndet sverme- og hvilested, og hvor
også hestene med tunge lass kunne ta seg
en pust i bakken. Det er meg fortalt at
kommunen anla denne plassen etter at en
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mann ved navn Sæterdal hadde kjørt
utfor med hest og vogn og druknet i
dammen. Han ble ikke funnet før om
våren «etter at isen hadde gått». Hele
vinteren var det blitt vasket og skyllet tøy
i dammen i en råk man brukte til den
slags. Likeledes hentet folk som bodde
nær dammen sitt drikkevann der. Så vidt
jeg har hørt ble ingen syke. Gjennom
strømningen var vel sterk nok. Like inntil
fjellet hadde man anlagt en liten brygge,
så det skulle bli lettere å fylle
vannbøttene.
De husene vi ser på fotografiet lå
rundt den gamle «Fardalsvingen», i
området som ble kalt Husbergløkka, som
vi i dag kaller Råkeløkka.
I bekken ved Ullerud Bro lå det en
bitte liten dam ved slukten vest for huset
til Torvik. Den ble benyttet som vann
kilde for husene i området. Derfra gikk
det en liten «foss» ned til snekker Ola i
Dal’n. Derfra tok han ut kraft til sin
dreierbenk.
Om vinteren benyttet ungene
Holmedammen som skøytebane, men de
fikk streng beskjed om å holde seg langt
unna råkene. Min mor Anna, gift med
Gustav Andersen, holdt på å drukne der
da hun var rundt 10 år gammel (1905).
Hun skulle prøve skøytene som hun
hadde tyvlånt av sin eldre bror, Johan
Brynhildsen. Hun hadde nok kommet til
å hakke hull i isen med skøytene der hvor
det var en råk hvor man hadde skylt tøy,
og vips lå hun i det iskalde vannet.
Heldigvis var det en eldre gutt i nærheten
som fikk reddet henne. Han het Benny
Sørensen og var bror til snekkermester
PENSJONIST-NYTT 4/2001

Sverre Sørensen. Han bar henne hjem til
Seimgården. I tillegg til varme klær
vanket det også ris for ulydigheten.»
I 1929 brast demningen under en flom,
og Raskebekken ble for noen timer til en
liten elv. Men man fikk demningen

reparert, og ungdommen i Drøbak hadde
enda mange år gleden av å gå på skøyter
der.
Er det noen blant Pensjonist-nytts
lesere som husker når dammen ble tappet
ut og fylt igjen?

Selveierleilighet i Drøbak sentrum 
– for deg over 60
Vindfang – Entre – Åpen stue/kjøkkenløsning – Soverom (2)
Kombinert bad/toalett/vaskerom
Henvendelse Sissel Våge. Telefon 64 93 33 41
PENSJONIST-NYTT 4/2001
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Erling Drange og Bernhard Magnussen

Drøbak fra nord til syd
Husene forteller historie

N

å er den kommet: Julepresangen
til alle Drøbaks-folk, både de som
bor her og de som har flyttet ut.
Drøbak fra nord til syd, med undertittelen
Husene forteller historie. Tegneren er
arkitekt Erling Drange og fortelleren
Bernhard Magnussen. De har fått med seg
46 bygninger fra Husvik-holmen i nord til
Losstasjonen i syd. Bygningene er
nummerert, og du finner dem igjen på et
ypperlig kart først og sist i boken.
Det er bare utvalgte hus som får være
med: Den eldre trehusbebyggelsen som er
mest uberørt når det gjelder utvendige
endringer, utvidelser og moderniseringer.
Her er glimt fra seilskutetiden med
eksport av trelast og is, om Drøbak som
havneby for hovedstaden, om overgangen
til damp og fjordbåtene, om opptakten til
badebyen Drøbak. Det er blitt en
nydelig, lekker bok i hendig format.
Dranges streker gir husene akkurat
36
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den rette karakter, myke og nennsomme
følger de vegger og tak. Fargene er duse
og lyse, vi føler sommerbrisen fra fjorden.
Vi, innbyggerne i Frogn, må prise oss
lykkelige over at vår eminente lokalhistoriker og guide Bernhard har hatt tid
og krefter til å fullføre denne boken.
Arne Nesje
Formannen i Verneforeningen Gamle
Drøbak, Per Willy Færgestad, sier om
boken:
«Boken tar oss med på en vandring fra
Vindfangerbukta – gjennom Drøbak – til
Lehmannsbrygga og Losstasjonen. Vi
hører om eiendommenes utvikling,
husenes konstruksjon og miljøet knyttet
til dem gjennom tidene. Det må ha vært
et stort arbeid å finne frem så mye detal
jert viten. Boken har et levende språk og
vakre tegninger.Jeg kan anbefale den til
alle som vil vite mer om Drøbaks fortid.»
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Frogn Bygdebokverk er komplett med bind V

Vår egen tid
4. desember lanseres det femte og
foreløpig siste bindet i Frogn Bygde
bokverk. Perioden, fra slutten på siste
verdenskrig til åpningen av tverr
forbindelsen, beskrives av en som
kjenner den godt, nemlig Øystein
Øystå.
Med dette femte bindet kan redak
sjonskomiteen sluttføre 10 års arbeid.
Bind 1 kom i 1996 – siden er det
kommet et bind ca. hvert 2. år.
– På langt nær alt
har fått plass, selv om
bindet er blitt stort. Vi
håper at de mange
som har levd her i
denne tiden vil kunne
gjenoppleve den, og at
også riktig mange
andre vil følge for
fatterens gåsegang gjennom denne
spennende perioden i vårt lokalsamfunn,
Drøbak og Frogn, sier Øystein Øystå
(bildet).
– Ikke i noen annen tilsvarende
periode har bygda vår endret seg som
gjennom det siste halve hundreåret.
Freden og friheten kom. Store opp
gaver og muligheter kom. Forvent
ningene og pågangsmotet var der
allerede, sier Øystein.
Kommunesammenslåingen i 1962
gjorde at lille Drøbak fikk albuerom, og
Frogn fikk sin egen «hovedstad». Popu
lariteten økte. Folk strømmet til. Nye
boligområder ble utbygget. Alt vel altså?
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Med det femte bindet som selges i bok
handelen fra 5. desember, har redaksjons
komiteen for Bygdebokverket fullført en
strålende jobb. Fra venstre: Ole Johs Hafsten,
Herman Glenne og Bernhard Magnussen.

– Nei, slett ikke,
sier Øystein. –
Industrien ble etter
hvert borte. Hus
dyrene ble borte.
Handel og kornåkre
ble modernæringer.
Kjøpesentra øket
presset på de lokale
handelshusene, men
folk strømmet til og ville bo her.
Så kom en stigende satsning på
kultur, på opplevelser og på egenart.
Frogn forandret seg. Andelen pendlere
økte. I dag jobber mer enn annenhver
arbeidstaker utenfor kommunen. Men
tiltrekningskraften har holdt seg, noe
boligprisene forteller om.
Om dette og mye mer, om politikk
og prestasjoner, om samarbeid og
skubbing, om mennesker og motiver, om
gavn og gleder handler dette bindet. Det
begynner med en slutt, nemlig på krigen,
og slutter med en begynnelse: Åpningen
av en tunnel mellom øst og vest.
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Hans Fredrik Gudes maleri av dampsaga i Vindfangerbukta sett fra Husvikholmen

Sagene i Vindfangerbukta

S

elvom Vindfangerbukta og Husvikområdet hører sagaen til – hva vi
kan lese om i Håkon Magnussøns
saga – har sagene i Bukta intet med
Sagaen å gjøre. Det har derimot
Tingveien i boligfeltet på Husvik, for det
var der Tinget lå.
Sagajordet er navnet på den lille sletta
nedenfor Jo-Bu, fordi man der hadde
sagenes plankestabler.
Det har ligget to sager i Vindfanger
bukta.. Den første sagen var en dampsag,
som daværende eier av Husvik
eiendommen, Henry Parr, satte opp i
annen halvdel på 1800-tallet. Parr drev
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verftet og kjølhalingsanleggene på
Husvikholmen og i Bukta. Han var også
seilskutereder og deltok i iseksporten.
Vi er så heldige å ha et maleri av
denne saga hengende i Nasjonalgalleriet,
og det er ingen ringere enn Hans Gude
som har malt det (1876).
Gude må ha satt sitt staffeli på
Husvikholmen og sett østover mot Bukta.
Det er så naturtro malt at vi kan kjenne
igjen den lille vika hvor C-brygga idag
stikker ut.
Selve saga må ha ligget omtrent der
hvor slippen og Knutebua ligger.
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Saga til Wennersgaard

Den andre saga ble anlagt av trelast
handler Johan Wennersgaard fra Frogn i
1921. Den ble elektrisk drevet.
Tømmerstokkene ble fløtet inn i
Vindfangerbukta og halt opp til sag
bruket ved hjelp av en «kjerrrat», dvs en
endeløs kjetting forsynt med kroker. Det
rare ordet skriver seg fra det tyske
Kehrrad, som betyr vendehjul.
Tømmeret fra de nærliggende skoger
ble kjørt ned til saga med hester og
lunnedrag.

Sagajordet
På maleriet som gjengis på høyre side, ser
vi plankelagrene. På noen av dem er
plankene sirlig lagt i kryss og tvers med
en utstikkende planke for hvert lag, slik
at det ble dannet en slags trapp for dem
som bar plankene opp.
PENSJONIST-NYTT 4/2001

Mange av plankestablene ble lagt helt
opp mot Trafoen, og sletta rundt den fikk
dermed navnet Sagajordet.
Store deler av den skårne lasten og
biproduktet sagflisen ble fraktet til
kjøpere langs Oslofjorden med jakter og
lektere.
Det er vår egen kunstmaler Anton
Thoresen som har malt det bilde vi
gjengir. Hans staffeli er satt opp slik at
maleriet favner Husvikholmen, mens
Gude foreviget Bukta den andre veien.
Etter Wennersgaard overtok
Oscarsborg Festning saga og sagdriften.
Saga ble nedlagt etter 2.verdenskrig.
BM

ono
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Onsdag 2. januar starter det ubrukte året 2002 i Frogn Eldresenter.
Kom og bruk det sammen med oss.

Gledelig jul og godt nytt år!

• T ry k k : O B H a n s e n

Luciaopptog med barn fra Solgry barnehage kl. 11.15
Gløgg og julekaker . Ikke middag
Trekning julelotteri
Julekonsert i Oslo konserthus
Julemiddag kl. 13.00. kr. 65,00 pr. person. Påmelding
Kafeen stenger kl. 11.30
24 til 27. desember holder senteret stengt
28. des Åpent. Middag
28. des Juletrefest for voksne kl 18.00. Kr. 30,00 pr. person
29. des	Åpent
31. des	Åpent som lørdager

as

12. des
19. des
19. des
20. des
21. des

Trine Suphammer

Niels Carlsens gate 20, 1440 Drøbak
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