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Nye Sogsti skole

Et spennende år

Farvel Svodastigr –

Snart skal vi som sedvanlig hilse hverandre med GOD JUL og GODT NYTT ÅR!
Men i år ligger det noe spesielt i ”godt nytt år” – dramatisk historie: Norge brøt
unionen med Sverige i 1905. For Drøbaksfolk ble det et særdeles merkbart år. Eldre
i badebyen husker ennå at far og bestefar kunne fortelle hvordan militæret i byen
mobiliserte, skytterlaget trente krig, forsvarstillingene på Seiersten og stillinger mot
øst ble bemannet, og på Oscarsborg var det full krigsoppsetting med godt over
1000 soldater. Faren for krig dominerte samtalene.

Velkommen nye Sogsti
94

Vi skal selvsagt komme tilbake til det dramatiske året i senere reportasjer og
beretninger.

år gammel følger vi Svodastigr
skole til graven – Sogsti skole
som den het i vår tid – men den
fruktbare jorden på gården Sogsti
Søndre setter samtidig den splitter nye
Sogsti skole inn i skolelivet i Frogn.
Ny kultur blir skapt, men en gammel
forsvinner og vil aldri bli gjenskapt. Den
gamle skolen inneholdt en historie om
et utrolig slit mange elever hadde for å
få undervisning: vassing i dyp snø i flere
kilometer, roturer i sterk vind mellom
isflak og niser, lange marsjer i våte
klær gjennom øde skoger, og opphold
i tre trange klasserom som bare tillot
undervisning annenhver dag. Få elever
bodde nær skolen, og det var langt,langt
frem til dagens transport i mammas og
pappas bil. Sogsti lå i Frogn, og mange
elever måtte gå forbi skolen i Drøbak
etter roturene for å ta fatt på bakkene
opp til Sogsti. Da var de heldigere de
som bodde i Løkta og som ”bare” hadde
Brunskauen å forsere.

I mellomtiden har vi en riktig god og koselig jul !

En møteplass

Det hersker ikke tvil om at bl.a. Oscarsborg betydde svært mye i svenskenes
vurdering av de militære forhold. Festningen var godt opprustet, en av de mest
moderne i Europa. Svenskene forstod at det var umulig å forsere Drøbaksundet, og
forsvaret rundt Drøbak var så sterkt at det virket skremmende på dem. I Drøbak var
det soldater over alt, noe som bl. a. også førte til at ”gledespiker” fra hovedstaden
gjorde invasjon i småbyen.
Folket formelig boblet av nasjonalisme. Aldri hadde 17-maitoget vært større. På
folkemøter og endog i kirken kokte det av tanker på full uavhengighet.
Det ble heldigvis ingen krig mellom Norge og Sverige, Karlstad- forliket hindret det.
Men de eldre i Drøbak husker at far og bestefar fortalte at ryktene var sterke. De
gikk til og med ut på at byen måtte evakueres.
Etter at freden var sikret, ble det i Drøbak som ellers i landet, folkeavstemning. Det
var den 13. august 1905 . Nesten 400 borgere stemte JA, en eneste NEI.

Redaksjonen
Reidun Iversen
Asgjerd Wærnhus
Kjell Lorentzen
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64 93 32 78 Karl Garder
64 93 90 35
64 90 91 19 Arne Nesje
64 93 07 13
64 93 02 46 Sverre H. Christophersen
Bernhard Magnussen 64 93 04 89
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Gjennom tidene har ikke Sogsti bare
vært skole, men også et møtested
for voksne, husmorlag, velforeninger,
sangkor, huseierforeninger, kunstklubber, speidere
og idrettsforeninger,
gamle har hatt sine
treningstimer der
Kristian Brun bygget
skolen
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Sogsti skole 1910

Sogsti skole 2004

og ikke minst har vi lagt våre stemmesedler i urnene på Sogsti skole.
I 1910 var det blitt så pass mange
mennesker i distriktet at det var
naturlig at en ny skole som man likevel
måtte bygge, ble lagt til Sogsti. Den
første skolen i distriktet ble satt opp
på Øierud i Sørbygda i 1882. Småskolebygningen ble flyttet til Sogsti i
1910. Den hadde ett klasserom 1.etasje,
og i 2. etasje var det en liten leilighet
til vaktmesteren. Hovedbygningen ble
satt opp av byggmester Kristian Brun
og hadde tre klasserom i 1.etasje, en
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korridor og en uværsoverbygning. I
2. etasje var det tre leiligheter for lærere.
Området der skolen ble bygget
het tidligere Svodastigr, og derfor ble
skolen også kalt Svodastigr, noe som er
tolket til å bety ”stien over svaberget”.
Byggesummen var 26 000 kroner.
Det skulle snart vise seg at det var
gått vel fort med bygget. Avløpet fra
vaskene gikk rett gjennom grunnmuren
og ut i intet, og da det senere ble
montert et wc i huset, ble det en fryktelig lukt som skolen lenge slet med.
Slite har skolen også gjort med
for mange og for få elever. Like etter
krigen måtte elever overføres fra
Bilitt skole, for der var det klasserom
nok, og undervisningen var så kort
at elevene bare gikk annenhver dag.
Gymnastikksal fantes ikke på Sogsti, og
håndarbeidsundervisning var det så som
så med, toalettforholdene var miserable.
Utvidelse var vanskelig. På sydsiden
var det en frukthage, og i øst lå fjellet.
Faktum var at bygningene som ble satt
opp i 1910 stod uforandret til 1953. Det
var noe helt annet med Drøbak. Der var
det byskoleordning, og undervisningen
var 40 prosent høyere enn i Frogn.

Utbygging – en lærerseier
Fra begynnelsen av 50-tallet ble
det en sterk økning av barnetallet,
og forholdene ble dermed kritiske.
Flere forslag til utbygging kom
fra kommunen, men skolen ble
ikke holdt orientert. Man kan kalle
det er revolusjon da skolestyret
skar gjennom elendigheten, trass
i motstand fra kommunestyret og
andre. I 1957 var utvidelsene i gang.
Det ble to klasseværelser i hver etasje,
et lærerværelse, noe skolen aldri
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hadde hatt, et kontor og i kjelleren et
sentralfyringsanlegg. Frukthagen ble
omgjort til lekeplass.
Nå fulgte forandringene ganske tett.
Man gikk mot en ny tid som begynte
med den nye skoleloven i 1959. By og
land skulle stilles likt. Undervisningen
ble utvidet, og elevene skulle ha full
skoledag. Folkeskolen på landet hadde
fått sitt dødsstøt. Nye klasserom ble
nødvendig. Det ble anlagt en paviljong
for heimkunnskap og forming og for
lekesal og kroppsøving.
Men det skulle vise seg at for gymnastikkens del var det ikke tilstrekkelig.
Elevene måtte fly halvnakne og svette
ned til hovedbygningen for å dusje, selv
på vinterstid i snø og kulde, heter det i
50- års jubileumsskriftet til skolen.

				
Innflytning til Frogn
Men nå ble det for alvor fart i innflytningen til Frogn, og det merket Sogsti
mest. Behovet for nye utbygginger ble
presserende. Etter mye planleggende
arbeid, ble en ny utvidelse ferdig i l973.
Men etter få år oppdaget man at skolen
var gjennom ”sliten” og måtte nærmest
totalrenoveres. En ny og moderne skole
stod ferdig i slutten av 1979.
Men nye problemer oppstod. I 1980
brant trebygningen som i 1910 ble
flyttet fra Øierud, ned. Men det ble fart
i byggingen av et nytt bygg som ble
innviet allerede året etter.
Nå kunne elevene ved Sogsti riktig
kose seg på den gamle Svogastigr skole,
foreldrene også. Skolen fortsatte å huse
de mange foreninger. Men i horisonten
lurte nye utfordringer. Frogn var blitt et
populært sted og bo. Folk strømmet på,
og rundt Sogsti reiser det ene nybygget
etter det andre seg.
Rolfot
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Gjennom snø, isflak og
tåke til skolen
D
et var strevsomt, meget strevsomt,
for mange elever å nå frem til
Sogsti skole etter at den stod ferdig i
1910 og i årene frem til krigen i 1940.
Reidar Fæste, som nå er 88 år
gammel, forteller at ungene fra Klommestein og Skorkeberg gikk over Trolldalen
med bøkene sine i kilometere i dyp snø
i mørke og i all slags vær. Og elever kom
fra baksiden av ”Håja” ut Vestfjorden
i robåter i sterk vind og mellom isflak.
Og de kom fra Gylte og i områdene
mot Hvitsten i høy snø, så de ble søkkvåte. Noen småunger rodde også fra
Langebåt i en liten sjekte for å komme
til skolen, sier Fæste. Han er eier av den
vakre gården Søndre Sogsti som er fra
vikingtiden. Hans far
sørget for tomta til
Sogsti, eller Svogastigr
som den da het, og
sønnen Reidar Fæste
har sørget for tomten
til den nye Sogsti
skole ved å selge unna
jordene ned mot
Reidar Fæste
Vestbyveien.
– Vi hadde 7 klasser og bare tre
klasseværelser da jeg begynte på Sogsti,
sier Fæste, så det ble bare 2 dagers skole
i uken.

Slitsomme turer med båt
Ennå lever det elever som var med på
de lange og vanskelige turene til skolen.
De kan fortelle om de strabasene de
var gjennom. I snø og mørke tok de
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seg gjennom skogene fra Saga-området,
ofte med elg og andre dyr som krysset
deres vei. Det var tidvis mulig å ta en
sti forbi Kjeppestad over Skiphelle og
Elle til Drøbak, og det gikk kjerrevei fra
Søndre Solberg og Saga. De var glade
når de kom frem til skolen, der de fikk
tørket tøyet på skjermbrettene foran de
glohete vedovnene.
Men verst var det
nok for de som måtte
bruke sjøveien. Av og
til var høststormene
sterkere en de små
nevene som trakk
i årene, så elevene
nådde ikke skolen.
Og da vanket det
ofte skjenn og
bebreidelser fra
lærerne.
Elevene fikk brev med seg hjem
med beskjed til foreldrene om at de
hadde å passe på at ungene kom tidsnok på skolen. En av elevene husker
han rodde seg vill i tåka og havnet på
Småskjær. Noen kom fra baksiden av
Håøya og rodde i tåke og mellom isflak
til Oscarsborg for å nå dampbåten med
det klingende navn ”Drittola”.
Båten tok dem til Sundbrygga i
Drøbak. Derfra måtte de gå forbi skolen
i Drøbak, for de kom jo fra ”Håja” som
tilhørte Frogn, og fra Drøbak sentrum la
de veien gjennom Brunskauen til Sogsti.
Helge Askautrud, som senere ble
ordfører i Drøbak, var en av dem. Det
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var ofte slitne og våte elever som kom
på skolen om morgenen. Noen ganger
ble båten de rodde i skrudd fast i isen.
Og dette ligger ikke langt tilbake
i tiden. Det er samtidshistorie. Leif
Hansen (72) forteller: Jeg bodde
på Langebåt, og vi måtte ro over til
Husvikholmen. Jeg hadde respekt for
roturen. Jeg var ung, og jeg husker det av
og til var kaldt i båten brødrene min rodde.
Vi mindre, min litt eldre søster og jeg som
førsteklassing, forsøkte å dytte på årene for
å holde oss varme. Derfra gikk de til Sogsti,
og om ettermiddagen var det samme
veien tilbake. En dag måtte de gi tapt for

sønnavinden. De måtte snu. Da de kom på
skolen igjen, fikk Leif med seg brev om at
han kunne ikke være borte fordi det blåste
litt. Brevet var litt spisst. Men da tente mor
og skrev et like spisst brev tilbake og ba
læreren komme og ro båten selv. Læreren
hadde nok tittet på forholdene – han
hadde knapt nok vært på sjøen selv.
Han bakket fullstendig ut og gjorde
det klart at elevene bare kunne være
hjemme når været var så dårlig.
Det kunne fortelles mye om
elevenes slit. Men det er historie nå, en
historie som kanskje dør med skolen,
hvis dager er endt.
Rolfot

Sorggruppe
Den 10. november ble den første
sorggruppa ved Frivillighetssentralen
avsluttet. Da hadde den vært i virksomhet i et år. Gruppen hadde til å begynne
med ni deltakere og to gruppeledere.
Etter hvert falt to deltakere ut, og
gruppa stabiliserte seg på 7 deltakere.
Alle sju har fulgt gruppa hele året.

Tårer og latter
Grethe Vaagan og Torill Støylen har
ledet gruppa gjennom storm og stille.
Sistnevnte har nylig avsluttet en
utdannelse som kunstterapeut. Disse
kunnskapene har gruppedeltakerne fått
nyte godt av underveis. En sorggruppe
assosieres vanligvis med tårer, iallfall
for en utenforstående, men i denne
gruppen har det vært en god blanding
av både latter og gråt.

Ikke rådgivere
Gruppelederne er der ikke som
rådgivere. Deres jobb er å hjelpe
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deltakerne til selv å drive sin egen
sorgprosess videre. De skal sørge for
at alle kommer til orde samt stille
spørsmål der det er nødvendig.

Ny gruppe
På nyåret prøver vi å få i gang en ny
sorggruppe i Frogn. Dersom dere som
leser dette kjenner noen som kan ha
behov for å gå i en slik gruppe, så bring
denne informasjonen videre. Vi setter
i gang når vi har nok påmeldte. Det
ideelle er å starte med 9 deltakere.
Frivillighetssentralene i Ås, Vestby
og Frogn samarbeider om sorgstøtteprosjektet. I høst startet en gruppe i
Vestby. Når det gjelder gruppe ved
samlivsbrudd samarbeider vi med Sorg
og Omsorg i Ski, Oppegård og Ås.
Interesserte kan henvende seg
til Frivillighetssentralen i Frogn, tlf
64906196 eller 41531413 eller
e-post gro.rosth@frogn.kommune.no
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FØLG MED I

Kom innom til en hyggelig prat om
vårt fordelsprogram

«Aktiviteten»

Apotek i KARAT
Drøbak Sentrum

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

Storgaten 18 – 1440 Drøbak
Vi har mulighetene, du har valget.
Åpningstider:
Hverdager 9.00-17.00
Lørdager
9.00-14.00
Telefon 04800 Kundeservice
Telefon 64 90 77 80 Faks 64 93 39 04

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

Broderi og garn – kunstige blomster m.m.
Vi har det meste……for de fleste!
18
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En elev forteller

Sogsti skole og livet
i gamle dager
Av Rakel Pavels Smith

M

en da het den Svodastiger, som
betyr ”Svabergstien”. Men de
skiftet navn til Sogsti, som betyr sti over
bart fjell, altså samme betydning, sti
over bart fjell til fjord. Det var nok en
del svaberg eller bare fjell, som etter
hvert er blitt skogkledd. Da jeg var liten,
var det mye skog i området rundt her
og i Torkildsbyen.
Våren 1934 begynte jeg på skolen,
6 år gammel. Vi var siste klasse som
begynte om våren, så min klasse gikk
1 1/4 år i første klasse.
Vi gikk annen hver dag på skolen
og det var bra, for mange barn hadde
lang vei å gå, kaldt og vått i all slags vær,
gikk og gikk de, noen ganger hadde
det snedd masse om natten og det var
ofte ikke brøytet enda, for de kjørte
ikke brøytebil i full fart som skrapte
ned i veien, men den gang kjørte de
med 2 hester og treplog, sånn som
dere kanskje lager selv i mindre format.
Denne var stor og tung, men den klarte
ikke å skrape ned til veien, så et tykt lag
med sne lå igjen så vi kunne kjøre med
spark, kjelke og gå på ski på alle veiene.
Det var hvite vinterveier.
Dere kan kanskje tro at de som
hadde så lang veg kunne bli kjørt til
skolen, Men nesten ingen hadde bil, jeg
tror kanskje 10 i hele Drøbak, og det
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var doktoren, lensmannen, bybuden
og vaskeriet og en sykebil som var en
gammel fransk militær feltsykebil. De
hadde hester på gårdene, men bøndene
kunne ikke kjøre skoleungene for de
måtte vente med å kjøre til kuene var
melket og kjørte da melken til meieriet
i Drøbak.
Skolen begynte klokken halvni og
varte til klokken ett for de to minste
klassene og til klokken to for de andre,
Og så skulle de den like lange veien
hjem igjen, så det var godt at det
var annenhver dag, lørdag var også
skoledag.
Det var ikke plass til flere klasser,
for det var bare 3 klasserom i den
store bygningen og 1 klasserom her +
sløydsalen som var som et skjul med
4-5 høvelbenker, litt mørkt og mye
verktøy. Bortenfor der var det guttedoer
på siden opp mot fjellet; på den andre
siden mot veien var det jentedoer,
men alt var bare utedoer. Det var ikke
klosetter, vi hadde ikke springvann i
Frogn kommune; det var bare bekker,
brønner, kulper og vann (tjern). Noen
hadde utslagsvask og pumpe inne, men
ingen hadde klosett, dusj eller bad.
Det er store forandringer fra den
gang og nå.
Det var en del militærfamilier
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4. klasse Sogsti skole 1939. Første rekke fra venstre: Grethe Wetlesen (Stensrud)
gikk fra Solbergbygda, Rakel Wilhelmsen (Pavels Smith) gikk fra Torkildsbyen,
Reidun Magelie (Lier) gikk fra Kringerud gård, Harald Stranger gikk fra
Torkildsbyen, Arne Hjerpåsen bodde ved Sogstiveien, Olaf Faye Petersen gikk fra
Torkildsbyen, lærer Andreas Sandvik bodde i 2. etasje på Sogsti skole.
Bakerste rekke fra venstre: Gerd Bjerke (Stokkeland) gikk fra Solbergbygda, Inger
Gunnerud (Kristiansen) kom fra Tronstad / Oscarsborg, Knut Gunnerud kom fra
Tronstad / Oscarsborg, Arild Østlie gikk fra Røysepytten, Lars Hågensen bodde
ved Steinhuset (Osloveien), Håkon Hansen kom fra Langebåt, Johan Schumann
gikk fra Haverkleiva.

som før krigen bodde på Oscarsborg
festning, og deres barn og barna fra
Tronstad fikk kjøre med Borgenbåten
så den fungerte som en skolebåt over
fjorden, tur-retur.

Fra Spervikstrand, til Bilitt
Innerst i Hallangen ligger Spervikstrand,
Kleiva og Spervika. De hadde også lange
skoleveier. De gikk helt nede fra fjorden
gjennom skogen, det var bare noen få
hus og vinduene og utelyset var det
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eneste lyset, ellers var det mørkt hvis
ikke månen lyste.
Bjørn Michaelsen var en av dem
som fra første klasse gikk denne veien
til Bilitt skole, de gikk til Dammen, litt
før Ottarsrud og gjennom gårdene
på venstre side til de kom frem til
skolen. Den veien har vi også gått med
historielaget, med Bjørn Michaelsen
som guide.
Det var tunge og lange bakker
for små ben, så de gikk fra hjemmet
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klokken 7 om morgenen, selvfølgelig
i all slags vær. De brukte da nesten
halvannen time på å gå til skolen. Fra
4.klasse gikk de på Sogsti skole, da
gikk de til Ottarsrud, tok rutebussen til
Ullerud og gikk over Sogsti.

Fra Nesset til Bilitt
Her gikk skoleveien fra Nesset opp
Møllerbakken over Frogn Kirke og helt
til Bilitt. Det var 8 km.hver veg, 1,6 mil
tur-retur til skolen fra du var 7 år. Det
var bratt og mørkt, ikke noe lys her
heller. Anne Eide var en av dem som
gikk denne veien, og hun fortalte at hun
mange ganger var veldig redd da hun
gikk gjennom skogen for hun gikk ofte
alene. Det var ikke alltid de skulle gå på
samme dag, for alle gikk annen hver dag
på skolen på den tiden heldigvis, men
en dag hun gikk alene, møtte hun en
tysk soldat midt inne i skogen. Han gikk
bort til henne og løftet henne opp. Hun

ble livredd og begynte å gråte, men da
tok han opp en sjokolade og ga henne
og hun gikk videre. For alle elevene
med så lange veier, var vinteren og
mørketiden verst og det var ofte sterk
kulde, vind og sno. De stod opp femhalv-seks om morgenen og enda hendte
det at de ikke klarte å komme frem i
rett tid. På Bilitt gikk de som var fra
Nesset den gang på samme skolen alle
årene fra første til syvende klasse.
Det var stor forskjell på Drøbak
skole og Sogsti skole selv om det ikke
var lang vei imellom. På Sogsti skole
gikk de annen hver dag, de hadde
ikke skolekjøkken, ikke gymnastikksal.
Håndarbeidet hadde jentene fra Sogsti
fjorten dager sammenhengende før
sommerferien og guttene hadde sløyd
på samme tid. Drøbak skole hadde alt
fordelt på hele året.
Ja, dette var litt om skole og
skoleveiene i de gode gamle dager.

«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?

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

HEER – TELEFON 64 90 53 00

Sjøhesten

*
Fisk og
delikatesse
Sogsti Plantesenter

Sogstiveien
– 1440 Drøbak
Torvet
7 – Drøbak

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

Med AvtaleGiro er det nettopp det som skjer. I god tid før forfall sender vi deg
forhåndsmelding om hvem du skal betale til, når du skal betale og hva det
gjelder. Du kan bruke Kontofonen hvis du vil utsette betalingen av en bestemt
regning. Oversikt over alle betalte regninger står påkontoutskriften din hver
måned. Den gjelder som kvittering.
Stikk innom og spør oss om AvtaleGiro. Vi hjelper deg i gang, sådu kan glemme
de faste regningene dine.

*
Skomakeren
Fersk fisk
og
Spiseri
Åpningstider:

Lindtruppbk. 11
1440 Drøbak
Tlf. 64 93 14 46

Man-fre 09.00-17.00
Torsdag 09.00-20.00

*

STOR UTSTILLING
Alt påett 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 10.00 - 17.00 TORSDAG 10.00 - 19.00 LØRDAG 10.00 -14.00

AvtaleGiro
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Telefon 64 93 01 07
1440 Drøbak
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Velkommen nye Sogsti skole
M

ange har sett at like ved
innkjørselen til Sogsti skole
svinger det seg nå en ny vei opp
skråningen mot øst. Veien er bred og
fin, og den har fortau. Men så vidt vi
vet er den enda navnløs. Veinavnet har
vært diskutert i Amta. Noen vil hedre og
minnes Laura Brun ved å knytte hennes
navn til veien, mens andre mener at en
vei som eventuelt skal gis hennes navn,
bør ligge et annet sted. I stedet har de
foreslått Ekesvingen som navn på veien
og mener det er naturlig siden både
Ekeveien, Ekebakken og Ekestubben
ligger nettopp i dette området.
Men uansett navnevalg, det er altså
denne veien vi må ta. På toppen av
bakken bør en stoppe litt og se seg
om, for der åpner det seg et vakkert
landskap med lang siktlinje mot
Øyerud i øst og Odalen i sør. Og nede i
skråningen ligger den nye Sogsti skole.
Det slår en hvilken kontrast denne åpne
beliggenheten utgjør i forhold til den
gamle skolens inneklemte tomt mellom
veien og en bratt skråning.
Ellers merker en straks hvor fint
skoleanlegget med sine lave bygninger
er tilpasset terrenget. Og det kan vel
være en av grunnene til at det har vært
fritt for naboprotester i forbindelse
med denne byggingen. Alle har beholdt
utsikten.
Heldigvis er det slutt på den tiden
da skolegårdene skulle være en ren
grus- eller asfaltørken. I dag legges
det vekt på at uterommet skal ha
estetiske kvaliteter som skaper trivsel
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og velvære. Dette er svært tydelig på
nye Sogsti skole: Mellom bygningene er
det plantet en rekke trær, og den svakt
hellende skoleplassen er terrassert med
hvitkalkede, buede lave murer som
egner seg ypperlig som sittebenker.
Det er til og med laget en steinsatt
minibekk som skal lede klukkende vann
gjennom skolegården. På den romslige
lekeplassen for de minste har man spart
en stor fjellknaus som helt sikkert blir
del av leken.
Og ungene slipper ikke unna litt
læring i friminuttene heller; både alfabet
og gangetabell er risset inn i felter i
muren i skolegården.
Med gul teglstein som det
dominerende byggemateriale, har
man fått både vakre og tilnærmet
PENSJONIST-NYTT 4/2004

vedlikeholdsfrie bygninger.
På et hyggelig forhåndsmøte med
rektor Linda Vamnes har vi fått vite
at det store hovedbygget gir plass til
gymnastikksal, heimkunnskapsrom,
formingsrom, personalrom,
arbeidsrom for lærerne og kontorer for
administrasjonen.
I tillegg til hovedbygget kommer
det to paviljonger, den ene for
småskoletrinnet (1.-4.trinn), den andre
for mellomtrinnet (5.-7.trinn). Hvert
årstrinn har to klasserom som ligger
vegg i vegg, eller kanskje ikke det var
helt riktig uttrykt. Det er nemlig bare en
halv vegg mellom rommene. Den andre
halvparten kan åpnes/lukkes med en
skyvedør, slik at gruppene får mulighet
til å være sammen eller hver for seg.
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I småskolens paviljong ligger for
øvrig lokalene til skolefritidsordningen
(SFO) sentralt i bygget. Dette
gjenspeiler rektor Vamnes sitt ønske
om at SFO ikke bare skal spille en rolle
etter at skoledagen er avsluttet, men at
ordningen også skal gjøre nytte for seg
ved å integreres i selve skoledagen i et
fleksibelt samspill mellom lærerne og
SFO-personalet. Det gjør skoledagen
noe lengre for elevene, men gir dem
samtidig mulighet for perioder med
avveksling og ny oppladning i regi av
SFO. Det er dette som i pedagogiske
kretser kalles Sogsti-modellen, og som
er i ferd med å spre seg ikke bare til
andre skoler i kommunen, men også til
skoler i andre kommuner. Nye Sogsti
skole starter med andre ord med en
fysisk tilrettelegging som er basert på
egen pedagogisk nytenkning. Det er
ikke verst!
I mellomtrinnets paviljong blir det
et musikkrom på hele 120 m2 og et
bibliotek på 215 m2.
Ingen tvil om at Frogn kommune
på nytt har bygd en kvalitetsskole. Nye
Sogsti skole er en flott skole der de
fysiske rammene ligger godt til rette.
Nå får vi bare håpe at det også finnes
penger til å gi skolen det innhold den
trenger i form av bøker, læremidler,
inventar, etc. Det er jo ingen selvfølge i
disse kommunale økonomiske krise- og
nedskjæringstider. Vi får leve i håpet.
Selv om innflyttingen ikke skal
finne sted før tidlig på nyåret, tillater vi
oss allerede nå å gratulere både elever,
foreldre, rektor, lærere og resten av
personalet med den nye skolen og en
ny pedagogisk tidsregning på Sogsti!
Kjell Lorentzen
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Håøyakongen og huldrene
på Bergholmen
F
or de som seiler og ferdes i
Drøbak-sundet og Vestfjorden er
Bergholmen godt kjent. For de som ikke
vet det så er det en idyllisk liten holme
som ligger rett vest av Håøya. Holmen
tilhører Oscarsborg festning. Litt sørvest
for Bergholmen stikker to små skjær
opp av sjøen. De er godt synlige fra
Drøbakssiden. Skjærene har blitt kaldt
ved mange navn; det jeg har hørt er
Skjellskjæra. For lenge, lenge siden
– den gang det var troll og skrømt i
fjellene – bodde det to vakre jenter her.
Ja, de to jentene
var så pene
at det gikk
frasagn om dem
i mange mils
omkrets. En
gammel fisker
hadde fortalt
at han hadde
sett to vakre
ungjenter sitte
på svaberget
og børste håret
sitt, en dag han
var ute for å
trekke rusene.
Dette var i
grålysningen,
men selv om
det ikke var
helt dagslys,
kunne han
ha sverget på
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at vakere jenter skulle du lete lenge
etter. Han ville ro inn til svaberget,
men da fikk han se halen som stakk
fram under stakken. Han skåtet i fra
det beste han kunne, og fossrodde
så han kjente blodsmaken i munnen.
Det var nok huldrefolket han hadde
vært ute for. Det stemte nok det. For
Håøyakongen hadde sett seg ut akkurat
disse to pene huldrejentene som noen
fine kjerringemner til å stelle for seg.
Men alt han staset seg opp, og dess mer
han gjorde seg til for jentene, jo mer
lo de av ham.
Til slutt var
Håøyakongen
så sint at han
holdt på å
sprekke. Han
lovet seg at det
skulle de nok få
merke. Å holde
Håøyakongen
for narr var det
ingen som burde
gjøre.
Så var det en
sommermorgen
huldrejentene
hadde tenkt
å ta seg et
morgenbad.
Været var
varmt og godt,
selv om ikke
sola var oppe
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ennå. For en vet jo at troll og hulder
ikke tåler sollys, for da blir de til stein.
Huldrejentene fikk av seg stakkene
og hoppet ut i sjøen. Men da de
kom opp til overflaten fikk de se
Håøyakongen sitte på svaberget der
hvor stakkene deres lå.
”Vil du se å komme deg vekk ” ropte
huldrejentene fra vannet. ”Vil dere bli
kjerringene mine, og stelle for meg ”
ropte Håøyakongen så det ga ekko i
Kloa-sundet. ”Aldri i livet om vi gjør ”
ropte huldrene tilbake. ” Da får dere
ligge der i sjøen resten av livet, for nå
renner sola snart ” ropte Håøyakongen
mens han viftet med huldrestakkene
til jentene. Så fór han lukt inn i berget i
Håøyaåsen. I det samme stakk sola fram
over åskammen i øst. Huldrejentene

som var ute i sjøen, forsøkte å dukke
under vannet for å unngå solstrålene,
men uheldigvis var rumpene deres over
vannet og de traff sola med sine stråler.
Ja, du vet jo hvordan dette endte ?
Huldrene de ligger der den dag i
dag. Rett sydvest for Bergholmen.
Putte Halvorsen
***
Ta deg en tur med båten langs
sydsiden av Bergholmen, da dukker
“huldreskjærene” opp!

Farvel, du kjære

V

itenskapsmannen og marinbiologen Otto Frederik Müller kom til Drøbak fra
Danmark for å studere livet i Christianiafjorden. Han ville drive forskning fra
Drøbak til Færder. Det er takket være ham at kråkebollene i fjorden fikk sitt latinske
navn knyttet til Drøbak.
I Drøbak falt han også for enken etter den store trelasthandler, eksportør og
finansmann Christen Carlsen, som var halvbror av Niels Carlsen.
Da Müller i juni 1775 tok farvel med sin kjæreste, hustruen Anne Paludan, og sitt
like kjære Drøbak for å begi seg ut på nogen ukers botaniseringstur i Syd-Norge,
skrev han følgende brev:
”Jeg sleed mig av min kiære og bekymrede Kones Arme; med stirrende Øine
fra en klippe paa Strandbredden fulgte hun mig, indtil Mand og Baad og Vand
blev ett. Mit øie var heftet paa min Veninde; snart forvandledes hun til en Punkt,
der hastig forsvandt i den lyse Lufttaage, som bedekket byen. Efterhaanden
unddrog sig Bærums-aasen, Asker, Røgens og Liers frugtbare Egne, og den østlige
Kant af det skarpe Hurum mit tause Aasyn. Haa-Øens høie Pande, som overseer
Christianias, Drammens, Mosses og mange Ladestæders florerende Handel, og
fra hvilken de biergede Landstrekninger synes som et bølged Hav, hilset mig
endnu engang- og nu farvel Drøbaks fiskerige Fiord, og Follougs kornfulde
Marke”.
PENSJONIST-NYTT 4/2004
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Kanefart og hestejul
Alle bildene er hentet fra boken “40 norske hestekjøretøyer”,
utgitt av Foreningen til kjørehestens fremme, ISBN 82-996339-0-7

I

disse tider da bilene ruller inn mot
kirkene i distriktet til julegudstjenestene, må man tenke seg hvordan
det så ut før bilene begynte å dominere.
Hestene travet mot kirkene og hadde
flotte vogner på slep. Spisslede, bredslede,
familieslede eller russeslede, eller om
snøen ikke var sjenerende høy, karjol,
stolkjerre, trille og landauer Mange
pensjonister i Drøbak og Frogn, også
undertegnede, husker ennå det flotte syn
utenfor Drøbak kirke. Men det var enda
flottere syn utenfor gamle Frogn kirke.
Ved festlige anledninger som ved bryllup
og til og fra store anledninger, ble selveste
staskjøretøyet, Landaueren, brukt, men
da var bare de rikeste involvert, eller
man leiet den på skysstasjon. Det var
to skysstasjoner i Drøbak:Abrahamsens
Vognmannsforretning og Johannes
Treider som holdt til ved Raskebekken
rett overfor Reenskaug hotell. Der var det
hovedbygning, stall, vognskjul og høyloft,
og det var det også hos Karl Abrahamsen
som drev sin forretning hvor Drøbak Foto
hadde sine lokaler. Noen få eksemplarer
av disse kjøretøyene befinner seg ennå på
noen gårder i Frogn.
Takket være Einar Høibraatens lille
bok ”Skjemt og Alvor” og boken ”40
norske hestekjøretøyer” vet vi hva man
fartet rundt i før bilene fullstendig
tok over. Einar Høibraaten gir en god
beskrivelse av det som befant seg av
kjøretøyer i Drøbak og Frogn, og i den
fargerike ”40 norske hestekjøretøyer”
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slike kom i sving ved veiskillene. Flere
gårder hadde slått seg sammen for
kjøring til meieriet eller kjøpmennene,
melkeutsalgene etter tur. Da nyttet man
gjerne den firhjulede fjærvogn.

Karjolen
som anbefales på det beste å kjøpe,
finner vi bilder og beskrivelse av det
som ble trukket av hester på vei og snø.
Det er verdifull kulturhistorie.

Høibraaten beretter:
Meget anvendt var den relativt lette
kurvtrille, en åpen vogn med plass
til 2-3 personer, navnet etter den
kurvflettede fatning og seterygg.
Kuskesetet var som oftest bak. De fleste
husker vel denne kjøreredskapen,
fremdeles finnes den i et og annet
vognskjul på landsbygden, og brukes
ved spesielle anledninger. En og annen
”kjøkkenvogn”, firehjulet fjærvogn m/to
seter, kan muligens ennå eksistere.
Til hurtig og lett skyss av en person
bruktes ofte karjolen, et tohjulet
kjøretøy med myke fjærer og fjærende
dragstenger. Kjørekaren satt på et
lærtrukket “skrin” bak passasjeren. I
skrinet ble ofte oppbevart reiseeffekter,
og under dinglet havresekken av solid
lær. Skyssgutten satt gjerne skrevs over
den hardstappede høysekken. Det
hendte at hestene måtte fores underveis
på langturer, skriver Høibraaten.
Senere kom dogcarten med faste
gummibelegg på hjulene. Den ga plass
fra to til fire personer og ble regnet som
litt av et luksuskjøretøy. På gårdene var
man meget avhengig av fjærkjerren eller
melkekjerren. Den hadde stive fjærer
og nyttedes til kjipping av melkespann
til meiekjøring eller melkebukk, da
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Leger, dyrleger og prester brukte meget
karjolen. Denne var bl.a. fast befordringsmiddel for sokneprest Simonsen når
han skulle til Frogn kirke eller var ute i
soknebesøk. Han kjørte bestandig skysskarjolen alene, han likte å stelle med
hesten, hadde med havre og høy.
Kalesjevognen var nærmest som en
trille, men hadde kalesje til å slå opp over
passasjerene, de større og finere utgaver
hadde ”sidegardiner”, så passasjerene
satt bedre beskyttet mot vær og vind.Til
disse hadde man anledning til å huke på
dobbeltdrag når man ville nytte tospann.
Kuskebukken var foran, noe som enkelte ganger forekom på triller, ifølge
Høibraaten.
Landaueren var den flotteste, ble
ansett som selve stasvognen. Den
forekom bare i skysstasjoner og hos
rikfolk, og ble kun benyttet ved spesielle
anledninger, som bryllup eller kjøring
til og fra fest. Enkelte i ”løftet stemning”
rekvirerte også landauer for å vise at
han var noe til kar. Landaueren var
forspent to, helst like hester. Den kunne
bli helt innelukket. Men kusken satt
utsatt for naturelementene høyt oppe
på kuskebukken og måtte være kledd
etter værforholdene. Helst skulle han
ha flosshatt, de “kondisjonerte” ikledte
sin kusk gjerne med en tykk sort frakk
med gulltresser. Svepe med silkedusk til
å ”smelle” med over hestene hørte med.
Smellingen var hestene så vant til at de
ikke reagerte. Fra gammelt av var det
PENSJONIST-NYTT 4/2004

Spiss-slede

Bredslede

Karjol

Sluffe
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kanskje innstøpt bly i svepehåndtaket.
Det hendte under store forhold at
kusken trengte noe å forsvare seg med
mot røvere.

Brudepar i landauer
Et brudepar i åpen landauer en fin
sommerdag, var et vakkert syn. Enkelte
landauere hadde kalesje til å slå tilbake
og sidevinduer til å rulle ned. Med kusk
i gullgallonert sort frakk og flosshatt
med kokarde virket det stilig.
Tidene skifter. Den flotteste og dyreste
skyss man nå kan rekvirere er landauer
med kusk i uniform. Det er forbeholdt
rikfolk og høytstående personer ved
meget spesielle anledninger.
Vi skal nå se litt på personbefordring
om vinteren før bilene fikk innpass.
”Spissleden” var meget anvendelig
til befordring av enkeltpersoner. Man
satt relativt behagelig i et sete med
ryggstøe formet etter kroppen. Foran
var en skjerm mot sprut og ”baller”
fra bakhøvene. Man satt skrevs over
en smal ”faning” og hadde benene på
meiene, hvor det ofte var plassert en
”bremsesko”. Vanlig var det å ha et lite
sete bak, et skinntrukket kuskesete
hvilende på smijernben opp fra meiene.
Faktisk var spissleden etter datidens mål
meget funksjonalistisk. Den anvendtes

Dameslede
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selvfølgelig til travkjøring, bl.a. på
Årungen og Oppegårdtjernet.
Senere kom ”damesleden”, en større
utførelse av spissleden. Men en spisslede
var det på hver en gård, og den nyttedes
av leger, veterinærer og ”øvriheta”.

Tykt kledd
En spisslede-kjører var gjerne kledt i
tykk, lang frakk, ulveskinnspels, skinnlue
og ”røyserter”, romslige langstøvler
med skafter som gikk helt opp til
”skrevet”.To par lovotter trengtes når
det var 20-30 graders kulde. Kjørepelser
med svart vadmelstøy utvendig og
fôr av gråverk eller lammeskinn, samt
ulveskinnspelsene ble oppbevart
omhyggelig på gården i generasjoner.
Særlig ulveskinnspelsene var rene
klenodier, som måtte vernes mot møll.
Røyserter med skaft av selskinn var
også fottøy som oppbevartes med
megen pietet, skriver Høibraaten.
”Bredsleden” med plass til to
personer og med ”hundsvot” bak var
meget brukt på skysstasjonene. Men
slike hadde man også på hver en
gård, ved siden av kassesleden, som
var en simplere utgave med plass til
4 personer på tverrgående seter med
løsputer og ryggstø.
Kassesleden var meget anvendelig
både til melketransport og kirkekjøring.
Man hadde høy på bunnen, tredde
benene i ”fotposer” og brettet
tykke hestedekkener over knærne.
Bredsledene var til ”finkjøring”.
Til en velutstyrt bredslede hørte
også fotposen av saueskinn og
vademelstrukket saueskinnsfeld med
festeanordninger i forkant og på sidene.
Man satt godt og lunt i bredsledene.
Og i forkant av fatningen var denne
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forlenget i høyden og fremover med en
gitterskjerm som fanget opp ”ballene”
som hestehøvene slengte fra seg når
det gikk i ”tråva”. Det hendte man også
hadde en form for ”tråver-drag” på
bredsledene, og var det riktig fint hadde
herskapskuskene ordnet med hvitt nett
fra bakselen på hesten til skjermen foran
på bredsleden.
Senere kom ”kurvsleden”, en
vintertilpasset versjon av kurvtrillen,
nærmest en familieslede med plass
til 4-6 personer og med støt-meier på
utsiden, sikkert en anordning som skulle
vanskeliggjøre velting.

Landauer

Flotteste kjøretøy
Det flotteste kjøretøy skysstasjonene
hadde om vinteren var ”russe-sleden”,
forspent med 2 hester og med plass
til 4 og med feller i begge seter. Den
hadde et forhøyet kuskesete bak, slik at
kjørekarens tømmer ikke skulle genere
passasjerene . Denne doningen ble,
likesom landaueren kun benyttet ved
spesielle anledninger. Senere kom på
markedet meier en kunne montere på
hjulakslene på landaueren, ”hjulsleden”
kallet. Meiene hadde eker, så nærmest
ut som et tredjedels hjul med stålmei og
styret i forkant med kjettinger.

Kjøkkensluffe

Kjøkkenvogn

Kanefart i julen
En vanlig form for festing, særlig i julen,
var ”Kanefart til Tyrigraven” eller til andre
steder hvor en kunne spise og danse. Et
vakkert syn var det en måneskinnsklar
vinterkveld med fint sledeføre og rene,
hvite brøytekanter, å møte en lang rekke
bredsleder og festglad ungdom. De kjørte
frem med dombjelleklang og tilrop. Det
var et syn man aldri glemmer, slutter
Høibraaten.
Rolfot
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Vis à vis
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Lensmannssvingen borettslag bygges nå av Follo Boligbyggelag og skal stå klar til
innflytting våren 2006. Perspektivskissen er laget av Drøbak Arkitektkontor.

Lensmannssvingen
“Svingen” ble anlagt i 1880 i
forbindelse med den nye hovedveien
ned til Drøbak. Man krysset dalen
og Raskebekken ved å legge en stor
fylling rett syd for området hvor Follo
boligbyggelag nå skal igang med
bygging av 66 leiligheter. Nedenfor
fyllingen anla man samtidig en
vanndam (Holmedammen), med en
demning tvers over dalen – rett opp for
Gulliksbakken.
Dammen skulle tjene som vannreserve for brannvesenet i Drøbak.

Heldigvis ble det sjelden bruk for
den til dette formål, men den ble en
utmerket skøytebane og lekeplass
vinterstid, såvel for store som for små.
I 1929 brast demningen under
en flom, men den ble ved naboenes
innsats satt i stand igjen. I 1930 årene
ble dammen tappet og fylt igjen, og den
kjære skøytebanen gikk tapt.
Lensmannsboligen var nærmeste
nabo til dammen og fyllingen over
dalen. Dermed fikk fyllingen navnet
“Lensmannssvingen”.
Fotografiet er hentet fra Frogn
Bygdebokverk, bind III. Det viser
Råkedammen eller Holmedammen
som den ble hetende i 1880, samme
året som den nye hovedveien ned
til Lindtruppen og Drøbak sentrum
ble anlagt. Nederst i veien skimter vi
Råkeløkka. Fotografiet er tatt omtrent
fra der Follo BBL nå skal til med sitt
store boligprosjekt.
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År 2005 nærmer seg og dermed 100 års
markeringen for unionsoppløsningen
med Sverige. For meg, og sikkert også
for andre som er interessert i historie,
har hendelsene rundt det som skjedde i
merkeåret 1905 skjerpet vår interesse.
Da Lars Roar Langslets bok Sønnen,
en biografi om Sigurd Ibsen kom ut, var
jeg veldig spent på hva den inneholdt.
Det eneste jeg visste om Sigurd Ibsen
var at han var Henrik Ibsens sønn, gift
med Bergliot, Bjørnstjerne Bjørnsons
datter, og at han var norsk statsminister i
Stockholm under unionsstriden.
I Langslets bok får vi ikke bare et
bilde av Sigurd Ibsen som person,
men vi får også en beskrivelse av de
hendelser og den utvikling som førte til
unionsoppløsningen.
Sigurd Ibsen var en sentral person i
disse hendelsene. Likevel ble han aldri
helt godtatt av samfunnstoppene. Etter
1905 ble Sigurd Ibsen nesten helt glemt,
også i historiebøkene.
I virkeligheten var han arkitekten
bak det viktigste som skjedde i 1905.
Han lanserte idéen om et monarki som
han mente var en livsnødvendighet
for Norge. Følgende sitat gir i korthet
uttrykk for hans syn:
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En union, som så dårlig oppfyller
sin forudsætning og så lidet svarer
til sitt formål, bør vi helst blive kvit,
såfremt det er udsigt til at Norge kan
sætte bo under egen konge.
Sigurd Ibsen arbeidet for en
forhandlingsløsning med Sverige,
men dette ble avvist av de sentrale
politikerne. Norge valgte en mer
revolusjonær holdning med fare for
væpnet konflikt. Hans arbeid for
monarkiet fikk imidlertid gjennomslag
i folket.
I boken blir vi også
kjent med Sigurd Ibsens
personlige og profesjonelle
liv. Han var født i 1859 og
døde i 1930. Sigurd var
eneste barn av vår store
dikter Henrik Ibsen og
Suzanna Thoresen. Han var
et usedvanlig begavet barn, Jorunn
kunne lese allerede
Kolbjørnsrud
som 4-åring. Foreldrene
ble utfordret av
Reidun Wendel
beundret ham, og han
levde i en nærmest overbeskyttet
tilværelse. Sine første 25 år levde han i
utlandet, og fikk aldri rotfeste i norske
forhold.
Han tok juridisk embetseksamen
i Tyskland og statsvitenskapelig
doktorgrad i Italia, begge med
glimrende resultater. Men hans
eksamener ble ikke anerkjent i Norge.
Han var språkmektig, kunnskapsrik og
hadde en fabelaktig orienteringsevne.
Langslet skrivet i sin bok at han
burde blitt et stort navn i norsk åndsliv
og politikk, men slik gikk det ikke. Store
oppgaver endte i personlige nederlag.
Men han hadde tross alt betydelige
roller i norsk samfunnsliv. Han
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begynte som diplomat. Senere ble
han ekspedisjonssjef, statsråd og
statsminister i Stockholm.
I boken kommer det frem at det var
et nært forhold mellom far og sønn.
faren var meget ærgjerrig på sønnens
vegne og med hele sin prestisje kastet
han seg inn i forsøket på å skape en
karriere for sønnen. Også svigerfaren
Bjørnstjerne Bjørnson medvirket i dette.
Vi møter også Sigurds kone Bergliot
som en utadvendt, hjertevarm og
omsorgsfull person som skaper glede
og holder kontakt med venner. Sønnen
er spennende lesning, skrevet på et
glitrende godt riksmål. Den anbefales på
det varmeste.
Jorunn Kolbjørnsrud
Stafettpinnen sendes videre til
Gudveig Torp

Godt nytt fra Eldresenteret

noe til underveis, men en gang i februar
flytter vi sikkert tilbake.

Frivillige
I forrige PN ropte jeg på hjelp fra
nye frivillige til kjøkkentjenesten
i Eldresenteret. Heldigvis var det
flere som leste om vår ”nød” og som
allerede har vært i tjeneste. Men
kjøkkengjengen er, som alle andre
pensjonister, et reisende folk så vi
registrerer gjerne flere nye vikarer.

Oppussing
Når dette bladet kommer til dere er
arbeid i gang med å pynte på den
delen av Hospitalet som er forbigått i
årevis. I rommene der bridgespillerne
holder til skal det legges nytt gulv
oppå det gamle antikvariske. I
vaskerommet kommer det gulvbelegg
etter dagens standard for å hindre
lekkasjer om vaskemaskinen søler. Når
gulvarbeidet først er i gang ønsker
brannvernleder bedre rømningsvei
fra innerst i rommene. Den ene
kjøkkenveggen blir tatt bort, der
kommer det til å stå igjen to søyler
i arealet pga. bæring for gulvet. Har
vi penger igjen, kommer det ny
kjøkkenanretning på veggen mot
badet og maling på alle vegger.
Kan tro vi gleder oss til bedre
standard. I pusseperioden flyttes
aktivitetene over til det blå rommet.
Det er ikke satt noen dato for ferdigstillelse; i gamle hus kommer alltid

Ny ansatt
Aktivitøren vår Jorunn Brekke Davidsen
har tatt beslutningen om å gå over til
annet arbeid så hun slutter dessverre
hos oss i desember.
I januar kommer Sigrun
Steintorsdottir inn i stillingen, og vi får
en ny inspirator i huset. Sigrun er som
dere ser opprinnelig islandsk, men har
bodd i Norge i 29 år. Hun er en voksen
dame som er utdannet aktivitør. I tillegg
har hun bred erfaring i veven. Det blir
spennende å se hennes tilskudd til
miljøet.
Samtidig vil jeg takke Jorunn for den
fargerike nytenkende personen hun har
vært i disse to årene hos oss. Jeg ønsker
henne all verdens lykke til videre og
håper hun kommer ofte og ser til oss.

hjelp oss med denne bestemmelsen
næringsmiddelkontrollen har satt oss
til å følge.

Brodder i Hospitalet
Snart er det broddetid igjen selv om
alle håper man slipper. Når den tid
kommer, henter vi frem igjen tøflene,
og oppfordrer alle til å ikke gå inne
med brodder på.
Vi må forholde oss til
Fylkeskonservatorens forbud mot
brodder, og vi skal gjøre alt vi kan for å
legge til rette slik at tregulvene i huset
ikke blir helt ødelagt.

Nye retningslinjer for brukere
Stadig kommer nye regler og
retningslinjer for offentlige møtelokaler
og serveringssteder.
Det ene er at det ikke lenger
er lov til å brenne stearinlys i
stuene oppe. Dette er et ledd i det
brannvernforebyggende arbeidet vi må
tilpasse oss i dette gamle huset.
Det andre er at gjester i kafeen ikke
må gå i kjøkkenet, vi maser på dere hele
tiden, men stadig er det noen som ”skal
bare”. Skriv en ”husk” i bakhodet og

Alle frivillige og ansatte i Frogn eldresenter ønsker GOD JUL og GODT NYTTÅR til hver enkelt av dere
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Kirgisistan –
en annerledes reise
La meg knytte denne lille
reiseskildringen an til forrige
nummer av Pensjonist-nytt. Der
omtalte Reidun Wendel boken
”Dsjamilja: En kjærlighetshistorie”
av den kirgisistanske forfatteren
Tsjingiz Ajtmatov. Boken regnes for
å være en av verdenslitteraturens
fineste kjærlighetshistorier. For
meg var det litt pussig at en bok av
Ajtmatov, som er en stor forfatter,
men forholdsvis ukjent i Norge,
skulle dukke opp i Pensjonist-nytt,
og det to dager før jeg satte meg
på flyet for å besøke Ajtmatovs
hjemland Kirgisistan.
Turen til Kirgisistan (med trykk på
den midterste i-en) var ikke en vanlig
turistreise, men en reise i regi av Norges
Naturvernforbund. Naturvernforbundet
samarbeider med søsterorganisasjoner
i Russland og 12 andre av de tidligere
sovjetlandene. Samarbeidet, som støttes
av det norske utenriksdepartementet,
dreier seg om organisasjonsutvikling
og diverse miljøprosjekter, bl.a. et
omfattende skoleprosjekt om opplæring
i energisparing og utvikling av bærekraftig energi. For å skape blest om sitt
arbeid, inviterte Naturvernforbundet
medlemmer med på denne reisen til
Kirgisistan, og en gruppe på vel tyve
personer i alder fra 24 til 79 år fikk
oppleve en eventyrlig reise til dette lille,
fjellrike landet midt inne i Sentral-Asia.
Før vi reiste måtte vi beskjemmet
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konstatere at våre geografikunnskaper
var svært dårlige når det gjaldt SentralAsia, som strekker seg fra Det Kaspiske
Hav til Kina, og de seks ”stan”-landene
regionen består av: Kazakhstan (som
er fem ganger så stort som Frankrike),
Uzbekistan,Tajikstan, Afghanistan,Turkmenistan og Kirgisistan. Kunnskapsforlagets store Verdensatlas, Lonely
Planets bok om Sentral-Asia og diverse
bøker fra Frogn bibliotek hjalp noe på
våre forkunnskaper.
Med fly via Moskva ankom vi
hovedstaden Bishkek som ligger 800
m.o.h. og har vel 1 mill. innbyggere.
Størstedelen av hovedstaden fremstår
som en stor landsby med småhusbebyggelse der folk dyrker grønnsaker og har ender og høns og til
og med bikuber i bakgården. Men
PENSJONIST-NYTT 4/2004

sentrum har brede gater og en rekke
monumentalbygg fra sovjettiden.
Innbyggerne har forresten et merkelig
avslappet forhold til sine tidligere
undertrykkere. Her står Lenin fortsatt
uforstyrret på sokkel.
I denne millionbyen var det vanskelig
å oppdrive en butikk. Folk har så lite
kjøpekraft at det ikke er mulig med
forretningsdrift slik vi kjenner det.
Nesten all varehandel foregår på byens
marked som er stort og spennende. Her
selges alt fra markens grøde til utrolig
billige piratkopier av merkeklær fra Kina.
Folk flest var pent kledd, og det
var færre tiggere i Bishkek enn i Oslo.
Likevel var det fattigdom, forfall og
stillstand som slo oss i det første møtet
med Kirgisistan. Den moderne tid har
knapt ankommet dette landet som
er det minst urbaniserte av landene
i Sentral-Asia, og som har levd med
nomadetradisjoner i sine yurta-telt helt
opp til våre dager. Her er det fortsatt
naturalhusholdning som dominerer.
Russerne hadde så smått kommet i gang
med å industrialisere landet, men da
Sovjetunionen kolapset og russerne dro
seg ut, stoppet alt opp. Vi så en rekke
industribygg, der utstyr og maskiner
stod og rustet ned, og vi så halvferdige
bygg som bare var forlatt.
Men selv om det ikke er mye
bygningsmessig arkitektur å beundre i
dette landet, så er naturens arkitektur
desto flottere. I fem dager reiste vi
rundt i den nord-østlige delen av landet,
og uansett hvor vi befant oss, hadde
vi mektige fjell med snødekte topper i
bak-grunnen.
Ja, ikke bare i bakgrunnen. Vi fikk
oss to flotte fotturer høyt til fjells med
juv og tinder som gjorde selv Besseggen
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til en moderat affære. Der badet vi
i varme kilder under åpen himmel
og med de hvite fjelltoppene som
dramatiske kulisser.
En skarp kontrast til snøen og den
kjølige fjelluften var den sommerlige
temperaturen ved den enorme innsjøen
Issyk-Kul (den varme sjøen) som ligger
1608 m.o.h. og som er 17 mil lang,
7 mil bred og 695 m på det dypeste.
Her hadde russerne tidligere sine spasteder der partitoppene ferierte, og
her drev russerne under den kalde
krigen utprøving av torpedosystemer
som vestlige øyne ikke måtte se. IssykKul er spesiell også på den måte at
den har tilsig fra en rekke elver fra de
omkringliggende fjellene, men ingen
elv renner ut fra den. At vannstanden
likevel holder seg konstant, kan ingen gi
noen helt god forklaring på.
Lavlandet rundt Issyk-Kul var
beiteland for sauer, geiter, griser, kveg,
og ikke minst hester. Hesten er helt
klart landets nasjonaldyr. Hester med
og uten ryttere så vi over alt. Selv
småunger på fem-seks år satt høyt
til hest. Men moderne innretninger
som en traktor, så vi bare tre-fire av.
Så dyrkingen av korn, poteter, bomull,
sukkerroer m.m. foregikk med hesten
som drakraft. Stadig så vi store grupper
mennesker ute på åkrene, noe som
tyder på at kollektivdriftmentaliteten fra
sovjettiden sitter igjen.
Utvilsomt lever menneskene i
Kirgisistan et nøysomt liv og ofte
hardt liv i et land uten noen form
for sosialomsorg og uten noen form
for eldreomsorg. Likevel virket
menneskene vi møtte, fornøyde. Og
de var åpne, vennlige og gjestfrie. Det
gjorde inntrykk på oss. Vi besøkte en
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bonde som deltok i et biogassprosjekt
som Naturvernforbundet hadde tatt
initiativet til. Bonden inviterte hele
gruppen på lunsj. Da satt vi på gulvet
på nomadevis rundt et bord med
mat utelukkende laget av gårdens
produkter og som i sin overdådighet
tok fullstendig pusten fra oss.
Etter å ha vært forbudt i mange år
er nå Kirgisisk igjen landets offisielle
språk, men fortsatt er det russisk som
dominerer i dagliglivet, og det er ikke
mange som behersker engelsk. Som
turist kan derfor tålmodigheten iblant
bli satt på prøve. Men for den som
liker det enkle liv og storslått natur
uten shopping og luksushoteller,
er Kirgisistan absolutt et reisemål å
anbefale. Og reisekassa varer garantert
lenge! Du kan reise med buss for en
krone per mil, du kan hyre en drosje en
hel dag for 150 kroner, og for samme

beløp kan du bo godt et døgn med tre
måltider inkludert, bare for å nevne noe.
Slik er det selvfølgelig fordi Kirgisistan er et av verdens fattigste land
målt i bruttonasjonalprodukt per innbygger. Det er imidlertid et land med
stor utviklingsmuligheter. Landet er
selvforsynt med jordbruks-produkter, og
enda er det store om-råder som ikke er
lagt under plogen. I de store snødekte
fjellene ligger et stort vannkraftpotensiale,
og med sin fantastiske natur har Kirgisistan utvilsomt en stor fremtid som turistnasjon. Og sist, men ikke minst, vi så at
landets fremtid sitter på skolebenken.
Med sine knappe ressurser prioriteres
skole og utdanning. Det var flott og
løfterikt å se flokker av stolte barn på
skolevei, guttene med press i buksa og
jentene med hvit tyllsløyfe i håret.
Kjell Lorentzen

Hva var man sysselsatt med
i Drøbak rundt år 1900?
F
olketellingen i Drøbak 3.desember
1900 gir bl.a. opplysning om den
enkelte borgers sysselsettelse. Dengang
bodde det 2335 personer i byen, og
bortsett fra dem som var knyttet til
Oscarsborg Festning eller var til sjøs,
fant beskjeftigelsen sted i Drøbak.
Dengang var det bare noen ganske få
som disponerte bil, det var overhode
ikke busser, og selv om man hadde
daglig båtforbindelse til hovedstaden,
var det bare 3-4 personer som reiste inn
og ut til arbeide der inne.

Ut fra folketellingslistene har jeg
registrert hvor mange som arbeidet her
i Drøbak i de forskjellige yrkesgrupper,
hvilket kan gi oss et bilde av byens
status. Når det gjelder gifte kvinner, var
de aller fleste hjemmeværende og var
oppført som husmor.
Oscarsborg festning, som dengang
lå under Frogn, sysselsatte mange fra
Drøbak. Jeg har derfor satt opp en egen
liste for disse. Forøvrig er der egne lister
for menn og for kvinner.
BM

Liste 1: Ansatte i militæretaten med bopel i Drøbak
Oberstløytnant
Ingeniørkaptein
Artillerikaptein
Sanitetskaptein
Premierløytnant
Stykkjunker
Furer
Underoffiser
Sersjant
Kadett
Kommandørsersjant
Trompeter
Kanoner

2
3
3
1
1
2
1
3
4
1
1
1
1

Overmaskinist
1
Våpensmed
1
Materialforvalter
1
Konstabel i marinen 1
Maskinist
5
Minehåndverker
2
Minearbeider
2
Arsenalbetjent
2
Magasinarbeider
1
Fyrbøter
18
Båtbygger
2
Matros
1
Båtmann
3

Seilmaker
1
Sadelmaker
1
Skredder
3
Skomaker
5
Sagmester
1
Murer
3
Maler
2
Vaktmann
2
Arbeidsformann
2
Arbeidere
10
Mange av de ansatte var
svenske, men midlertidig
bosatt i Drøbak.

Liste 2: Menn bosatt og sysselsatt i Drøbak
Sogneprest
Kapellan
Kirketjener og graver
Skolebestyrer, klokker
og kemner
Skolebestyrer
Lærer
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1
1
1
1
1
7
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Bokhandler
Hotelleier
Apoteker
Farmaceut
Lege
Fattigforstander
Overrettssakfører

1
1
1
1
1
1
1

Bankkasserer
Postmester
Postbetjent
Postfullmektig
Postassistent1
Postbud
Boktrykker

1
1
1
1
1
3
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Typograf
1
Brennevinskontrollør 1
Commisjonær1
Sorenskriverfullmektig 1
Tolloppsynsmann
8
Samlagsbestyrer
1
Samlagsbetjent
1
Losoldermann
1
Los
15
Poiltibetjent og
underfogd
1
Brannmester
1
Vekter
2
Feiermester
1
Fyrvokter
1
Bybud
4
Skreddermester
8
Farver
1
Urmaker
2
Gårdeier
3
Gårdbruker
1
Kveghandler
1
Kjøpmann
19
Handelsborger
7
Handelsbetjent
12
Lagerbetjent
3
Tjener
2
Bud
1
Handelsreisende
2

Reisebud
Telegrambud
Kontorist
Iseksportør og reder
Skipsreder
Skipskaptein
Styrmann
Tømmermann
Maskinist
Matros
Sjømann (uspes.)
Fraktemann
Dykker
Skipsbygningshåndverker
Stuert
Seilmaker
Isarbeider
Isstuer
Dampskipsdisponent
Bryggemann
Vaktmann
Smed
Snekker
Maler
Malermester
Murer
Sementstøper

1
1
2
3
1
22
8
20
4
15
45
11
1
1
4
1
11
3
2
2
2
16
15
6
1
18
2

Fjellarbeider
6
Stenpukker
9
Byggmester
1
Kulltomt formann
1
Sadelmaker
1
Baker
16
Slakter
6
Skomaker
20
Gipsmaker
2
Rørlegger
1
Hjulmaker
1
Gartner
3
Barberer
2
Garver
3
Blikkenslager
3
Formsandforretningeier
1
Biologoppasser
1
Vognmann
8
Kusk
6
Pedell (vaktmester på
skolen)
1
Vedhugger
1
Visergutt
3
Gårdsgutt
6
Brødkjører
2
Arbeidsmann
63
Fisker
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Liste 3: Kvinner bosatt og sysselsatt i Drøbak
Husbestyrerinne
Handelskvinne
Melkeforretningsdrivende
Hotellvertinne
Kokke
Kokkepike
Stuepike
Barnepike
Tjenestepike
Vaskekone
Badekone
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12
29
5
4
2
4
5
2
57
23
1

Hjelpedame
Musikklærerinne
Gullsmed
Farmaceut
LÆrerinne
Telefonistinne
Postekspeditør
Butikkbetjent
Kassererske
Syerske
Veverske
Strykerske

6
2
1
1
10
8
2
4
1
34
6
4

Maskinstrikkerske
Baker
Avisutgiver
Setterske
Gartner
Notlerske
Fiskehandler
Fraktekvinne
(Jacobine)

1
2
1
2
3
1
3
1
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Som vi kan utlede av disse listene, er det
forholdsvis få som er engasjert i industri.
Slik er det jo også i våre dager. Derimot er
handelsstanden og håndverkerne sterkt i
bildet. 20 skomakere måtte til for å holde
folket med skotøy. Siden jeg ikke har
funnet en eneste skomakerforretning, må
jeg gå ut fra at de fleste måtte få sko og
støvler sydd hos den stedlige skomaker.
De “kondisjonerte” holdt seg muligens til
spesialforretninger i hovedstaden eller i
utlandet.
Sjøens menn, tollere og loser samt
fiskere er sterkt representert, skjønt det
rundt århundreskiftet 1900 gikk mot
slutten av seilskutenes storhetstid.

Kramboden
Handelen florerte, drevet såvel av de
store handelshus som av de mange små
selvstendige butikker og kramboder.
Fra Frogn bygdebokverk, bind 3,
gjengir vi her hva et av Drøbaks største
kjøpmannshus – Abraham Sørensen – i
1840 bl.a. markedsførte i sin forretning.
“Vi går inn i kramboden, som
består av flere mindre rom. En sann
overflod av varer møter oss; på gulvet,
i taket, i skuffer, hyller og skap – alt
fra knallhetter, briller og skilderier via
pipehoder av tre og porselen til
“4 Violiner a 4 ort”.

Her er snorer, bunter med
selebånd, tørklær, grifler, lysestaker
og speil. I hyllene ligger ruller med
stoff av alle slag – bomull i flerfoldige
farver og mønstre; vadmel, flanell
og ubleket lerret; foruten fløyel og
“figureret Bobinet”. Fingerbøl, sakser
og knappenåler kan fåes; og knapper
av messing og glass. Her er buksetøy,
vestetøy og musselin, damehansker,
piperør, kammer, urkjeder, perle-bånd,
øredobber, bukseseler, barberkniver,
spillkort, finkammer og nakkekammer,
nøkler, spiker, foldekniver,
tobakkspunger, kniver og gafler.
Fra taket henger stekepanner,
kanner, seletøy og helstøvler og
halvstøvler i lær; og på gulvet står
sekker med mel, gryn og kaffe og et
anker med mjød. Foruten sukkerdåser,
ølglass og en “kobber Themaskine”
kan her kjøpes både tallerkener og
kopper – hvide såvel som couleurte.
Her er varer med mange slags
farver og lukter. Bunter med silkebånd
– gule, grønne, blå og fiolette. Pigment
som skal blandes med linolje og
sette farve på veggene i Drøbak –
berlinerrødt, dodenkop og kobberrøg.
Duften av “lugtende Sæbe” blander
seg med terpentin og salpeter; kaffe,
tobakk, seletøy og krydderier.”
BM

LAURITS KARLSEN & SØNN AS
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Fabrikkbygningene forfaller

Galleri Finsrud og oljemølla
F

Som det alltid går med forlatte
bygninger uten tilsyn, forfaller de fort.
Plyndring og hærverk tok til, og
småguttene som fant massevis av små
blykuler som skulle ha blitt til sølv, fikk
ypperlig skyts til knusing av glassrutene.
Det gikk sport i å kunne treffe de
øverste. Ingen protester kom og heller
ikke politiet. Det hele var jo forlatt.
Ingen liebhabere meldte seg.

rogn historielag henla sitt oktobermøte i år til Galleri Finsrud på
Torkildstranda, med Reidar himself
som cicerone. I sin flekkhvite kjeledress
fortalte han levende om galleriets
tilblivelse på ruinene av den gamle
oljemølla. Lekende lett og tindrende klart
– fylt med spennende anekdoter – fører
han oss inn i en atmosfære, som var det i
Dovregubbens hall. Han avdekker sten for
sten av bygningens liv og historie frem til
det kulturhus han har skapt.

Men Torkildstranda ble reddet

Hva var opprinnelsen til
bedriften på Torkildstranda?
På 1800-tallet ble den ene
tranoljefabrikken etter den andre
anlagt på vår langstrakte kyst. Hvalolje
var en ettertraktet vare.Tranen fra
hvalspekket ble anvendt til så mangt:
Boreolje, smøring, rustbeskyttelse,
blandingsmiddel for maling, drivstoff.
Selv om råstoffet kom helt fra det
høye nord, var det aktuelt å anlegge
fabrikkene for utvinning av tranen til
isfrie områder med hensiktsmessige
kaianlegg for dyptgående lasteskip og
med korte avstander til forbrukerne.
Torkildstranda lå ideelt til- med kort
avstand til hovedstaden. Her ute ble det
i stor stil anlagt kai og reist et stort 4etasjes murbygg med egen fyrbygning
og en enorm fabrikkpipe. Videre ble
det bygget oljeplattformer og tanker,
transportanlegg, veier og bolighus.
Anlegget sto ferdig i 1887 og var i
drift frem til 1920. Da var omsetningsformene endret og produksjonen
ble avviklet. Bygningene ble liggende
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brakk og forfalt etterhvert. Ingen var
interessert å kjøpe den gamle fabrikken.

Men så kom ”Sølvfabrikken” !
Norsk-amerikaneren ELSTAD fra Ås
vendte i 1926 tilbake til moderlandet.
Han bragte med seg en oppfinnelse
(sa han) som han som metallurg etter
mange års studium ”over there”var
kommet frem til: nemlig ad kjemisk
/ elektrisk vei å omdanne bly til sølv.
Han ville leie den tomme fabrikken til
formålet. Som bevis for sin oppfinnelse
viste han frem forskjellige gjenstander
som var laget av hans sølv. Gullsmeden
i Drøbak kunne bekrefte at det var
ekte sølv selv om det ikke var stemplet.
Mange var skeptiske og mente det
måtte være ”mafiasølv”, men det lykkes
ham å få leie fabrikken. Da han søkte
herredsstyret i Frogn om driftstillatelse
og Frogn E-verk om å få lagt en
stordimensjonert kraftledning fra
Dyrløkke-trafoen ned til Torkildstranda,
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var det nok noen som var skeptiske,
men flertallet trodde på ham eller
lot ham ihvertfall få en sjanse. Han
fikk gunstige leieforhold, bestilte
smelteovner og maskineri og innredet
fabrikken til det påtenkte formål.
Penger hadde han fått låne i en bank i
hovedstaden.
Men da regningene etter mange
purringer forble ubetalte, ble det stor
ståhei!
Lokalavisen spurte hvordan ellers
fornuftige mennesker i herredsstyre
og E-verket kunne tro på en slik fantast
og la seg lure. Noen prøvde å forsvare
seg med at man måtte se fremtiden i
møte. Men pengene var tapt. Elstads
prosjekt sprakk som den såpeboble
det var. Banken som hadde vært med
på finansieringen av utstyret overtok
området, bygningene og anlegget.
Reidar Finsrud dramatiserte
historien så spennende som bare han
kan gjøre det!
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Ildsjelene tolloppsynsmann Einar
Wilhelmsen og postmester Nils
Tandberg Olsen gikk i spissen for å få
reddet området og skape et friområde
med svaberg og badestrand for
allmennheten. Man sto på i hele 3 år.
Endelig i 1935 kunne Torkildsbyens
Velforening etablere A/S Torkildstranda.
Penger ble skaffet og velet kjøpte
bygningene og det omliggende område.
Badestranda og svabergene kunne tas i
bruk av alle. Campingplass ble klargjort,
kiosk satt opp. Fyrhuset mot øst ble
leiet ut til Reenskaug Hotel, hvor Wiig
etablerte Torkildstranda Baderestaurant.
Det ble mat, sang og dans. Om det
ikke akkurat var ”sølvguttene” som
opptrådte, så hadde entusiastene Anton
Thoresen, Einar Hansteen og Oscar
Andresen, alle fra Drøbak, dannet
”Roxy The Hot Swingers Orchestra”.
Torkildstranda ble et attraktivt møtested
for såvel ungdom som voksne.
I 1978 overdro Velet det hele til
Frogn kommune.

”Fabrikken” blir lagerplass
Så kom krigen.Tyskerne okkuperte
landet. For å skaffe inntekter til
kommunen ble den store bygningen
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Reidar starter eget galleri

Anton Thoresen, Einar Hansteen og Oscar
Andresen, alle fra Drøbak, dannet ”Roxy
The Hot Swingers Orchestra”

satt i stand som lagringshall for
ulike varer, alt fra hvetemel i hvite
lerretsekker til tørrfisk i store baller. Det
gikk bra en stund, men så fant tyskerne
ut at de kunne bruke bygningen som
stall for 20 hester. Vaktstue kom opp, og
tørrfisken måtte ut.

Pottemakerne overtar
Etter et par år trakk tyskerne seg
tilbake, og igjen sto bygningene tomme.
Under krigen- med mangel på alle
slags varer- dukket det opp en ny
industri i Drøbak : Keramikkverksteder.
Noen kastet blikket på de tomme
lokalene på Torkildstranda. Det ble til
Elle keramikk. Året var 1943. Her fikk
keramikerne Skjeveland, Lahn, Skyttern,
Ingse og Håreik Storrud, Bergerud med
flere utfolde seg. Reidar Finsrud søkte
jobb der ute og fikk den. Det var i 1963.
Han ble levende interessert og har
hundrevis av historier å fortelle om livet
der ute.
Men Reidar ville videre. Han kom
inn som elev ved Statens Kunst-og
Industriskole i Oslo. Elle Keramikk
ble avviklet i 1965. Atter en gang lå
”Oljemølla” ensom og forlatt.
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Ildsjelen og tusenkunstneren Reidar
Finsrud fikk vind i seilene, først med
eget galleri i det gamle bedehuset
ved Bilitt. Det var i 1975. Så startet
han maleskole nede i Drøbak, først
i Torggaten, deretter i den store
bygningen ved Torvet (Biblioteket i
dag).
Der får han høre at kommunestyret
har vedtatt at den gamle ”oljemølla”
på Torkildstranda skal jevnes med
jorden. Da tenner han, tar kontakt
med kommunen og tilbyr seg gratis
å sette bygningene i stand hvis han
får en leieavtale for sin virksomhet på
minimum 30 år! Kommunen kjenner
Reidar. Han får det som han vil!

Fugl Fønix
Så og si med tomme hender setter
Reidar i gang. Han får med seg ivrige
håndverkere. De vender hver en stein,
og ideene raser rundt i Reidars hode.
Gamle bjelker, vinduer, sprosser og
bygningsmessige finurligheter finner
ny anvendelse. En kum i gulvet blir til
et akvarium. Her trives idag gullfisk og
karper. De kommer pilende frem straks
Reidar kommer med dagens matrasjon.
Reidar godsnakker med dem som
han gjør med høyere makter. Reidar er
på talefot med Gud og Michelangelo
også. Det er ingen tvil om at de gir ham
råd!
Reidar forteller levende om hvordan
arbeidet med galleriet skred frem, om
alle vanskeligheter han møtte underveis
og hvordan han løste dem – til det
positive.
Foruten å drive en aktiv tegne- og
maleskole har han fått innredet atelierer
for kunstmaling og billedhugging.
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Reidar
Finsrud
med sitt
selvportrett

Han har eget rammeverksted og alt
som hører faget til. Dessuten egen
foredragssal, flere møtelokaler. Ja, til
og med arrangeres det bryllup der ute,
hvor det er enkelt å finne spennende
bakgrunn for bryllupsbildet.
Det gyldne snitt er gjennomgangstema i hans hus. Hans kjempelerreter
med ekstrem perspektivvirkning
fascinerer.
Fugl Fønix har gjort en
formidabel innsats – med god hjelp
av Reidar !
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Ut i det blå…
Ingen av de frivillige visste noe som
helst da vi den 10. august rullet i gang
årets frivilligtur. Dagen var varm, målet
hemmelig og stemningen på topp.
Vi cruiset gjennom Østfold, mens
sjåfør Ragnar og undertegnede fortalte
om dette vakre fylket som er stappfullt
av fornminner.Til og med bynavn
gjemmer på historie. Sarp i Sarpsborg er
faktisk islandsk og betyr fuglekrås. Men
det var ikke til Sarpsborg vi skulle.
Det kom mange forslag underveis.
Ja, noen trodde sågar at Sverige og
Strømstad måtte være reisemål. Helt
feil. Selv om svenskene mange ganger
prøvde å krige til seg byen som vi skulle
besøke, så er den fremdeles på norske
hender.
Målet var nemlig Halden og
Frederiksten Festning. Vi steg ut av den
kjølige bussen til 28 glohete varmegrader, og ble tatt vel imot av en guide
i flott uniform. Hun ledet oss rundt på
det fantastiske festningsområdet med
en like fantastisk utsikt. Hun var et oppPENSJONIST-NYTT 4/2004

komme av kunnskaper som hun
formidlet på en utmerket måte. Vi fikk
mye å gruble på: Ble Karl den 12. skutt
av sine egne? Eller begikk han rett og
slett selvmord ved å plassere seg godt
synlig på toppen av skyttergraven?
Han var en ung og krigstrett konge
og spekulasjonene rundt hans død er
mange. Men hva som virkelig skjedde
får vi nok aldri vite.
Etter omvisning spiste vi nydelig
lunsj på Festningskroa, etterfulgt av litt
tid til egen disposisjon før bussavgang.
Da var det noen som tok dette med ”Ut
i det blå” svært bokstavelig. Men det
endte godt det også.
Gro Røsth
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Galleri Havstad

KRISTIAN SCHAU
OFFENTLIG GODKJENT OPTIKER
BRILLER – KONTAKTLINSER

Drøbak Optiske

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

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

A.s Drøbak Mek.
Verksted
AUTORISERT
RØRLEGGERBEDRIFT
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

AKTIESELSKAPET

O. B. Hansen
Lindtruppbakken – 1440 Drøbak – Telefon 64 93 00 27
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Sangens gleder
R
eidun Iversen, medlem av
redaksjonskomiteen i Pensjonistnytt, elsker å synge. Fra hun var 10 år
deltok hun i kor – først i barnekor, så i
ungdomskor.
Da hun kom hit til Frogn, falt det
seg helt naturlig at hun ble med i lærer
Andersens kor på Digerud, i nærheten
av der hun bodde.
Da hun og mannen hennes slo seg
ned i Gylte, gikk hun inn i Drøbak
Damekor.
Det kan være verdt å nevne at
Drøbak mannskor ga støtet til å
opprette Drøbak Damekor – og det
midt under krigen. Heldigvis var
korsang ”lovlig”. Sangens gleder var
uangripelige!
Damene strømmet til. Dette var
noe nytt og spennende. Men vi måtte
vel prøvesynge først? Tålte nervene
våre det da? Men det gikk fint. De
kjente lederne fra mannskorene våre
med Anton Thoresen og Sverre Bjørn
Andersen og ikke å forglemme Marit
Kolberg (fru Tennfjord) var gode
støttespillere som
virkelig gjorde en
innsats for at vi skulle
komme skikkelig i
gang. Myndige og
dyktige satte de store
mål for det nye koret.
Fra 1947 kom jeg
med. Vi var 4 fra Gylte
som vandret den lange
veien til Drøbak hver
onsdag for å delta
i øvelsene. Vi fikk
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utlevert noteblad og sangtekster, pugget
tekstene og fikk gode opplevelser da vi
forsto at vi kunne fylle våre oppgaver
i koret. Det ble mye sang hjemme
hos oss for å få stemmen i riktig trim.
Etterhvert fikk vi være med på korets
mange reiser og opptredener i inn- og
utland. Mange album med fotografier
minner oss med glede om det.
Senere fikk andre den glede å få være
med i den populære gruppen med det
fine navnet ”Hjertenier`n ”, hvor Astrid
Moen var primus motor med dragspillet
sitt.Vi var ialt 18 damer som dannet det
sammensveisede koret.Alle var vi glade
til sinns, og det ga vi nettopp uttrykk for
med vår sang og vårt spill. ”Hjertenier”n
kom til og med på TV og ble dermed
kjent og populært.
Jeg minnes godt at Drøbak Damekor
skulle til sangerstevne i Tromsø. Der

Pensjonistkoret innvier det nye orgelet. Vi
ser bl.a. Magne Westberg, Kåre Karlsen og
dirigent Erik Hagen, som fraktet orgelet til
Haukåsen i juni. Faksimile fra Akershus
Amtstidende
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Drøbak Damekor opptrer med konsert på Skansen i Stockholm

Drøbak Damekor deltar i Borgertoget 17.mai 1948 . Et hvitt lerret på stanga
ble brukt som banner dengang!

bodde vi på et koselig pensjonat, 2
og 2 på rommet. Vi pakket ut,hengte
bunaden i skap, skoposene likeså. Jeg
hadde tatt med meg 2 par pumps, blå
og sorte.Tablå!
Jeg hadde bare venstresko med! Da
var det full fart ut i Tromsø for å kjøpe
nye sko! Alle lo ubarmhjertig.
I 1981 ble det utgitt en kassett med
musikk og korsang. Der deltok i alt 7 av
korene i vår kommune.
I 1993- etter vel 50 år i sangens
tjeneste – ble dessverre Drøbak
Damekor nedlagt. Likedan gikk det
med ”Hjertenier`n. Men mannskorene i
Frogn og Drøbak fortsatte for full hals.
Ildsjelen Gunnar Bjerknes-Haugen
kom inn i bildet som leder av et nytt
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kor: Nesodden og Frogn kammerkor.
Der fikk han virkelig satt Frogn på
kartet.
Dette blandede koret har gitt flotte
fremførelser. Av nyere årgang har vi fått
”Beatles”, et kor med moderne rytmer.
Vår egen Svein Lindemark er en suveren
leder. Dette orkesteret skaper fest, glede
og fulle saler hvor det enn opptrer.
Så er vi så heldige i vår kommune
at vi har en kraft som Kantor Danuta.
Under hennes ledelse fremføres de
skjønneste toner og sang av høy
kvalitet. Kirken vår fylles når hun
arrangerer lørdagskonserter. Og så har
hun tatt barna med! De er jo fremtidens
korsangere i Frogn.
Nå er det mange av oss som er blitt
PENSJONIST-NYTT 4/2004

kommer det så mange at der må to
skikkelig voksne. Pensjonistkoret vårt
har allerede vært i sving i 2 år og er blitt fremføringer til!
Det er ingen fare for korsangen i vår
et populært innslag i vår kommune.
kommune. Denne kultur må holdes i
Ruth Groth som fikk det i gang, har
hevd!
fått Erik Hagen som en engasjert leder
og pianist. Vi er blitt populære og
etterspurt. Så vi sier:
Sang og musikk gir glede.
Det er et godt budskap!
Nå nærmer julen seg.
Vi tenker litt vemodig
tilbake og minnes organist
Ingrid Lahn ved orgelet
som intonerer til felles
kor og solist: Eyvind
Alnæs: ”Julemotett”, som
avslutning på ”Vi synger
julen inn.”
Tradisjonene holdes
vedlike. Beatles er med.
Barnekoret likeså.
I Frogn kirke er det
blitt tradisjon lille Julaften
at Nesodden og Frogn
Ny fane, håndbrodert, monteres av medlemmer i Drøbak
kammerkor holder
Damekor
midnattskonsert. Dit
PENSJONIST-NYTT 4/2004
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Edvard Diriks
E

Drøbak Gullsmie

n av de virkelig betydelige kunstnere som slo seg ned i Drøbak, var Edvard
Diriks (1855-1930). På slutten av 1800-tallet bodde han og hans kone Anna
Maria Westerberg ved Sprostranda- i et tidligere fiskerhjem – som de etterhvert
utvidet og forbedret. Han fikk god hjelp av sin nabo og gode venn:Ludvig
Skramstad, som også var en anerkjent kunstmaler.
Diriks malte en mengde Drøbaksmotiver: Kirken, Fiskerstranda, Hurumlandet
i regn og tåke, skip på fjorden i storm og stille. Diriks er representert i
Nasjonalgalleriet med ett av dem.
Fra 1899 og fremover tilbragte de vintrene i Paris, og somrene i Drøbak. Diriks
hevdet at det bare var to byer i verden det var verdt å bo i: Drøbak og Paris.
***

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!

Nylig kom Bjørn Cato Wiig- som bl.a. er en ivrig samler av gamle postkortover to artige postkort utgitt av et belgisk kunstforlag: Petite rue de
Droebak og Soir d’Octobre, petite rue Droebak.

Men hvor i Drøbak finner vi disse motivene?
Her må vi be leserne om hjelp. Selv har vi gjettet oss til at bildene må være malt på
slutten av 1800-tallet, det ene i nærheten av Sprostranda, det andre fra Storgaten, et
eller annet sted mellom Torvet og Tollboden.
På bilde nr. 1 skimter vi fjorden og Hurumlandet og et inngående dampskip
som også fører mast og fokk som støtteseil, hvilket ikke var uvanlig i dampskipenes
første tid, da man ikke turde stole helt på dampmaskinen.
Bilde nr. 2 viser en gate i Drøbak en regnfull høstdag, kanskje en søndag hvor
folk kommer fra kirken eller fra et eller annet møte. Vi sier ikke mer, men overlater
til våre lesere å komme med forslag.
Send noen ord til Pensjonist-nytt v/ Redaksjonen, Eldresenteret, 1440 Drøbak.

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

OASEN
HAGELAND
Drøbak Hagesenter AS
Hageland

Storgaten 22, 1440 Drøbak
Storgaten
Telefon:22,
641440
93 03Drøbak
59
Telefon 64 93 03 59

FOTOGRAFEN

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

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

DR. KJELL A. DALBY

PåKumlegaarden spiser du godt

Spesialist i øre – nese – hals

Petite rue de Droebak	Soir d'Octobre – Droebak
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Telefon 64 93 23 06
Storgaten 1
1440 Drøbak
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4/2002
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Niels Carlsensgt. 11 – 1440 Drøbak
Telefon 64 93 15 04
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Returpostadresse:
Frogn Eldresenter
Postboks 328
1441 Drøbak

Grafisk produksjon:Trine Suphammer as • Trykk: A/S OB Hansen

Juleprogram Frogn Eldresenter
Niels Carlsens gate 20, 1440 Drøbak
Frem til 21. desember: Julelotteri på arbeidsstuen
Tradisjonen tro kommer barn fra Solgry barnehage og går
Luciaopptog kl.11.30.
Teatertur: Reisen til julestjernen. Påmelding. Avreise 15.45.
Formiddagstreffen i Biblioteket kl. 11.00.
Julekonsert i Oslo Konserthus. Påmelding. Avreise 18.45.
Gløgg og julekaker i Eldresenteret fra kl. 10.00.
Alle velkommen, vi spanderer.
Stengt kafé. Julemiddag kl. 13.00.
Påmelding senest en uke før.
Juledagene er det stengt
Åpen kafé 10.00 – 13.00
Åpen kafé 10.00 – 13.00
Åpen kafé 10.00 – 13.00
Mandag 3. januar 2005 tar vi i bruk enda et nytt år
	Kom og bruk det sammen med oss.

Man 13. des
		
		
Tors 16. des
Fre 17. des
Tirs 21. des
		
Ons 22. des
		
		
Man 27. des
Tirs 28. des
Ons 29. des

