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Redaksjonen
Reidun Iversen 64 93 32 78 Karl Garder 64 93 90 35
Asgjerd Wærnhus 64 90 91 19 Arne Nesje 64 93 07 13
Kjell Lorentzen 64 93 02 46 Sverre H. Christophersen

Bernhard Magnussen 64 93 04 89

Snart feirer vi åpningen av år 2006, men vi skal ikke glemme 2005, for det året er 
svært viktig for oss. Først og fremst på grunn av at det var 100 år siden 1905 med 
unionsoppløsningen med Sverige, men også for at det var 60 år siden frigjøringen fra 
naziregimet. Det var disse to begivenheter som gjorde at vi på slutten av året kunne holde 
frie valg. 

Ja, hva lærte vi av feiringene og all festivitas rundt de to begivenhetene, for det var vel ikke 
bare opptogene, konsertene, skuespillene , talene og fyrverkeriene vi husker mest. Vi håper 
ikke det, selv om våre lille badeby hadde en finger med i begivenhetene.

1905 er det ingen av oss som opplevde. Men vi fikk en grundig innføring i det enestående 
samhold i den norske befolkning. Det sydet av patriotisme og nasjonalfølelse i det ganske 
land, og endte i en avstemning som ga et praktisk talt enstemmig resultat,. Kvinner hadde 
ikke stemmerett dengang;. likevel greide de å markere sin holdning. Norge fikk vist sin 
vilje til frihet og selvstendighet. Det er det grunn til å tro at vi vil huske og ta lære av.
I 1945 fikk vi en oppfrisking av ekte nasjonalfølelse og frihet. Det begynner å bli få igjen 
av de som fikk være aktivt med å oppleve den enestående begivenheten. Det er viktig at vi 
minnes slike begivenheter med jevne mellomrom, og ikke lar oss rive med av spissfindige 
granskere som er på jakt etter «oppsiktsvekkende» detaljer. 1945 står fast som året vi 
gjenopprettet vårt demokrati ved en massiv holdning for frihet. Det er det verd å huske og 
minnes.

 Ved neste store nasjonaljubileum, 200- årsfeiringen for 1814, trenger vi kanskje igjen å bli 
minnet om verdien av frihet og demokrati. 

Vi er stolte av at i vår lille kommune var det mye symbolikk omkring feiringen av 
de to store årene l905 og 1945 – vår nye kongefamilie steg om bord på «Heimdal» i 
Drøbaksundet, og Oscarsborg er i ferd med å bli anerkjent som det største nasjonale 
symbol i frihetskampen.

Så sier vi farvel til 2005, og ønsker vår lesere 

God jul og Godt nytt år!

Pensjonist-nytt 

Av Rolfot

«Noen snakket sammen» – den velkjente 
betegnelsen når noe uventet skjer. «Noen 
snakket sammen» i Drøbak i 1981, og vips 
så Pensjonist-nytt dagens lys. Den er i lyset 
ennå etter 25 år – «utgitt av pensjonister 
ved Frogn Eldresenter.» 

«Dette flotte bladet….kan i år feire 
sitt 25-års jubileum» hilste Amta oss i 
en leder i mars i år. Så sant, så sant – et 
flott blad, en sosial klippe, limet som 
holder kommunens gamle sammen, 
kontaktorganet som i første nummer 
ropte på nettopp kontakt. I et av de første 
numrene ble en historiegruppe søkt etablert 
for å få nedtegnet «historier om folk og fe 
i Drøbak og Frogn fra gamle dager» - en 
oppgave vårt blad så absolutt har ivaretatt. 
Pensjonist-nytt er redigert, produsert og 
distribuert frivillig av pensjonister ved 
Eldresenteret i alle 25 år – den største 
sammenhengende dugnaden i kommunens 
historie.

Lange armer
Som kontaktorgan har vårt lille blad spilt 
en stor rolle, ikke bare for de gamle innen 
kommunen, nei Pensjonist-nytts armer 
strekker seg lenger. Utflyttede borgere fra 
Australia, Canada, USA og mange andre 
land ikke bare holder bladet, men har 
funnet fram til gamle venner og kjente 
gjennom lesingen. De er blitt så begeistret 

at mange 
forskjellige 
valutaer 
har funnet vei 
som bidrag til 
driften. Skriftlige 
redaksjonelle historier 
har også kommet både 
fra utlandet og distrikter langt utenfor 
kommunen.

Ja, de satte i gang en «avis«, som de 
kalte det den gang, som skulle bli en 
institusjon i kommunen. Den første 
redaksjonen bestod av Paul Johansen, 
Kari Paulsen, Aslaug Kristiansen, Henry 
Bahus, Asta Johansen og Martin D. Hestnes, 
som forøvrig var en flittig og givende 
redaksjonell bidragsyter gjennom flere år. 
De appellerte til folk om å sende inn stoff 
og til næringslivet om å annonsere i bladet, 
– og lyktes. Utgivelsen av avisen har to 
hovedformål, skrev redaksjonen i første 
nummer: 
1. Å nå ut til alle pensjonister med 

melding fra kommunale kontorer.
2. Å gjøre alle pensjonister oppmerksom 

på Eldresenteret og alle dets aktiviteter. 

Men historiestoff var med fra første stund, 
slik som «Gamlesmia på Dyrløkke» i nr. 
1, hvor vi også leser om Vaktmesteren 
vår – altmuligmannen Ole Barmo som 
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arbeidet gratis på Eldresenteret, om 
vaktmestertjenesten som for et lite beløp 
kom hjem til deg og ordnet med å skifte 
pærer, pakninger på kranene, tettet dører 
og vinduer, åpnet tette kloakker, renset 
brennere og måket snø m.m.

Annonsene fra stedets næringsliv var 
dominerende.

en formidabel suksess
Pensjonist-nytt utviklet seg raskt. Stor-
skribenter som dr. Johan Mønnich og 
redaktør Aage Hansen kom til med detaljrik 
lokalhistorie. Mange av disse artiklene er 
rene perler og ville leses med den største 
interesse den dag i dag. Det ble flere 
sider, flere bidragsytere, flere hjalp til, 
og avisens suksess var formidabel. Man 
begynte med medisinsk opplysning, særlig 
om hørselshjelp. Det kom reportasjer om 
hvordan gamle mennesker kunne få et bedre 
liv. Bladet begynte å ta form som dagens 
utgaver, men fremdeles var det få bilder, lite 
redigering og ikke så stor bredde over stoffet. 
Men etter normene i sin tid: Glimrende. Vi 
har mye å takke pionerene for!

en ny tid, en moderne suksess
Da Bernhard Magnussen overtok som 
redaktør av Pensjonist-nytt fikk bladet etter 
hvert et voldsomt løft. Den nye redaktøren 
hadde bred erfaring fra forlagsvirksomhet, 
hadde journalistisk innsikt, var forfatter og 
skribent og hadde dessuten en omfattende 
virksomhet som lokalhistoriker Det ble 
fanget inn en stor mengde nye forfattere, 
noen journalister kom til, inntektene fra 
annonser, givere, kommune og lokale 
arrangementer økte, og apparatet ble bedre 
samordnet. Billedbruken gjorde stoffet mer 

levende, redigeringen ble mer moderne og 
stoffvalget uendelig bredere. Sidetallet ble 
økt, omslaget ble modernisert og bruken 
av farger gjorde at bladet gikk inn i toppen 
av de mange pensjonistblader i Norge. 
Sammenlikner man innholdet i disse, blir 
man stolt over Pensjonist-nytt. Det eneste 
han ikke har lyktes med er å få samme 
prosent kvinneandel i styret som pionerene 
hadde!

   
kvikt stoff om gammelt og nytt i 
drøbak
Det sterke innslaget av lokalhistorisk 
stoff, presentert i en lettlest form og i et 
godt språk, gjør stoffet brukbart i skolen 
og som oppslagsstoff for historikere. Det 
ser vi ikke minst i de to siste bindene av 
vår lokalhistorie. Innimellom det «tunge» 
stoffet, finner vi stoff om livet i Drøbak 
i gammel og ny tid, meget kvikt skrevet. 
Vi kan nevne Putte Halvorsens glimrende 
artikler fra sin barndom. Vi må også 
glede oss over alle artikler som viser hva 
gamle mennesker greier tross handicap. 
Det gir håp og oppmuntring til andre i en 
vanskelig situasjon.

I det hele tatt er Pensjonist-nytt ikke 
et blad for sutring og klaging som det 
er så mye av i norsk presse om dagen. 
Artikkelen om Putte Halvorsens skjebne 
er et eksempel som redaktøren har gitt et 
signal til om at syke kan finne mye glede i 
sin situasjon.

Vi vil gjerne sitere Amta nok en gang: 
«Det som er tilfellet med Pensjonist-nytt er 
at bladet fremstår i jubileumsåret som mer 
aktuelt, bedre redigert og med bedre innhold 
enn noen gang».

Da Pensjonist-nytt ble til!
Jeg sitter oppe hos evigunge Kari Paulsen 

i hennes vakre hjem like nedenfor 
gamle Sogsti skole. Lett til bens og med 
et lunt smil tar hun imot Pensjonist-nytts 
redaktør. Jeg er kommet for å snakke om 
bladets tilblivelse, for Kari vet en god del 
om det. Hun er den eneste som er igjen  fra 
starten i 1981!

Etter at Grande Alders- og Sykehjem hadde 
«overtatt» alle pensjonærene, var det blitt 
god plass i «HOSPITALET».  Sissel  Våge 
ble tilsatt som bestyrer der med  oppdrag 
å få igang aktiviteter for oppegående 
pensjonister. Det var hun som fremsatte 
forslag om et eget blad for pensjonistene.  
De som dengang jobbet på kjøkkenet på 
Eldresenteret, som Hospitalet var blitt 
omdøpt til, var med på ideen.  

Det ble nedsatt en redaksjonskomite 
som umiddelbart satte igang.

I anledning av 25 års jubileet minnes vi 
deres innsats:

•	 Martin	D.	Hestnes			
•	 Asta	og	Paul	Johansen			
•	 Aslaug	Kristiansen
•	 Kari	Paulsen
•	 Henry	Bahus

Det var innsatsvilje fra første stund, 
minnes Kari Paulsen. De startet fullstendig 
på bar bakke –også økonomisk, men 
komiteen la seg i selen og fikk det til. 
De henvendte seg til Handelsstandens 
medlemmer, som velvillig støttet saken 
med annonsering. Man satte igang med et 
stort lotteri, etterat komitemedlemmene 
hadde tigget seg til mange flotte gaver, og 
de fikk O.B.Hansen til å trykke bladet til 

rimelig pris. De greide å få samlet inn så 
mye penger at det første nummer kunne 
se dagens lys. Og slik har det fortsatt i de 
25 år som er gått. Kari Paulsen har mange 
gode minner fra den første strevsomme 
tiden. Hun berømmer lagånden som ble 
lagt ved starten og som er blitt opprettholdt 
i de 25 år som er gått, og som vi håper 
fortsatt må være til stede.  

På annet sted i bladet har Rolfot tatt for 
seg den redaksjonelle utvikling, og han sier 
det så riktig:                               

BM

Vi har mye å takke 
pionerene  for!
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Så er det gjort!
Klistring av lapper gikk fort.
Det er Pensjonist-nytt det gjelder
På Eldresenteret vi sorterer og teller.
Dagen er torsdag –fire ganger i året,
skal sørge for at pensjonistene får det.

Pappesker fulle fra trykkeriet står klare.
Syv av oss tar fatt. Vi må være snare.
Posten får kvoten sin først.
Den bunken blader er aller størst.
Vi hjelper Posten. Er raske i tid.
Postnummer mange markeres med flid.

Noen får bladet i postkassa si.
Budene våre går aldri forbi.
Asgjerd ser til at alt går vel.
Husker at mange bor avsides tell.

Hver får en bunke med påført bokstav,
og  her er man ivrig – alt går i trav.
U-for Unni, M-for Marit – turene blir lange.
P- for Per flyr av gårde, han skal nå mange!
H- for Halck og E- Aastebøl – opp til Heer og 
østerpå,
på krokete stier for adressaten å nå.

Pensjonist-nytt  skal  ut !

Dette fotografiet viser arbeidsbordet på Eldresenteret med distribusjonsgjengen i full sving 
med jubileumsnummeret (4- 2005). Fra venstre og bordet rundt: Asta Halck, Marit Benkjær, 
Asgjerd Wærnhus, Aud Jørgensen, Per Pedersen og Unni Eriksen.

Vi har tidligere – i Pensjonist-nytt nr. 4 – desember 2000 – hatt en artikkel om hvordan 
Pensjonist-nytt blir til og hvordan det med stor dugnads-innsats blir distribuert.  
Reidun Iversen mente at dugnaden  bør omtales spesielt i dette jubileumsnummeret, og 
så satte hun seg ned og diktet i vei.

En av «mine» på R dro til Førde med kone,
så nå får de bladet i fjernere sone.
Rolfot er knuppen med alt det han husker,
fra dengang han ruslet i korte bukser.
Han elsker å sende oss fotos og skriv.
Vi liker en story fra ham og hans viv.

Får ofte no´ stoff om naturen fra vennen
Karl Garder, som titt kvesser pennen.
Fra «Grande» helt nordpå
gir Putte sitt ord på
om Nisseskauen og hva som der hendte,
om rare forhold om noen han kjente.

Og så, redaktøren, ja, hva med ham da?
I mange år har han gjort det så bra.
Han styrer og skriver og tar sin tørn.
Det er derfor vi kaller ham redaktør ń.
Bernhard er du ś med de fleste – og kjendis.
Kjenner jo Drøbak og Frogn på sitt vis.
Hans spisebord hjemme som skapt for ord.
Han setter dem sammen i riktige spor.

1600 eks. av bladet skal avsted,
gjerne med fotos fra kyst og fra led.
På forsiden finner du mangt et motiv,
som danner lysten til nok en giv.
Han snuser opp både gammelt og nytt,
fra dem som bor her til dem som er flytt.
Gamle og unge om det som er hendt,
om vår egen historie som kommer på prent!

Vi som jubilerer, er alltid på farten-
i 25 år når vi regner fra starten.
I hele vårt land er der neppe noen
som er like stolte som vi i Drøbak og Frogn!

Vi gir honnøren til ham som startet det hele-
med bladet som gir oss litt nytte og glede.
Og medarbeiderne som til jobben passet
og som ikke minst så trofast drar lasset.

G R A T U L E R E  R  !!!

Distribusjon er fin mosjon

Et nytt nummer av pensjonist-nytt er klar til 
distribusjon. Frivillige medhjelpere rundt det 
store bordet på Eldresenteret. Fra venstre: Willy 
Færgestad, Eva Johansen, Klara Tessem, Asta 
Halck, Per Pedersen (se i speilet), Arne Nesje, 
Marit Benkjær, Lilly Færgestad, Bernhard 
Magnussen.

Eva Johansen Klara Tessem, Asta Halck, Bård 
Storrud.

Per pedersden, Marit Benkjær, Reidun Iversen, 
Karl Garder, Lilly Færgestad.

Foto: Rolf Ottesen og Bernhard Magnussen.
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føLg med i

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

Vinner kampen
mot høye priser!

HVERDAGER KL 09 – 20
LØRDAGER KL 09 – 18

apotek i drøbak sentrum
Storgaten 18 – 1440 Drøbak

Åpningstider:
Hverdager 9.00-17.00
Lørdager 9.00-14.00

Telefon 64 90 77 80 Faks 64 93 39 04

GRØNTHUSET
DRØBAK GRØNT- OG FRUKTTORG

PAVELSGÅRDEN – STORGT. 7
TLF: 64 93 02 88

Lilly og Willy gikk i takt

Willy Færgestad ble valgt inn 
i Pensjonist-nytts redaksjon i 
1987, hans kone Lilly litt senere. 
Sammen og hver for seg gjorde 
de en god jobb i mange år. Lilly 
falt dessverre bort for noen år 
siden. Willy gikk av for ikke 
lenge siden. Mens Lilly spesielt 
tok seg av «utenbys» abonnenter 
og interesserte lesere utenom 
kommunens egne pensjonister, var 
Willy Pensjonist-nytts kasserer. 
Han holdt pinlig orden. I tillegg 
var begge med når bladet skulle 
distribueres ( se fotografiet med 
Willy foran og Lilly bak).  Idag nærmer Willy seg de 90 år og er blitt pensjonist på «heltid».
Huset på Sagajordet ble for slitsomt å holde «ship shape». Han er nå flyttet inn i en enklere 
leilighet i Niels Carlsensgate, like bortenfor Eldresenteret, hvor hans datter Kirsten har sin 
forretning tvers over gaten.Willy har dermed nærkontakt. Når vi nå feirer Pensjonist-Nytt i dets 
25 årgang, vil alle hans venner i redaksjonen og distribusjonen takke ham for innsatsen og ønske 
ham alt godt!!!

«Det gjelder å få andre til å
betale for seg»

Ville det ikke være fint hvis vi betaler faste regninger for deg til rett tid, 
samtidig som du har kontroll over utbetalingene?

Med AvtaleGiro er det nettopp det som skjer. I god tid før forfall sender vi deg 
forhåndsmelding om hvem du skal betale til, når du skal betale og hva det gjelder. Du 
kan bruke Kontofonen hvis du vil utsette betalingen av en bestemt regning. Oversikt 
over alle betalte regninger står påkontoutskriften din hver måned. Den gjelder som 
kvittering.

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

 AvtaleGiro
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Frogn Bibliotek
Torget _ 1440 Drøbak

Telefon 64 93 01 91 - Faks 64 93 56 29
Åpningstider:

Mandag og Torsdag 11-19
Tirsdag, Onsdag, fredag 11-15

Lørdag 11-14
sommertid:

Man 11-19 Ons, Fre 11-15, Lør 11-14

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

Gode tilbud og hurtig handel
i butikkene du kjenner

HEER – TELEFON 64 90 53 00

Manufaktur – Konfeksjon

Telefon 64 93 01 07
1440 Drøbak

 
 

 

Torget 7 – 1440 Drøbak
Tlf. 64 90 89 83

Follo Oljeservice as
Laurits Karlsen & Sønn – Øyvind Larsen

Osloveien 170 – 1440 Drøbak

Parafin – Fyringsolje – Autodiesel
Smøremidler – Service

elgjakt før 1930
En sjelden gang dukket det opp storvilt. Da 
gikk nyheten fra hus til hus. Karl Berntsen 
i Tassebråtan var den store elgjegeren i 
Skaubygda. Den gang var elgjakta i slutten av 
september og varte bare i 5 dager. Berntsen 
satt på sin faste plass i skauen der elgen 
brukte å gå. Han kom tidlig, gjerne før det 
blei lyst, og han satt der til det blei for mørkt 
til å skyte. 

Reglene for elgjakta den gang var sånn 
at dersom du fulgte sporene av elg, kunne 
du forfølge den gjennom flere bygder. Men 
da måtte du ligge og sove i sporet om natta. 
En som het Innijær fulgte elg fra Oppegård 
kommune sydover gjennom Ås, til Frogn og 
helt ut til Nesodden kommune. Han skjøt 
elgen inne ved Løes. Da hadde han gått i over 
et døgn. Der elgen ble felt, skulle grunneieren 
ha et lår dersom den ble skutt av en annen 
enn ham selv. Skjøt grunneieren selv elgen, 
slapp han å dele. Berntsen hadde en god 
elghund. 

orrhønespell
Noe av det jeg virkelig ser tilbake på med 
glede var orrhønespell på Stormåsan. Det 
ideelle været var litt tåkedis og skareføre. Vi 
måtte ha på oss mye klær og sitte helt stille. 
Vi brukte å være fremme på spellplassen før 
det begynte å lysne om morgenen. Jeg satte 
meg som regel med ryggen mot ei furu. 
Foran meg hadde jeg noen småtrær. Det 
var om å gjøre å være mest mulig i ett med 
naturen. Så begynte moroa. 

Først hører vi en liten fugl som kommer 
med noen oppmuntrende toner. Dette 
skjer mens det fremdeles er mørkt. Og så er 
spellet plutselig i gang. Vi hører vingeslag 

I gamle dager
Av Karl Garder

fra flere kanter, og skjønner at orrhanene er 
på krigsstien. Vi sitter musestille og stirrer 
på noen utydelige flekker som beveger seg 
inne i mørket. Etter hvert som det lysner ser 
vi flere orrhøner og orrhaner rundt oss. Det 
er et fantastisk syn. Det må være minst tretti 
av dem. En av hanene er nå riktig kommet 
i gang. Han brisker seg og bretter ut halen 
som ei vifte bak seg samtidig som han slår 
ut vingene og sleper dem etter seg helt ned 
i bakken. Så egler han seg innpå en annen 
hane og følger denne frem og tilbake flere 
ganger. Plutselig snur han seg mot den andre, 
slår med vingene og hopper høyt opp i luften 
for å skremme vekk rivalen. Samtidig er det 
en annen hane som prøver seg på ei høne. 
Det går ikke lang tid før en ny frier nærmer 
seg. Den kurtiserende hanen går til angrep 
på konkurrenten. Jeg sitter der helt urørlig. 
Leer ikke på så mye som en finger. Blikket 
må også kontrolleres. Det er viktig at jeg ikke 
får øyekontakt med fuglene, og jeg må heller 
ikke bevege hodet. Fuglene er så nær meg at 
de tråkker på gummistøvlene mine. En hane 
sitter bare en snau meter unna meg og speller. 
I mellomtiden har det dukket opp en hare 
blant fuglene. Fuglene bryr seg ikke, så haren 
får være i fred. Men så skjer det noe. Plutselig 
reiser haren seg opp på bakbeina og lytter, og 
stikker av i full fart. Nå aner også orrfuglene 
fare. De letter og flyr forbi meg. Leiken er 
over. Og der kommer grunnen til det brå 
oppbruddet vandrende forbi. En rev. Men 
orrhanene har ikke helt gitt opp. Jeg kan høre 
at de har fortsatt spellet et annet sted. Men 
for meg er det slutt. Det var en opplevelse 
som jeg fremdeles husker. Hele måsan 
kokte. Det var tsujoo og buble og buble. 
Lyden sitter i hodet den dag i dag.
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DRØBAK i 100 !

Drøbak Båthavn ca 1909

Drøbak Båthavn i dag  Foto: Per Willy Færgestad

1905 – 2005
verneforeningen
Gamle Drøbak Frogn

kommune

Verneforeningen Gamle Drøbak 
har som nevnt i tidligere nummer 

av Pensjonistnytt laget fotoutstillingen 
«Drøbak i 100». Gjennom disse bildene 
kan man se hva som har skjedd i vår by 
gjennom de siste 100 år. Vi skal denne 
gang se på et foto fra Drøbak Båthavn, tatt 
i 1909 og sammenligne med hvordan vi 
har det i dag. 

Området vi ser på bildet tilhørte den 
store Vennebekkeiendommen som Jacob 
Carlsen kjøpte i 1719. Hans sønn Christen 
(1707-1771) overtok eiendommen, og 
etter hans kones død i 1787 ble grunnen 
testamentert til Drøbaks Hospital som 
ble ferdig 1793. Man snakker senere om 
Hospitalsgrunnene. 

Sentralt i bildet ligger den store 
Solberggården og Skipperstua. Området 
ble den gang kalt Fiskerstranda, og det 
kan vi forstå når vi ser alle trebryggene 
og robåtene. Noen båter er dratt opp 
i Havnebakken ved Skipperstua for 
oppussing.

Drøbak Båthavn var svært lite egnet 
til havn før moloen var ferdig i 1926. 
Allerede i 1911 ble det foretatt makeskifte 
mellom Drøbaks Kommune og A.G. 
Johansen. Plassen vi i dag har på nordsiden 
av Akvariet fikk Drøbak by byttet til 
seg mot et tilsvarende området helt i syd 
på A.G.tomta (Sjøtorget). I skjøtet står 
det at det kan anlegges en molo fra det 
nordvestligste hjørne i retning Småskjær.

Moloen ble bygget som nødsarbeid 
mellom 1918 og 1926, og det aller meste 
av steinene ble sprengt ut fra Enkeåsen bak 
Havnegata 3 og Carlsebakken 3. Den fint 
tilhugne røde Drammens-granitten ble 
kilt ut ved Rauholmene og Sætre. I 1932 
ble det anlagt fergekai der fiskebrygga er 
i dag, og fergen hadde fast plass der til 
1952, da den flyttet til Lehmannsbrygga. 
T-bryggene ble bygget i 1957, og Aage 
Hansens promenade ble anlagt i 1988. 
Drøbak Båthavn er en kommunal 
båthavn hvor Drøbak Båtforening har 
driftsansvaret. Båtforeningen gjør hvert år 

Drøbak båthavn før og nå
Av Per-Willy Færgestad

Fiskerstranda 1905
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Vilfrid Dirro er født 6.oktober 1907. 
At hun fylte 98 år i høst, er det 

ingen som vil tro. Hun er fortsatt levende 
interessert med alle sanser i god behold. 
Hennes hukommelse er fantastisk, og hun 
er i god fysisk form.

Pensjonist-nytt avtalte å møte henne på 
Eldresenteret en dag kl. 10 for å få en prat 
om gamle dager. Det passer meg fint, sa fru 
Dirro, for jeg skal ha et møte der selv kl.11. 

Jeg trodde vi skulle rekke så mye på en 
time, men der tok jeg feil. Tiden gikk som 
en røyk. Vi rakk bare å få berørt noen få 
av de punktene jeg hadde notert på min 
blokk. Hun var så levende med i de temaer 
vi brakte på bane. Ikke bare det at hun 
husket så godt. Hun fortalte så livaktig at 
det var en fryd å høre på henne.

I 1946 kom fru Dirro til Drøbak sammen 
med mann og barn. De kom fra 

Toten, hvor Helge hadde ledet TENTO 
– en avdeling av Toten Cellulosefabrikk. 
Helge var utdannet kjemiker og sto for 
produksjon av trykksverte og skismøring!.  
Mange av oss eldre vil sikkert huske Tento 

52, som gikk på 
allslags føre.

Vilfrid og 
Helge hørte 
hjemme i 

Oslo. De var 
begge ivrige 

friluftsmennesker og var blitt kjent med 
hverandre i Oslo. Begge var ivrige skiløpere 
–  så Toten passet bra.

Da sjefen for Tento fikk høre at det var 
ledige fabrikklokaler i Drøbak,  slo han til, 
og Tento flyttet inn i den gamle brisling-
konserveringsfabrikken i Båthavna, den 
som i sin tid var Drøbaks Elektrisitetsverk.  
Foruten produksjon av trykksverte 
og skismøring gikk Tento i gang med 
tapetproduksjon. Tento ble en god bedrift 
for Drøbak med mange ansatte.

Helge og Vilfrid fikk bygget seg hus 
ved Sprostranda, helt syd i Drøbak, med 
egen brygge og en liten badestrand rett 
utenfor stuedøren. Det var som en drøm. 
Ved siden av svømming var turer i skog 
og mark – sommer som vinter- midt i 
blinken for Dirro ś, og skogen  i Frogn 
var tiltrekkende. Helge gjorde mer enn 
å gå turer –til fots og på ski. Han gikk 
entusiastisk til verks med klargjøring av 
tur-løyper i hele Frognsbygda. Han fikk 
laget turkart med inntegnede løyper og 

Vilfrid inn i 
sitt 99. år!

Av Bernhard Magnussen

merket dem med skilt. Han var entusiast 
når det gjalt orientering- en sport som deres 
datter Unni i sterk grad har videreført.

Og hele tiden var Vilfrid med slik hun 
alltid har vært. 

Helges ervervede lokalkjennskap i 
distriktet kom godt med da han fikk 
tillitsvervet som heimevernssjef.

Barna deres, Sigrun, Henning og Unni, 
fulgte i foreldrenes fotspor.

Idag er det bare Unni (Bøhlerengen) 
som lever. Hun er en verdig representant 
for friluftsfamilien Dirro, toppkvinne på 
ski og i orientering som hun er.

Vilfrid måtte gå raskt når mannen 
hennes langet ut. Han ble fort kjent for 
sine lange skritt og store utholdenhet. 
Dette har også herdet Vilfrid. Jeg spurte 
henne forsiktig om hun fortsatt gikk turer 
i skogen. Hun bor jo på Karlsrud, ikke så 
langt unna Seierstensmarka. Å ja da, svarte 
98 åringen med et smil, men nå blir det 
helst om sommeren!

Vilfrid har en fin sosial legning. Hun 
var ivrig medlem av Drøbak Damekor 
og av Husmorforeningen. Hun følger 
ivrig med i det som skjer, leser aviser og 
Penjonist-nytt med stor glede.

Vilfrid Dirro var og er fortsatt et 
naturmenneske, men hun trives godt 
i den praktiske og lettstelte leiligheten 
på Karlsrud. Derfra har hun fin utsikt 
til fjorden og kan følge godt med i all 
trafikken, ikke minst se på de store fergene 
og turistskipene når de passerer.

Vilfrid steller seg selv og lager 
middagsmat hver dag, men hun tar imot 
hjelp til renhold hver 14.dag.

Hennes særtrekk er smilet og humøret. 
Med sin gode hukommelse i behold lever 
hun et godt liv. 

Jeg føler meg beriket etter den 
hyggelige samtalen med henne. 

en stor innsats for å holde brygger og 
nærområder i god stand og Rudi Kreuls 
blomsterurner forskjønner promenaden 
og havnen på en slik måte at folk som 
besøker stedet begeistres.

Solberg-gården ble reist i Drøbaks 
storhetstid omkring 1760, da en stor 
del av trelasten til utlandet ble skipet 
ut fra Fiskerstranda. Bygningen ble 
antagelig reist som et kombinert bolig 
og lagerhus av Christen Carlsen. Huset 
har opp igjennom årene hatt mange 
eiere, og har fra omkring 1900 bare 
vært bolighus. Både Ludvig Skramstad 
og Christian Krohg har bodd i huset. 
I 1970 sto huset til nedfalls, men en 
gruppe unge mennesker kjøpte huset i 
1978 og brukte 4 år på å forvandle det 
til den perlen det er i dag. 

I Skipperstua har det opp igjennom 
tidene fram til 1951 stort sett bodd folk 
med tilknytning til vannet og sjøen. 
Det var fiskere, styrmenn, matroser, 
fyrbøtere og skippere.

På husets vestfasade kan skimtes en 
nydelig sveitserveranda. Fra 1951 har 
det vært drevet kafé og restaurantdrift 
av bl.a. familien Tokerud (Strand-
kafeèn) og fra 1970 familien 
Thorgersen. Obben og Per Thorgersen 
drev Skipperstua i nesten 30 år, og 
har de siste årene leid ut lokalene til 
forskjellige drivere. 

De øvrige  husene i området 
er stort sett bygd i perioden 1750-
1800 og påbygd senere. Husene er 
trukket tilbake fra stranden og opp på 
fjellknausene, og mellom husene går 
det flere stier og tråkk, som leder opp 
mot torget. 

For flere opplysninger om 
Solberggården les i boken: 
«Drøbak fra nord til syd».



16 PENSJONIST-NYTT 4/2005 PENSJONIST-NYTT 4/2005 17

Det er godt å være pensjonist og ha tid til å se
at man er heldig å få bo i et land som har fred.
Ha tid til å gledes over spennende årstider –
som  kan være så vakre, men ofte med noen tøffe sider.

Gledes over store og små bagateller –
som er så viktige i hverdagen det gjelder.
Å sette pris på hvert smil og hyggelig nikk –som  
tidligere var selvfølge og god en skikk.

Av og til tenke kanskje spesielt på no ń,
plutselig kom det nettopp derfra en telefon.
Man setter pris på en prat og få høre fra kjente
og  vite at det kan man jo slett ikke vente.

Man kan godt sitte ned i sin gyngestol
for å lese eller nyte den praktfulle sol.
Eller når som helst slenge på seg no ń klær –
og gå en deilig tur i all slags vær.

At man har barnebarn – er av de store ting –
da glemmer man alder, løper i trappa, setter i sving.
Liv i huset, lek og moro og nye planer lagt- 
og selvsagt farmors boller hurtig blive bakt.

I det hele tatt er det utrolig fint og godt
at man tid til dette endelig har fått.
Når man samtidig kan se at etterkommerne klarer seg vel
er det ingen sak å være lykkelig selv.

Vi setter pris på små og store gleder når de kommer – 
vi trives i vårt Drøbak høst og vinter – vår og sommer.

Noen år er gått siden sist 
jeg bodde i Drøbak –
da var turene nordpå 
og sydpå ingen sak – 
heller ikke var det bratt 
i Fardalsvingen –
selv om handling hos Molle 
på Torvet var tingen.

Seimbakken var ikke så 
bratt den gangen,
da vi akte på kjelken –
 og styrte med stangen.
Utrolig gikk det flott 
på spark i Jørnsebakken –
sjelden kom det bil – 
den fikk aldri salt i lakken.

Den gang var det enkelt 
med bakkene i Drøbak – 
men nå er de så bratte at jeg 
må hvile et par hakk.
Om sommeŕ n fikk jeg 
svømme til tauene på badet
Det var sånn passe langt – 
dit jeg nå kun trenger vade!

Ja, mye er forandret – 
til verre og til bedre, men  
Drøbak er mitt beste sted, 
som jeg her må hedre!

Grethe ś  tanker
Lest opp av Grethe Kjos Nilsson 

ved avslutningen på Pensjonistmøtet 25.august
den gang da i drøbak

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

AKTIESELSKAPET

O. B. Hansen
Lindtruppbakken – 1440 Drøbak – Telefon 64 93 00 27

Galleri Havstad
Norsk Kunsthåndverk

Personlige gaver 
i de fleste prisklasser.

Velkommen til 
en liten glad kunstopplevelse!

Storgt. 15, Drøbak, Tlf 64 93 46 55

KRISTIAN SCHAU

OFFENTLIG GODKJENT OPTIKER
BRILLER – KONTAKTLINSER

drøbak optiske
Sentrumsbygget, Postboks 178, 1441 Drøbak

Telefon 64 93 15 89

Storgaten 12-16
1440 Drøbak

Telefon 64 93 10 60



Mange leste nok annonsen i 
«Pensjonisten» nr. 4-2005 om 

helseturer til Kroatia som forbundet 
arrangerer i samarbeid med reisebyrået 
Active Travel.Jeg fikk siste flysete på årets 
siste tur som gikk 22. oktober, og fikk to 
fine uker på øya Losinj som ligger langt 
nord på Adriaterhavskysten, ikke langt fra 
Istra-halvøya. Nærmeste store by er Rijeka.

Norsk Pensjonistforbund arrangerer 
turer vår og høst i samkjøring med det 
største pensjonistforbundet i Sverige, 
og fyller dermed et fly.Dette forenkler 
reiseopplegget; du har større sjanser til 
å finne kofferten din på flyplassen, flyet 
letter ikke før alle er med osv.Flytida til 
øya Krk der Rijekas flyplass ligger er 2 
og en halv time, og det tar like lang tid 
fra flyplassen til hotell Punta på Losinj 
med ferge og buss. To hjelpere fra Norsk 
folkehjelp er med hele tida. De tar seg av 
folk som er skrøpelig til beins slik at ingen 
har problemer å komme seg inn i båt, buss 
og fly. Dette er en meget betryggende 
ordning. For øvrig er norsk og svensk guide 
med som reiseledere.

Hotell Punta ligger i en pinjeskog 
tett ved sjøen. Nå i overgangen oktober-
november er sjøen for kald for meg, bare 
17-18 grader, men innendørs ligger et 
svært basseng med oppvarmet sjøvann 

som holder 27-30 grader. Kilde til vellyst! 
Her er vanngymnastikk hver morgen kl. 
8.00. Her er fitness-center der vi bl.a. får 
massasje, to behandlinger er inkludert 
i vår pris. Alle behandlinger forøvrig er 
mye billigere enn i Norge. Rommene har 
god standard, det er reint og fint overalt, 
hver morgen får du en stor bunke rene 
håndklær. De fleste rom har stor balkong 
mot havet. Og det beste av alt er at enslige 
får dobbeltrommet uten tillegg i prisen. 
Det var i hvert fall tilfelle på min tur. Et 
stort friområde hører med til hotellet. Her 
er det plass til mange tennisbaner og vår 
flittig brukte boulebane. Fine stier kryper 
langs kysten mot nord og sør. Nærmeste 
landsby heter Veli Losinj,10 min. unna. 
Mali Losinj med 5-6000 sjeler ligger 3 km 
borte. Begge har lune båthavner og tett 
med små restauranter på kaikantene, slik 
Drøbak båthavn kunne ha sett ut. Her 
kviler du beina etter morgenens rusletur.

Vi har halvpensjon inkludert i prisen. 
Det betyr frokost med alt det du trenger 
og middag om kvelden. Maten er god nok, 
men det er selvbetjening og vi føler oss 
som i en kantine, som rimelig er når 150 
mennesker skal ha mat samtidig. Lunsjen 
tar vi ute på en av de mange koselige 
restaurantene, til meget rimelige priser, ca. 
en tredjedel av prisene i Norge. Kroatia 

ligger ikke så langt unna at du finner særlig 
eksotisk mat, men fisken er ypperlig.

Hotellet har et variert 
aktivitetsprogram. 4 kvelder i uka er det 
dans til levende musikk.Vi får prøver 
av landets folklore, a capella-gruppe, 
trekkspill og moro, prøver av helsekost. 
Fremfor alt er det tilbud om mange turer, 
heldagsturer med båt, halvdagstur med 
buss til naboøyene.Til rimelige priser. Eller 
du kan gå for egen maskin til Sandras 
urtehage. Bouleturneringen avsluttes med 
landskamp mellom Sverige og Norge. Som 
alltid tapte Norge, også i år. Jeg var med på 
laget.

Turens høydepunkt, i alle fall for oss 
norske, var nok nostalgikvelden med Bab 
Christensen og Lasse Kolstad. Han er blitt 
83 år, men har den samme dype, kraftfulle 
og vakre røsten som før. Hun leste André 
Bjerke, mens Lasse tok noen av sine gamle 
glansnumre: Showboat, Old man river, 
Spelemann på taket osv. Stor jubel. Rune 
Persson i Pensjonistforbundet sier til meg 
at de vil prøve noe liknende på kommende 
turer, engasjere artister som drar oss tilbake 
til «vår» tid.

Persson, og Rolf Petter Onsrud, 
ansvarlig for opplegget i Active Travel, 
forteller at samarbeidet mellom dem 
fortsetter inn i 2006 med 10 avganger 
om våren og 7 til høsten. Det kan bli 
små forandringer, men samarbeidet med 
Sverige fortsetter. I 2004 deltok ca 400 
i programmene, i 2005 ble det 900, så 
interessen øker. Prisene er behagelig lave: 
Om lag 10.000 kroner for to uker til 
Punta, med 10 prosent avslag for oss som 
er medlemmer i et lokalt pensjonistlag. 
for halvpensjon og vin/øl til maten, to 
spabehandlinger og to utflukter. Første tur 
i 2006 går 6. april. God reise!

Med Norsk Pensjonistforbund 
til Kroatia
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Vakre damer ødelegger ikke en vakker utsikt.

Nabobyen Mali med god havn og koselige 
restauranter.

Vi høster oliven.

Reisebrev 
fra Arne

Reisebrev 
fra Arne
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Det er vel ingen i våre dager som  
lenger tror på nissen. Tv'n har nok 

ut-konkurrert den gamle fjøsnissen. 
Dessuten er den gamle fortellerkunsten 
gått helt i glemmeboken. Men langt ute 
på bygden, der hvor det ikke er så mye 
gatelys og stillheten ennå er å finne, kan 
det nok hende at nissen ennå passer både 
fjøs og stall. Denne historien 
om den gang nissen var på 
Fjellstad er blitt meg fortalt 
av Ragna Fjellstad. Ragna 
og Gunnar drev gården 
Fjellstad som ligger  ved 
Nordbybakken på veien 
mot Ski. 
Etter de hadde overlatt gården, flyttet de til 
Hagenbakken. Vi var gode naboer, og jeg 
var ofte oppe og slo av en prat over en kopp 
kaffe. Gunnar var rene oppslagsverket når 
det gjaldt hendelser og historier fra Frogn, 
men det var Ragna som fortalte meg  
denne historien.    

Det var julaften, og sent på etter-
middagen. Gårdsfolket på Fjellstad hadde 
forlengst gjort seg ferdig med stell og 
dagens gjøremål. Det var rett før julefreden 
senket seg over gården. Nå hadde det seg 
slik at de som arbeidet på gården, hadde 
fått det vesle barnebarnet sitt på besøk og 
skulle feire jul på landet for første gang. 
Den vesle jenta var nok veldig opptatt av 
nissen, og av bestefaren hadde hun blitt 
fortalt at det var her nissen holdt til. Det 
var ute på gårdstunet at datteren på gården 
overhørte følgende samtale mellom bestefar 
og den vesle jenta. «Du bestefar! Du har 
vel ikke glemt at vi skal opp på låven med 

Nissen på Fjellstad
julegrøt til nissen? »«Nei, det skulle da bare 
mangle. Vi får gå inn å hente grøten med 
en gang», svarte  bestefaren. Dette må en 
da kunne gjøre noe ut av, tenkte datteren 
som hadde overhørt samtalen. Hun hadde 
jo nissedrakten klar ettersom hun hadde 
brukt den for noen dager siden. Jommen 
skulle veslejenta få hilse på nissen. Hun 

fór inn i huset og fikk nissedrakten på 
seg i en fart. Så fortalte hun faren 
hva hun akter å gjøre. Faren lo, og 

sammen gikk de opp på låven. 
Her hjalp han henne med å 
rigge opp et lite lys. Sjøl satte 
hun seg på en høydott borte i 
en krok av låven. Faren gikk 

stille ut og låste låvedøra etter seg. Det 
var i siste liten, for ikke lenge etter kom 
bestefaren og veslejenta. 

Det varte ikke lenge før datteren hørte 
at nøkkelen ble stukket i låsen, og døra 
gikk opp. I døråpningen stod bestefaren 
og veslejenta. Du kan tro bestefaren gjorde 
store øyne, men veslejenta var like rolig. 
«Her sitter jo nissen og venter på grøten sin. 
Her har du grøten din nissefar», sa veslejenta 
og gikk frem til nissen med grøtbollen. 
Så skyndte hun seg tilbake til bestefaren. 
Bestefaren stod  bom stille. Han visste 
ikke om  han skulle tro sine egne øyne. 
Her satt jo en  helt levende nisse fremfor 
ham i høyet. Men han kunne vel ikke tro 
på nissen nå så gammel som han var, eller 
kunne han det? «Nå  må vi gå bestefar ! 
så nissen kan få spise grøten sin i fred», sa 
den vesle jenta. Og sammen gikk de ut 
av låven. Men bestefaren måtte snu seg 
atskillige ganger før han lukket låvedøra 
bak seg.                                              Putte

Nissen som kom tilbake 
til Julehuset

At Drøbak er Nissebyen skal være sant og  
visst, og at nissen har fast tilholds-

sted her er like sikkert. Når til og med 
folk utenifra, godt over skjels år og alder, 
kommer og mener på ramme alvor at det jo 
er her nissen holder til, ja, da kan Finland 
og USA og andre bare pakke sammen.

Denne historien er helt sann, i 
motsetning til mange andre eventyr om 
nissen. Det er Kari-en nabo av meg- 
som jobber på Julehuset, som kom med 
historien:

Det var en dag i juli. Sola stekte, og 
ikke en sky på himmelen, akkurat slik 
det skal være i badebyen Drøbak om 
sommeren. Derfor var det ikke så mange i 
Julehuset denne dagen.

To damer kommer inn, mor og datter. 
Begge er godt voksne. Moren, litt skjelven 
i bena, men oppegående med rullator. Det 
tar litt tid før de kommer bort til disken. 
Kan jeg få spørre om en ting, sier den 
gamle med skjelvende røst. Ja, værsågod, 
sier Kari. Datteren går. Hun vil vel ikke 
høre på det tøyset moren vil komme med.  
Nå skal De  høre, sier moren. I gården der 
jeg bor, hendte det noe forferdelig. Det var 
på vinteren, jeg tror det måtte være like 
over jul. Naboen min kastet en julenisse ut 
av vinduet og ned i sneen. Ja, er det ikke 
grusomt hva folk kan finne på? Kari var 
enig. Ja, en skal ha aktelse for nissen, selv i 
våre dager. Jeg plukket den opp, jeg. Den 
hadde det samme ansiktet som nissene 

deres, så jeg er helt sikker på at den hører 
hjemme her. Den står foreløbig i gangen 
hos meg, men De skjønner at jeg må en 
tur på sykehuset, og da kan den jo ikke 
bli værende der alene.  Kari er enig. Nå 
lurer jeg på om ikke De kan finne en trygg 
plass til den her, hvor den hører hjemme. 
Kari lover på tro og ære at nissen skal de ta 
vare på.  Ja, da kommer datteren min med 
nissen om ikke så lenge, sier den gamle.

En uke senere, også en dag med 
strålende sol, kommer den gamle damen 
og datteren tilbake til Julehuset. Datteren 
går. Det er jo en kjensgjerning at barn ikke 
vil høre på foreldres meninger. Også denne 
dagen er det Kari som tar imot. Stor er 
gjensynsgleden hos den gamle over å treffe 
samme person som sist. Ja, De husker vel 
meg igjen? Joda, det husker Kari godt. Ja, 
her er den, sier den gamle og setter nissen 
på disken. Men i all verden! Det er så vidt 
Kari klarer å holde masken. Nissen er jo 
svensk! Er det kanskje derfor den ble kastet 
ut av vinduet, og nå i selve jubileumsåret 
for unionsoppløsningen!

De lovet meg at De skulle ta godt vare 
på nissen og at den skulle få en trygg plass 
her, kommer det fra den gamle. Jo, det 
kunne Kari forsikre. Hos oss på Julehuset 
er alle nisser velkomne, hvor de enn 
kommer fra. Det er med et smil den gamle 
forlater Julehuset og går ut for å møte sin 
datter.

   Putte
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Det er far min, født 1875, som har fortalt 
denne historien. Jeg er født i 1919. 

Her inne i Skaubygda snakket gamle 
folk om svenskene. De snakket om 

hvor rå og brutale de var. Ja, så fæle var de 
at det nesten ikke gikk an å snakke høyt 
om det. De hadde trædd små unger ned 
på hesjestaurer, ble det sagt. Det var ikke 
måte på.

Det var stor fare for krig. Svenskene 
ville ha herredømmet over Norge. Folkene 
i Skaubygda hadde fått militærøvelse på 
ei løkke ved veien opp til Garderenga. 
Det ble trent på marsjering, våpenbruk, 
fremrykning og bajonettangrep. 
Geværet som den gang ble brukt var ei 
Remingtonrifle. Patronen så ut som en stor 
salongriflepatron. Ei blykule på nesten en 
cm i diameter. Bajonetten var 57 cm lang. 
Skytebanen lå på toppen av Dalsbakken.  
Her var det 100 meters, 200 meters- og 
300 meters bane. Stedet heter også i dag 
Skyteløkka. Skytterne kunne stå inne å 
skyte. Grunnmuren til huset er fremdeles 
synlig.

Min morfar fikk medalje og diplom 
etter en konkurranse på Skyteløkka. 
Diplomet ble innrammet og hang på 
veggen i stua da jeg var guttunge.

Far min kjøpte Remingtonrifle, med 
bajonett og 100 skudd av forsvaret da han 
var i militæret. Krag Jørgensen var den nye 
geværtypen. Det hadde magasin for seks 
skudd mot tidligere 1 skudd.

Per i Sagstua var den eneste her inne i 
Skaubygda som var for union med Sverige. 
Han bodde aleine. Når det var flagging, 
heiste han unionsflagget. Også etter 17. 

mai 1905. Da kom naboene og hjalp han 
å fire flagget. Unionsflagget kom aldri mer 
opp i Sagstua. 

Samme vinter døde Per i Sagstua. 
Naboene syntes han måtte ha et ordentlig 
gravøl. Hest eller beina var eneste 
fremkomstmiddel den gang.  Per måtte 
gravlegges i Frogn kirke. Etter spising 
og drikking dro følget av gårde. Etter at 
hesten hadde travet om lag 300 meter, 
oppdaget følget noe forferdelig. De hadde 
glemt hovedpersonen. Så måtte de snu og 
hente Per. Han kom til slutt velberget i 
jorda.

Min far fortalte litt om hvordan det 
var å feire 17. mai de første årene etter 
1905. Festen ble holdt på Gardersletta. 
Alle hadde med nistekurver. Den gjeveste 
leken den gang var kjeglekasting. Det 
var runde kubber formet som konge, 
dronning, bønder og tårn. Oppstilling 
var som på et sjakkbrett. To lag kjempet 
mot hverandre. Med en kostekjegle skulle 
en først koste ned bøndene, så tårn og 
dronning og til slutt kongen. Avstanden 
mellom de oppstilte kjeglene var det 
dobbelte av kjeglens høyde. Hver mann 
fikk et kast med kastekjeglen. Dersom 
feil kjegle ble felt, måtte kasteren stå over 
neste kast. Kjeglen ble satt opp igjen. 
Barna lekte med baller, vippet pinne og 
kappet land. Foreldre med barn dro tidlig 
hjem. Ungdommen festet til langt på natt. 
Festene på sletta ble det snakket mye om 
da jeg var guttunge. Men vi fikk aldri høre 
om detaljer.

Senere, fra 1927-1933, møttes alle på 
Dal skole med hele familien.. Det var 
ikke alle barna som hadde flagg. Men alle 

som hadde flaggstang hjemme, heiste det 
norske flagget, og ungene ropte hurra for 
17. mai. Alle hadde på seg de fineste klærne 
de hadde. Garderoben den gang var for de 
fleste: Finklær til søndagsbruk, skoleklær 
og hverdagsklær. Hverdagsklærne var for 
det meste lappa og meget slitte.

Alle familiene fra Skaubygda gikk 
på sine bein til Dal skole for å feire 17. 
mai. Noen hadde flere kilometer å gå. En 
familie besto av mor, far og 10 unger. De 
bodde på 40 kvadratmeter. Men ingen 
klagde. De hadde jo hus, mat, klær og ved. 
Alle hjalp hverandre.

En gang var vi 8 unger på vei til skolen 
for å feire. En av ungene fikk skitna til 
klærne sine. Da var det å gå hjem sammen 
med mamma for å skifte, og etter ei stund 
kom også de til skolen. Uansett vær var vi 
samlet i storskolen på Dal. Huset er revet 
nå. Vi satt i skolestua på pulter og lange 
benker og noen bukker med planker på. 
Lærerinna den gang, frøken Bjørnsen, ledet 
det hele. Hun sto det respekt av. Lærer 
Johansen spilte orgel mens alle de andre 
sang. Aller først sang vi Ja vi elsker, så 
kom Gud sign vår konge god. Deretter var 
det sanger fra skolesangboka som Sønner 
av Norge, No livnar det i lundar, Mot i 
brystet og flere.

Jeg mener å huske at det var 
kaffeservering med julekake til. Noen 
damer ordnet kaffekokingen. Den ble 
kokt i en stor blikk-kjele på kjøkkenet til 
lærerinnen i første etasje. Læreren med frue 
bodde i andre etasje. Dette huset står i dag.

Vi leika ute.  Der var det klatrestativ, 
2 stenger og 2 tau og en bom til å 
balansere på. De som ville kunne klatre. 

Guttene skulle løpe om kapp. Alle sto på 
startstreken og venta spent. Så ble det ropt: 
Klar, ferdig, gå! Da løp alle alt de orket. 
Foreldrene til de som gjorde det best var 
stolte tilskuere. Mange foreldre hadde 
også gode unnskyldninger på lur for de 
som ikke gjorde det så bra. Guttene leika 
også «hauk og due», slo ball, vippet pinne 
og lekte sisten. Andre kastet på stikka. Vi 
hadde også ei gammel kanonkule etter 
svenskene. Den kasta vi med. Det ble 
fortalt at den ble tatt ut av veggen på et 
hus. 

Jentene hadde ringleik og hoppet 
paradis. De kastet også ball og hoppet tau.

Det er sånn jeg husker 17. mai den 
gang jeg gikk på skolen. Jeg sluttet i 1933.

Karl Garder

Skaubygda på 1800-tallet Historier fra 
barndommen
Etter 25 års utgivelse av Pensjonist-nytt 
har redaksjonskomiteen et varmt ønske 
om å utvide kontakten med våre lesere. 
Vi vet at mange av dere sitter inne med 
verdifullt stoff om barndommmen, 
oppveksten, skolegangen og erindringer fra 
arbeidsplassene.

Tenk litt tilbake. Når dere kommer på 
noe som det kan være moro å få bragt frem 
i lyset, ta kontakt med oss i redaksjonen, 
så kan vi sammen redigere stoffet og 
finne frem til fotografier eller annet 
illustrasjonsmateriale.

Ta en telefon til Britt Marit på 
Eldresenteret – telefon  64 90 61 85 – og gi 
henne beskjed, så skal vi snarest ta kontakt.

Vi ser frem til et slikt samarbeide!
Redaksjonskomiteen
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Drøbak er godt kjent for sitt unike 
trehusmiljø. Den første bebyggelsen 

med preg av tettbebyggelse finner vi fra 
slutten av 1600- tallet. Noen hus har 
fremdeles synlige spor fra denne tiden, 
bl.a. Seilmakergården, Skrivergården, 
Parrgården og søndre del av Handelshuset 
(Askautrud), som alle har tidstypisk 
utkraget annenetasje. I tillegg hadde alle 
disse første husene åstakkonstruksjon. 
Altså tømmerstokker i taket, som ligger 
ganske tett langs med husets lengderetning 
og som er synlige på loftet. Takfallet er 
ikke brattere enn ca. 27 grader og takene 
var tekket med bordkledning eller torv.

I 1709 kom Jacob Carlsen til Drøbak 
og dette var starten på en glansperiode 
for Drøbak. 1700- tallet i Drøbak var 
preget av Carlsenfamiliens driftighet og 
fremgang,og trelasteksport, shipping og 
bankiervirksomhet var de bærende elementer.

Fra omkring 1740 får Drøbak et stort 
oppsving i husbygging. Rokokkostilen 
kommer til ladestedet, som da var å regne 
som forstad til Kristiania og mange rike 

Kinavipp på   hustak i Drøbak
Tekst og foto: Per-Willy Færgestad Kristianiaborgere slo seg ned her. Den nye 

moderne stilen fikk fort fotfeste og tellinger 
viser at det har vært 80- 100 hus med 
svaitak her. I dag er det ca. 40-50 igjen. 

Den nye byggestilen fikk høye bratte 
tak med 45 graders fall og ble tekket 
med bord og teglstein, som til å begynne 
med kom fra Holland. Nederst på taket, 
ved gesimsen, ble taket avsluttet med en 
karakteristisk vipp. Takkonstuksjonen 
ble endret til stående sperrer, som ble 
tappet ned i loftets gulvbjelker, rett over 
ytterveggen i laftet tømmer. I små hus 
finnes en variant med 4-5 veggstokker 
opp fra loftsgulvet, før gesimsen starter. 
Dette ble antagelig gjort for å få bedre 
proporsjoner i gavlene, for loftene ble ikke 
tatt i bruk før inn på 1800- tallet.

Typiske eksempler på toetasjes hus 
er: Biblioteket, Molle, Handelshuset, 
Abrahamsen, Biblioteket og Osloveien 3. 
Av enetasjes hus kan nevnes: Jørnsebakken 
2, Badehusgata 18, Tranga 22, Seimbakken 
3 og Damstua i Osloveien. Det finnes også 
en del eksempler på gårdene i Frogn, f.eks 
Øirud, Ekeberg og Søndre Haver.

Det er å anta at svaien på hustakene 

er en kombinasjon av nye arkitektoniske 
strømninger og praktisk løsning på 
problemet med vannledning. Det er store 
tak og store krefter, derfor måtte sperren 
stå på veggen. På de største takene er 
takutstikkene ca. 50 cm. utenfor veggen. 
Svaien ble hogd til som et buet stykke 
som gjorde overgangen fra tak til gesims 
elegant og praktisk. Vindskiene blir den 
synlige delen av svaikonstruksjonen og 
settes sammen av 2 stk. 25-28 mm tykke 
bord, som blir satt sammen til en vakker 
parallellbue. Vindskiene har også en høvlet 
profil i underkant.

Det er liten tvil om at rokokkostilen 
var påvirket av handel og opplevelser fra 
det fjerne Østen. Holland, England og 
andre europeiske land drev utstrakt handel 
med disse områdene og de rike bragte 
impulsene med seg hjem og brukte dem 
på sine hus, både utvendig og innvendig. 
Arkitekturhistorikere og arkitekter snakker 
om «kineseri» i Rokokkoen, og denne stilen 
fikk også innpass på porselensserviser, 
keramiske fliser, tapeter og veggmalerier. 
Først blant overklassen, senere hos de 
mindre bemidlede.
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Han er godt  synlig i Drøbak, høy, 
atletisk og med en lys, fyldig 

manke. Under manken er hodet fullt av 
konstruktive tanker. Han er en fyrtårn 
i kulturlivet i badebyen vår. Han vil 
verne gamle Drøbak, bebyggelsen, 
bygningsmessige tradisjoner som særpreger 
Drøbak og de søndre deler av Frogn, 
verne miljøet, og  som vi skal se, også 
bevare  gamle stier og tråkk.  Det er 
nesten et hundretall av dem i distriktet. 
Som regel var det snarveier det dreide seg 
om, der skoleunger, postbud, gamle, folk 
som skulle handle, turgåere og naboer 
som ville ha kontakt med hverandre. 

Drøbak-området har et 
hundretalls stier

Men mange, særdeles mange, av disse 
snarveiene er blitt borte . De har grodd 
igjen, stengt av innflyttere, benyttet til 
opplagsplasser, beplantet, og delvis stengt, 
betraktet som privat eiendom. I flere 
tilfelle er de bebygd. Nå skal Drøbak få 
igjen stiene, og  personen som står i første 
frontlinje for den langvarige prosessen er 
nettopp den mannen som er så  synlig i 
vernemiljøet. Særlig er han godt synlig 
for et lite mindretall som motsetter seg 
restaureringen. Han heter Per-Willy  
Færgestad, og er leder for Verneforningen 
Gamle Drøbak.  Flere personer og 
kommunen er med ham.

ekte drøbaksgutt
Færgestad er ekte Drøbaksgutt, født og 
oppvokst i badebyen vår, 50 år gammel og 
driver sitt eget firma, Drøbak Tredetaljer, 
ved siden av arbeidet i den offensive 
Verneforningen.  I 1995 tok Foreningen 
for alvor  fatt på restaureringen av stiene 
i Drøbak etter at Tom Johansen  ved et 
omfattende arbeid, hadde tegnet dem 
ned og intervjuet folk og beskrevet stiene.  
Stiene ble regulert inn i plankartet til 
Antikvarisk Spesialområde Drøbak, som 
ble stadfestet november 2000.  Kommunen 
har vedlikeholdsansvar.

 Byens innbyggere har vært fantastisk 
interesserte, særlig de eldre som har 
opplevd stiene, brukt dem og gjerne 
vil ha tilbake det gamle miljøet, sier 
Færgestad. Stiene vil gi liv i byen, det at 
de ofte er snarveier er en ting, men de er 
også trafikksikre, godt unna biler og støy, 
koselige å gå på, og de trekker  til seg 
turister. Det er en erfaring vi har opplevd 
etter at vi  har satt i stand de første 5 stiene.  
Vi begynte  med de som det var lettest å 
få i stand, de som ligger innen antikvarisk 
spesialområde  og som delvis er i daglig 
bruk. De er allerede merket for fri ferdsel. 
Folk i naboområdene har vært flinke til 
å hjelpe til. De har fjernet trær, busker 
og  kratt, tomme tønner og kasser, og har 
gledet seg over resultatet.
    
Hemmelig våpen
Men det skal ikke underslås at det er 
enkelte  som har erobret stiene eller har 
ønsket å bevare dem som sin eiendom,  
som ikke er   begeistret når vi kommer for 
å åpne dem. Det hender at de til og med 
engasjerer advokater som til dels bruker 
krasse ord.

Men fram kommer Færgestad med 
et hemmelig våpen som ganske snart 

Av Rolfot



28 PENSJONIST-NYTT 4/2005

stanser enhver diskusjon. Han har alltid 
på forhånd utstyrt seg med fakta og de 
slår han i bordet. Den vanligvis snille, 
godlynte mannen kan både heve stemmen 
og skuldrene, og frem av sin mappe trekker 
han dokumenter som han har dukket ned i 
arkivene etter og samlet på forhånd, gamle 
dokumenter,  noen opptil 100 – 200 år 
og mer, målebrev,  fotografier og dessuten 
vitner som lever ennå og som husker stiene. 
Han viser at her  er det lite å hente, lite å 
oppnå! Stillheten  blir ofte pinlig!!!!

Noen  stier mangler navn, så folkens, 
skjerp dere, aktiver de grå til det ytterste, 
og  husker dere ikke, så kom med et godt 
forslag.

Men arbeidet med stiene tar sin tid. 
Eget firma holder Færgestad i arbeid, 
og han holder av sin familie som består 
av kone og tre barn, som alle er under 
konfirmasjonsalderen. De skal pleies og 
kjøres til alle aktiviteter. Og så består ikke 
det meste av Verneforeningens arbeid av 
stier og tråkk  alene, akkurat. Færgestad 

er sønn av legendariske Lilly og Willy som 
gjorde et så fantastisk arbeid for Pensjonist-
nytt. Willy lever ennå og krever sitt.
     
stiene 
De første stiene som ble restaurert og 
skiltet av Verneforeningen og Frogn 
kommune,  som gjør et flott arbeid for 
saken, er Geitestien som går fra Niels 
Carlsens gt. til  Sorenskriver Ellefsens vei. 
Så  har vi  en fra Parrgården til Varmbadet, 
en går fra Niels Carlsens gt. og rett til 
fontenen i Badeparken, og en går fra 
Julehuset ned trappene til Kroketønna. 
Og så har vi en sti som går fra Kinoen ned 
Fiskerkroken og til Båthavnen.

Videre  vil det arbeides med  en sti 
fra Wienerbrødskjæringa til Torget, en 
sti fra Osloveien over Holmeåsen til 
Seierstenveien, sti fra Fiskerkroken til 
Havnegata og sti fra Badehusgata ned til 
kommunal strand, og sti fra Badehusgata 
over Ulaåsen til Hamborgveien.

 Mange av stiene er tegnet inn på 
gamle målebrev 
som fellesvei eller 
vei. Noen går 
over privat grunn 
og noen over 
kommunal grunn.

Travle 
Færgestad regner 
med at man blir 
ferdig med fem 
stier hvert år. Alle 
blir skiltet etter 
hvert som de blir 
ferdige.

Vi skal komme 
tilbake til stoffet 
om stiene i Drøbak 
i senere numre av 
Pensjonist-nytt.

Vi har allerede sett på  en del stier 
i Drøbak. Nå  skal vi se på noen 

stier som er registrert i de sentrale deler 
av vår lille by.  Det er bare noen. Vi skal 
komme tilbake til flere i neste nummer av 
Pensjonist-nytt.
•	 Anton	Thoresens	vei	3	–	Bråtanveien	14
•	 Losstien	–	fra	Jørnsebakken	15	og	ned	

til den gamle losstasjonen
•	 Fra	Jørnsebakken	15	og	ned	til	brygga
•	 Stier	i	Filisterkrokområdet
•	 Hamborgveien	5A/9	–	Badehusgt.	14
•	 Badehusgaten	(gamle	Hvistendahl)	

– en «sti» går ned til kaikanten og en 
«sti»  til badestrand 

•	 Storgaten	2	–	Osloveien	3
•	 Tranga	–	Damveien	11
•	 Damveien	5/3	–	Stubsvei	7
•	 Torggaten	3	(bak	«Folkøy»)	–	

Råkeløkkaveien

•	 Skipperveien,	Niels	Carlsens	gate	
– Nordveien

•	 Seimgaten	–	Villaveien	15/17
•	 Villaveien	11/13	–	Sorenskriver	

Ellefsens vei /Niels Carlsens gate27
•	 Villaveien	6	–	Grandeveien
•	 Gulliksbakken	6	–	Sogstiveien/

Sogstikollen 1
•	 Gulliksbakken	6	–	Tverkjeglaveien
•	 Osloveien	31	–	Tverkjeglaveien	16
•	 Osloveien	33	–	Høyenhallveien	16
•	 Osloveien		-	Høyenhallveien	9
•	 Høyenhallveien	–	Tverkjeglaveien
•	 Chalmers	vei,	Løktabakken	–	

Sogstikollen
•	 Anton	Thoresens	vei
•	 Chr.	Krohgsvei
•	 Petersbakken
•	 Sidevei	til	Anton	Thoresens	vei

Flere stier i Drøbak
Dette foto er tatt i 1940 og viser Fiskerkroken ved 
inngangen til stien som fører opp til Torvet.
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oasen
Hageland

Storgaten 22, 1440 Drøbak
Telefon 64 93 03 59

Velkommen til

Skipperstuen
Stedet med miljø
Tlf. 64 93 07 03

www.skipperstuen.com

På Kumlegaarden spiser du godt

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

dR. kjeLL a. daLby
Spesialist i øre – nese – hals

 Telefon 64 93 23 06
 Storgaten 1
 1440 Drøbak

Mer for pengene

G-SPORT DRØBAK

DRØBAK CITY
TLF. 64 93 09 84

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

Alt under ett tak!

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

FOTOGRAFEN
Osloveien 5, 1440 Drøbak

Tlf. 64 93 21 14

Drøbak Gullsmie
Tore H. Eriksen

Wienerbrødskjæringa
1440 Drøbak

Torggt. 1, 1440 Drøbak
Tlf. 64 93 0140 – Fax 64 93 49 00

E-post: 
ege.droebak@libris.no

At nordmenn er et farende folk har vi visst 
lenge. Utviklingen i reisetrafikken de siste 
10 årene har gjort at mange av oss reiser 
på en weekendferie eller ukes turer til 
storbyene rundt om i Europa. Mange av 
oss er interessert i historie og er blitt «bitt» 
av tanken om å besøke Istanbul i Tyrkia, 
«Sultans by» eller kanskje like mye og 
muligens mer «Keiserens By».  Byen som 
i 1000 år, fra år 330 e.Kr til år 1453, var 
sentrum i verden, i tillegg til at byen i 400 
år,  frem til 1918 var det ottomanske rikes 
senter. 

I forberedelsene til min Istanbul-tur 
nå i høst leste jeg Thorvald Steens bok: 
Historier om Istanbul.  Etter sitt første 
besøk i Istanbul ble han så betatt av byen, 
at han begynte å studere  byens historie og 
dens forhold til vårt land. Resultatet ble en 
bok: «Historier om Istanbul».

Han begynte å lese Snorres kongesagaer 
om kong Sigurd Jorsalfar.  Steens kontakt 
med andre forfattere førte han inn i en 
for han ny og ukjent litteratur om denne 
norske kongen. 

Kong Sigurd drog i år 1103-1107 
på korstog, med en stor norsk flåte, til 
Palestina. På hjemveien fra Palestina seilte 
han opp Marmarahavet til Konstantinopel. 
En by med en liberal kultur og plass for 
både kristne, jøder og muslimer. Den 
liberale livsstilen i Konstantinopel gjorde 
nok at splinten fra Kristi kors aldri kom til 
Nidaros! Mange av Sigurds barske menn 
ble igjen i Konstantinopel som hærmenn i 
keiserens hær. Sigurd kom hjem til Norge 
med bare noen titalls menn av sin store 
hær. 

Konstantinopel hadde i flere hundre 
år vært enden av Silkeveien og en viktig 
handelsforbindelse mellom Norden og 
Orienten. Byen, som og var hovedsetet for 
det Øst-romerske keiserdømmet fra rundt 
330 e.Kr. og som var et stort handelssenter 
med fremgang og  rikdom fram til år 
1203.  Da ble byen  tatt av korsfarerne  fra 
Venedig, og mange av byens skatter ble 
røvet av dem. 

Istanbul var og er derfor rik på 
praktfulle bygninger og minnesmerker som 
ble reist og i noen tilfeller flyttet fra andre 
steder langs Middelhavet av keiserne. Mest 
kjent er vel Hagia Sofia med sin kjempe- 
kuppel, verdens største fram til byggingen 
av Peterskirken på 1600-tallet. Bygget ble 
til i løpet av 6 år og ferdigstilt i år 537.  

I år 1453 ble byen tatt av tyrkerne og 
ble sultanens hovedstad fram til 1924. 
Byen ble muslimsk. Kirker og liknende 
bygninger ble omgjort til moskéer. 
Sultanenes reising av store moskéer og 
palasser rundt i byen er en opplevelse for 
dagens turister. Mange historier er knyttet 
til disse byggverkene.

Thorvald Steen  forteller historiene 
om minnesmerkene slik at vi får et 
dypere kjennskap til byen enn det en 
vanlig reisebok vil gi oss. Han tar oss 
også med på byens marked og forteller 
om kjøpet av  teppe. Vi besøker fyrtårnet 
i Bosphorusstredet. Stredet som binder 
sammen Svartehavet og Middelhavet. 

Boken er interessant og en god støtte 
til andre reisebeskrivelser i forbindelse 
med en tur til en stor og spennende by. 
Boken kan, imidlertid, bli vel utflytende i  
beskrivelsene. 

Arnt Aanonsen

Stafettpinnen går videre til Gunnar Norum

Thorvald Steen: 

Historier om 
Istanbul
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Han er urinnvåner. Dessuten er han 
ur-overvåker, en snill sådan. Han 

kjente  hver Drøbak-borger og de kjente 
ham. Kontaktene var mange. Han var 
en velvoksen politimann som  patruljerte  
i gatene, han var skatteoppkrever og 
gjorde at noen så lyst på tilværelsen 
og at noen gråt en skvett, han hadde 
hånd om motoravgift, han utstedte  
pass og førerkort og bøter og sørget for 
pensjonistutbetalinger og mye, mye mer. 
Og som det ikke var nok, så gikk han en 
stund som postbud. Og  alt innen  det som 
før sammenslutningen var Drøbak. 

Alle likte den kraftige politimannen, 
og mangt et pikehjerte banket. Men på 
politikammeret var en vakker pike fra 
Sørlandet kommet som kontorhjelp. Hun 
er den dag i dag kona til  politimannen 
Andersen og er blitt Drøbakskvinne på 
sin hals. Hun kom  til badebyen vår med 
familien Østreng fra Farsund.  Faren 
kjøpte «Haagensen» – den berømte 
butikken i  Kirkegaten.

en mangfoldig herre
Ja, han var mangfoldig , Gunnar A. 
Andersen, født 14. mars 1924 i Drøbak, 
nærmere bestemt Vindfangerbukta, men  
vokste opp på «Andersentoppen» – en 
skråning tett ved  Ringedammen. Og 
navnet?  Jo det kom av at det nesten bare 
var Andersene som bodde der. Gunnar 
hadde en stor familie rundt seg – mor 
og far, besteforeldre, oldeforeldre, onkler 
og tanter, fettere og kusiner. Så ble det 

En urinnvåner som kjente 
Drøbak til bunns

Av Rolfot

«Andersentoppen» på folkemunne.
Der  ble det en rolig og god 

oppvekst med lek i Sundegata og rundt  
Vindfangerbukta og Ringedammen. 
Men han unngikk ikke det som  var 
«sport»  i datidens Drøbak – «krigene»  
mellom guttegjengene som  holdt til i de 
forskjellige strøk av byen. Andersen humrer 
lett over kampen mot Bjergene i Øst, der  
det hvinte med steiner fra sprettertene, 
spyd kuttet i skauen, stokker til å slå med 
og tau til å binde fanger med.  Men der 
som ellers i kampene i Drøbak, gikk det 
som regel bra. «Det er godt å tenke tilbake 
på skøyting på Ringedammen  før den  ble 
fylt igjen, og de  heldige som fikk være med  
deltagerne på Underoffiserskolen når de 
trente. De kastet spyd, diskos og kule, og vi 
fikk plukke dem opp og kaste dem tilbake.  
Høyde fikk vi også lov til å prøve oss på, og 
det ble til slutt 1.86 på meg med saksestil,» 
minnes Andersen.

Skolene i Drøbak, både Folkeskolen og 
Middelskolen, (og senere i livet handels-
utdannelse), ble gjort ferdig, da han for 
alvor tok fatt på yrkeslivet.

Det ble bl.a. jobb hos Bringsværd som 
kontor og lagermann, men han ble lei av 
det og begynte i lære som båtbygger med 
25 øre i timen. Det hele endte som lagersjef 
med 500 kroner pr. måned.

så mann bli minesprengt
Som krigsbarn opplevde Andersen Blüchers 
undergang nesten utenfor vinduene. 
Andersen bodde like ved et minefelt 

som tyskerne hadde lagt ut,  og han var 
førstemann til stede da en  mann på jakt 
etter kuene kom inn i minefeltet og ble så  
lemlestet at  han litt senere døde. Andersen 
forsøkte å rope for å advare ham, men han 
reagerte ikke, og så gikk det galt. Tyskerne 
fikk tak i  et minekart og sammen forsøkte 
de og Andersen å hjelpe stakkaren. Men så  
kom tyskerne og arresterte Andersen for å 
være inne i forbudt område. Men med god 
hjelp fra nordmenn ble han løslatt igjen..

inn i politiet
Krigen tok slutt, og det trengtes politi for 
å holde orden. Det skulle forandre Gunnar 
Andersens liv.  En onkel av han, Harald 
Treider, kjent motstands-jøssing, anbefalte 
ham, og  første dag på kammeret meldte 
han seg for  kst politimester Klouman.  Så 
bar det til politidepotet i Oslo. Der fikk vi 
mørke blå battledresser og brystskilt med 
«politi» til å feste på brystet. Vi fikk videre 
blå armbind med POLITI påtrykket i 
rødt  og  et tøymerke med den norsk løve  
og gule bånd til å ha på skulderklaffene. 
Disse båndene skulle det vise seg var gode 
å ha, for tyskerne trodde det var befal, det 
ga autoritet. Det var mange tyskere igjen 
i frigjøringsdagene i Drøbak-distriktet, 
forteller Andersen.

Polititjenesten bestod av vanlig 
patruljering, framstilling av fanger, bl.a. 
landssvikere, og vakttjeneste.

Andersen ble kjent som en veldig 
snill politimann i Drøbak. Han pleide «å 
snakke» med bråkmakere før han arresterte 

Gunnar og Marit har bare levd lykkelige 
dager siden de traff hverandre på 
politikammeret i Drøbak like etter krigen.
Da så de slik ut på kammeret. Bildet under. 
Foto. Politiet

dem. Han roet dem ned, la aldri opp til 
krangel, godsnakket med dem,  og sendte 
dem hjem. Det lyktes nesten bestandig. 
Men var det noen som fortsatte å lage 
kvalm, så hevet den storvokste Andersen 
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skuldrene og «Stundom gnistret hans øyne 
stygt, og da var det få som uten frygt, kom 
Andersen nær» – for å pynte litt på Ibsen.

En boksemester i tungvektsklassen 
angrep Andersen. Det skulle han ikke 
gjort. Gunnar fikk tak i armen  hans mens 
han forsøkte å bokse. Bokseren havnet i en 
kasse det hadde vært sand i og ble sittende 
fast. Det hele endte med at han  ble løftet 
opp og holdt i armene til Andersen som 
en baby. Han ble sendt hjem. Ferdig med 
ham!   

dansen i badeparken
Andersen patruljerte den tiden det var 
dans i  Badeparken.  Det var forholdsvis 
lett å holde orden da. Det var lite fyll 
og folk lagde lite bråk i motsetning til 
tilstanden i parken i dag. Men oppstod 
det noen hendelser, så fikk politifolkene 
alltid hjelp av publikum, og når folkene 
fra underoffiserskolen var til stede i sine 
uniformer, grep de alltid inn som  hjelp. 
Det var tider det!

– Men hva var det som var mest 
interessant med tjenesten som politimann, 
Andersen? 

– Utvilsomt at jeg traff  Marit, svarer 
Andersen. Vi har hatt det såre godt med 
hverandre hele tiden. Vi bygde huset selv.  
Vi syklet til Sverige etter ringer, for det 
var ikke gull å få. Til Farsund der hun 
kom fra syklet vi, vi syklet også til Bergen  
og flere steder, gikk i fjellet  fra hytte til 
hytte. Etter ti år kom  et etterlengtet barn, 
en sønn som gikk rett inn på «Andersen-
toppen» og han har gitt Andersens to 
barnebarn som også har tilført Toppen 
unge innslag. Andersen kunne riktig  ha 
brukt sine hobbier i Drøbak som medlem 

av mannskoret  og trommeslager i korpset 
i glede over barnebarna som   han og kona 
har  lekt med og passet siden  bleiestadiet.

Radioer og våpen tilbake
I 1949 bar det ut av tjenesten som 
patruljerende på gaten, og inn på kontorene 
i  etaten, først som kontorfullmektig II 
ved kassakontoret og bilavdelingen. Som 
kontorfullmektig i politiet fikk jeg blant 
annet jobben med å tilbakeføre beslaglagte 
våpen fra krigen  og  de beslaglagte 
radioapparatene Jeg hadde også med 
sprengstoffattester å gjøre. Den  1. januar 
1962 ble Drøbak og Frogn slått sammen. 
Stillingen som branntakstbestyrer, 
skatteoppkrever og namsmann ble da 
overført til lensmannen i Frogn. Den 
1. oktober samme år  ble bilavdelingen 
ved Follo Politikammer overflyttet til 
Statens Bilsakkyndige Follo. Jeg ble da 
med på lasset. Jeg gikk av  i 1991 som  
førstekonsulent og  seksjonsleder ved Follo 
Trafikkstasjon i Drøbak. 

– Med så mye bilstoff å gjøre, har du vel  
hatt flere fine biler?

– Nei, jeg har holdt meg unna 
bilkjøring, har aldri tatt sertifikat. Det 
manglet ikke tilbud på gratis service for 
å få det, men jeg oppfattet det som ikke 
å ha ryggen fri, og dessuten ville  jeg ikke 
ha bil. Det er korte avstander i Drøbak og 
jeg er glad i å gå og sykle, sier den røslige 
ekspolitimannen, som har trappet kraftig 
ned som eldre pensjonist, blant annet har 
han solgt båten sin – mannen som kjente 
hver person i Drøbak, men som på sin 
ferd gjennom Drøbak nå må se godt etter  
gamle Drøbaksfolk  De gamle forsvinner, 
og med dem et stykke historie

Turer på historisk grunn er populære 
for både urinnvånere og innflyttere. 

En fornøyd gruppe på ca.35 ble fotografert 
foran Frogn kirke. Vi skulle gå den nye 
turen fra Froen til Bånn. Kjell Roxrud 
og Johs Johannesen har ryddet og merket 
gamle kirkeveier fra Frogn kirke til 
Bunnefjorden. 

Vi startet ved Historielagets skilt ved 
Froen på venstre side av gamle Åsvei. 
Ole Johs Hafsten som har vokst opp 
som nabo til Froen på familiegården 

Skjellerud, orienterte: Kirkeveiene var også 
gårdsveier for Froen mellom husmanns-
plassene og småindustrien under gården. 
Her hadde det ligget en knott-fabrikk 
med tørkeri. Knott var terninger som ble 
brukt i generatorer festet bak førerhytta 
på lastebiler og bakpå personbiler under 
krigen. Varmen utviklet en gass som 
erstattet bensin som drivstoff. Det hadde 
også vært et pumpehus der som tok vann 
fra det lille tjernet rett ved. Langs veien 
østover lå en gårdssag.   

Turdeltakere foran Frogn kirke 23. oktober

Historielaget tur-retur Froen-Bunnefjorden:

Fra Froen til Fløyspjeld
Av Bjørg Andersen
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Jens C.P. Brandt (1848-1912) overtok 
Froen 1878 og drev til 1911. Sammen 
med broren kjøpte han Nordre Hallangen 
i 1888. Det som opptok Jens Brandt 
mest og som tok mye av hans tid, var 
fredssaken. Han var medlem av Det 
interparlamentariske råd i Brüssel og deltok 
i en rekke fredskongresser i Haag. Derfor 
forpaktet han ofte bort sine eiendommer, 
og bodde selv på Fløyspjeld ved Bunne-
fjorden. Han var ordfører (1884-95) og 
medstifter i Frogn sparebank (1884).

Froens hovedbygning er oppført i 1767 
av Schøyen fra Nittedal (eier 1763-1807). 
Den gang lå V. Huseby, Bakker, Horgen og 
Vassum under Froen. Økern var solgt fra. I 
1911 solgte Jens Brandt både N. Hallangen 
og Froen gård til Butenschøn som hogde ut 
alt tømmeret og solgte redskapen. Yngste 
sønn til Jens Brandt, Niels S. Darre Brandt 
(1878-1942), anla løsningssak (odelsrett) 
og overtok Froen og de underliggende 
eiendommer i 1914. Han hadde rik kone 
og kunne kjøpe ny moderne redskap. Han 
foretok en omfattende restaurering av 
bygningene. I 1938 ble Froen overtatt av 
nesteldste datter Irma Darre Brandt (1908-

2003). Hun var agronom og en av de første 
i landet som tok i bruk skurtresker.  

Vi fulgte veien til vi kom til netting-
gjerdet som stengte oss fra riksvei 23 til 
Drammen. Da måtte vi gå langs riksveien  
ca. 200m  og opp i skogen oppå tunnelen. 
Her kunne vi se mange av de bøketrærne 
som Brandt hadde plantet. Vi gikk over 
og ned Nymølleåsen og kom ned til 

Froen gård.

Fløyspjeld. Ole Johs fortalte om plassen 
Paris som hadde ligget østenfor 2.skilt til 
Tjuvåsen. Brandt fikk flyttet husene til 
Ås på andre siden av Mosseveien. Han 
ville ikke ha noen innpå seg, derfor flyttet 
han også gården Mien som var tversover 
Bunnefjorden. 

Inni skogen sørvest for 2.skilt er det 
tydelige spor etter utgraving av leire til 
teglverket. Det hadde levert teglstein til 
Slottet. Til gården hørte både sag, høvleri 
og teglverk i Fossen ved Årungselva. 
Sagbruket brant ned ved lynnedslag i 1931. 
Teglverket var i drift fra 1800 til 1937. 
Froen har hatt 5 smier og 3 møller.

Det var to gårder på Fløyspjeld. 
Hovedhuset som er i mur, er nå nyoppusset 
med leiligheter. På parkeringsplassen før 
innkjøringen til hovedgården, lå låven 
til den andre gården der Frogn-ordfører 
Østebø forpaktet. Våningshuset på motsatt 
side av veien for Fløyspjeld er utleid.

Vi fortsatte videre østover og stoppet 
ved plassen Stranda som er borte nå. Vi 
fortsatte fra Øvre Bånn der vi har skilt, 
opp til gjerdet til riksvei 23 og gikk 
langsetter til vi kom til brua hvor vi kunne 

Kjell Roxrud (t,h,) og Johs Johannesen har 
ryddet og merket gamle kirkeveier fra Frogn 
kirke til Bunnefjorden. 

Rundtur fra Froen til Fløyspjeld og så til 
Bånn før retur til Frogn kirke.

passere under. Derfra gikk vi til plassen 
Bråtan som veivesenet har inngjerdet. 
Videre må vi over en steinbro, og vi må 
også forsere et stryk som nå hadde stor 
vannføring. Stirydderne har lagd ei klopp 
av flere tømmerstokker. Da vi hadde 
passert over jordene ved Stubberud, gikk 
vi langsmed en gammel hulvei dvs en vei 
helt fra 1600-tallet som er en fordypning i 
landskapet. Turen ender i Stubberudveien 
nord for kirkegården.

Ole Johs Hafsten kåserer
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De fleste av oss pensjonister har hørt 
om Køla-Pålsen og hans dristige 

historier og påfunn. Vi mente å vite at han 
drev som kølahandler i Vika. Men det var 
nok få-om noen- som kjente hans oppvokst 
eller om foreldrenes tilknytning til Frogn 
og Drøbak.

Køla-Pålsens far het Bastian Paulsen 
og var født i 1799. Moren hans: Susanne 
Thams var født i 1806. De slo seg ned i 
Tomtegaten 2 i Kristiania, og her ble Arnt 
(Køla-Pålsen) født i 1830.

Faren Bastian Paulsen spekulerte i 
eiendomskjøp. I 1835 kjøpte han  4/5 
deler av gården Vestre Kolstad i Frogn og 
året etter hele Østre Kolstad. Enn videre 
kjøpte han Teglverket som lå på Skiphelle 
samt tre hus i Drøbak: Børresens-gården 
nederst i Buggen ( som forlengst er revet), 
Mærragården ved 
Torvet (Molle) og 
huset til fraktemann 
Johan Bordvik på 
Bentsebakken, rett 
opp for Sundbrygga, 
samt Brennevins-
bryggeriet som lå 
på Ringgårdens 
eiendom.

Hvor 
Paulsenfamilien 
bodde, vet vi ikke. 
Men våren 1846 ble 
sønnen Arnt (Køla-
Pålsen) konfirmert i 
Drøbak Kirke.

Men snart kom 
Bastian Paulsen 
i økonomiske 

vanskeligheter, og noen av eiendommene 
ble solgt på tvangsauksjon.

Etter at Arnt var konfirmert, drar han, 
14 år gammel, med en skute fra Drøbak 
til London. Det eneste han fikk med 
hjemmefra var en tolvskilling og farens 
ord: «Ja,ja gutten min. Kan du klare å ta 
vare på den, så er du ikke pengelens.”

I London bodde han hos sin onkel 
H.Thams i noen måneder og lærte litt 
engelsk. Der fikk han i januar 1847 hyre 
ombord på den norske briggen «Preciosa». 
Etter en tur til Svartehavet gikk turen til 
Norge.

«Preciosa» var en av de mest kjente 
skutene i vår sjøfartshistorie.Den var første 
norske skute som rundet Kap Horn (1840).

Våren 1848 drar Arnt til Danmark 
og seiler med danske skip. Høsten 1848 

tar han hyre på en 
engelsk skute, bound 
for Vestindia.

Arnt seilte i de 
nordiske farvann, 
på Australia og 
Fjerne Østen. Han 
gikk alle gradene og 
endte som kaptein. 
27 år gammel kjøpte 
han sin egen skute: 
briggen «Thilda», 
og etterhvert flere 
som han eide helt 
eller delvis. Skutene 
seilte for det meste 
i Nordsjøfart med 
trelast, fortrinnsvis 
med props til 
England.

Istedetfor å seile tilbake med ballast, 
tok de med kull og koks, og det ble 
opptakten til den store forretningen i 
Vika. I 1865 gifter han seg med den 13 
år yngre Adolfine Fredrikke Timm(datter 
til seilmaker Timm i Tomtegata) . 
Køla-Pålsen var ikke bare en driftig 
forretningsmann. Sammen med kona fikk 
han 10 barn.

Etterat han i 1870 hadde oppgitt sjøen, 
tok han handelsbrev og åpnet sin egen 
kullforretning på svigerfarens eiendom i 
Tomtegaten.

Tre år etter kjøper han tomt øst for 
Akerselven utløp og noe senere enda 
mer grunn og får dermed 180 m kai 
mot Akerselva og 210 m mot Bispevika. 
Virksomheten til Køla-Pålsen skyter 
fart. I tillegg til kull og koks, ved og 
trelast, blir det rujern, ildfast sten, leire, 
sement og bygningsmaterialer. Det 
anlegges jernbanespor med dreieskiver 
på tomteområdet. Til NSB leveres der 
storemengder kull, men også en enkelt sekk 
eller to  ble kjørt med hest til kundene. 
Intet for lite og intet for stort, var hans 
motto.

Køla-Pålsen står på. Han kjøper 
sagbruk, Nerdrum-gårdene i Fet, oppfører 
nytt sagbruk og høvleri.

Han blir en rik mann og var en av dem 
som sponset både Fridtjof Nansens og Otto 
Sverdrups ferder. Da Sverdrup kartla nytt 
land ved Ellesmere Island, kalte han en av 
fjelltoppene for «Mount Køla-Paalsen».

I tillegg til sin dyktighet som 
forretningsmann var han skøyeraktig 
og med et voldsomt temperament. Siste 
halvdel av 1890-årene var det jobbetid i 
landet, og mange gikk overende.

Men Køla-Pålsen hadde en fin 
forretningsteft. En dag i 1899 troppet 
han personlig opp på kontoret til 
generalkonsul, grosserer og fabrikkeier 
Chr.E.R.Christophersen for å purre på sitt 
tilgodehavende.

Kontoristen nøler og mener det ikke 
kan haste slik, det dreier seg jo om selve 
generalkonsulen. Køla-Pålsen svarte: Ja, 
nettopp derfor!

Han får pengene sine, men det er det 
ikke mange som får, for kort tid etter 
går konsulen konkurs, og hans fall ble 
innledningen til det store økonomiske 
krakket i 1899.

Køla-Pålsen kom helskinnet gjennom 
krakket, og som kreditor til mange 
halvferdige bygårder, får han hånd om 
en del på tvangsauksjoner og ble en stor 
gårdeier. Han skal ha eid rundt 20 gårder.

I tiden rundt unionsoppløsningen ble 
Køla-Pålsen tvunget til å avstå tomten 
sin ved siden av Nylands mek.Verksted til 
kommunen. Dette ble for mye for ham, og 
han ble en knekt mann. Han døde i 1914.

At Køla-Pålsen ble så viden kjent, 
skyldes nok mest de mange vitser og ordtak 
som stammer fra ham. Vi tar med et par av 
dem her:

Hvem var Køla-pålsen?
Av Gunnar Andersen
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Å tygge skråtobakk,var en uvane som sjøfolk 
hadde, sånn også med Køla-Pålsen. En dag 
kom presten forbi og sier til Paulsen: «Usj, 
da Paulsen, at de vil tygge den forferdelige 
skråtobakken, det gjør jo ikke grisen engang» 
«Tygger ikke presten skrå,sier Køla-Pålsen. 
«Nei,det kan De være sikker på at jeg ikke 
gjør.»  Da lo Køla-Pålsen og sa:
«Hvem av oss er da mest lik grisen?»

Mange sjøfolk tok snarveien over Paulsens 
kulltomter når de skulle ut til skutene sine. 
Paulsens nattvakt påklaget dette overfor sin 
sjef. Køla-Pålsen ble da ergerlig og anskaffet 
en sint vakthund, som han lot gå løs på 
tomten. En gang tok en påseilet sjømann 
seg over gjerdet og fikk straks en forferdelig 
medfart av hunden. Sjømannen måtte på 
sykehuset og saken  anmeldt til politiet. 
Paulsen ble innkalt til forhør og han svarte: 
Jeg har satt opp skilt:» Vokt Dem for hunden”
Politimannen spurte da forsiktig: «Ville De 
ikke ha samme nytte av hunden om De hadde 
holdt den bundet?”Da fnyste Køla-Pålsen:
”Ville De ha samme nytte av konstablene 
deres, om de ble tjoret til gasslyktene?»  
 
En gang Køla-Pålsen var i fint selskap, fikk 
han en fornem dame tilbords. De vekslet 
ikke mange ord, men ved desserten vendte 
bordkavaleren seg mot henne, hevet sitt glass 
og sa smilende og elskverdig:”Jeg må si De 
holder Dem godt, frue».
Damen lyste opp som en sol over denne flotte 
komplimenten og sa med kokett og yndig 
stemme: «Synes De virkelig det?»  «Ja, jeg har 
allerede vært ute tre ganger jeg.» sa Køla-
Pålsen.

I hestesporveiens dager ble Køla-Pålsen 
stående ved siden av en fremmed dame på 
den åpne plattformen hvor kusken satt. Rett 
som det var slapp hesten en ordentlig promp. 

«Hørte De den frøken?» sa Køla-Pålsen. Den 
unge damen rødmet og sa strengt. «Jeg står 
da sannelig ikke her for å la meg sjenere med 
grovheter!»
Køla-Pålsen tok reprimanden med fatning 
og svarte lunt: «Nei, det gjør neimen ikke jeg 
heller. Hvis hesten gjør det der en gang til, da 
går vi av frøken –»

Kilder:
Hans Andreas Fristads bok: 
Køla-Pålsen
Avisutklipp fra Aftenposten
Egne notater
Frogn gårdshistorie

Matvarepriser  i  1932: 
Man fikk mye for en tier   
2  brød kr 0.70
1/4 kg svisker kr 0.35
1/4 kg helegryn kr 0.09
1/4 kg farin kr 0.15
1/4 kg rafinade kr 0.18
1 kg salt kr 0.14
1/2 kg kjøttdeig kr 0.90
1/2 kg sirup           kr 0.25
1/2 kg såpe kr 0.38
1 pk Henko kr 0.25
1 pk Persil kr 0.50
        Gjetost kr 0.50
1/2 kg margarin kr 0.53
1/4 kg kaffe kr 0.75
1  pk fyrstikker kr 0.23
3 kg rugmel kr 0.81
2 kg hvetegrøp kr 0.44
         gjær kr 0.20
1  pk japansk ris kr 0.30
1/2 kg erter kr 0.25
1  boks  Viking melk kr 0.48        
 kr 8.38

Det hevdes at Drøbak har 
fått sitt navn etter de 

bratte bakkene som gikk fra 
fjorden og opp til bygda.

På 1600-tallet seilte 
hollenderne med sine 
koffer innover Oslofjorden 
for å kjøpe eller bytte til 
seg trelast. Son, Hvitsten 
og Drøbak var populære 
anløpsplasser. Her i byen 
syntes de at bakkene opp fra 
sjøen var fryktelig bratte eller 
drøye – ihvertfall i forhold til 
Holland.

Og drøye bakker ble til 
Drøbak!

Den viktigste bakken 
inn til bygda og hovedstaden 
gikk fra «Hospitalet» (Eldresenteret idag), 
som i våre dager heter Seimbakken.

Den var særlig bratt, men samtidig 
bred nok til at man med hest og vogn 
eller slede kunne få fraktet tømmeret 
og senere isblokkene fra bygda og ned 
til utskipningsplassene ved fjorden. 
Hollenderne hadde ofte med seg byttevarer 
for betaling, men de var gjerne lettere i 
vekt og greiere å få kjørt opp. 

Litt lenger syd gikk det enda en bratt 
bakke opp til bygda, som fikk navnet 
Buggen, men den ble mest brukt av de 
gående.

Området mellom disse bakkene og 
tilstøtende tomter i syd fikk navnet

«Bjergene i Øst», et navn som 
brukes den dag i dag.   En tid ble den 

største bakken kalt 
Nebbenesbakken etter en 
fjellrygg som stakk ut øverst 
som  ble kalt Nebbeneset.

Ole Nielsen Seim med 
kone kom i 1855 vandrende 
med hest, ku og utstyr fra 
Røldal for å slå seg ned i 
Drøbak. Han var smed 
og regnet med at det var 
arbeide å få ved byggingen 
av Oscarsborg Festning.

Og det fikk han. Han 
fikk bygget hus nesten øverst 
i den bratte bakken, der hvor 
Fjellveien idag skjærer inn.

Og smeden fikk satt et 
varig minne etter seg, for 
siden da har bakken  hatt 

navnet «Seimbakken».  
Han og kona fikk seks barn, alle født 

i Drøbak.  Og noen i slekten bor her 
fremdeles. 

det var flere bjerg i drøbak
Ifølge Folketellingen for Drøbak av 1865 
hadde byen 4 valgkretser:

Røisebraaten med 347 innbyggere
Bjergene i Vest med 335 innbyggere
Bjergene i Øst med 605 innbyggere
Nordstranden med 371 innbygger
Samlet folketall i 1865 var 1.658 
innbyggere.

Røisebraaten
var området fra søndre bygrense til 
Råkeløkka.

Seimbakken – 
Drøbaks bratteste bakke
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Bjergene i Vest
gikk fra Filisterkroken til Kirken og 
dannet området langs fjorden.

Bjergene i Øst
omfattet området mellom Seimbakken  
over Engenehøy og Buggen samt 
Holmåsen ned til Lindtruppen og 
Storgaten.

Nordstranden 
dekket områdene mellom Kirken og 
Vindfangerbukta. (Bygrensen 
i nord)  

Navnet  «Bjergene i øst» lyder idag svært så 
romantisk uten at de som bor der hefter seg 
så mye ved det.  

Når det gjelder «Bjergene i Vest», 
som i 1865 hadde 335 innbyggere, er det 
idag anderledes. De kjenner knapt nok til 
navnet, som heller ikke lenger blir brukt.  
Men fjellene eksisterer. Det går et fjelldrag 
fra Ulaåsen i syd over Tamburbakken og 
Badeparken til Kirken i nord og som tar 
med seg områdene mellom Storgaten og 
fjorden.

tilbake til bjergene i øst
Folketellingen av 1865 viste at der bodde 
605 personer i området.

Herav har 140 betegnelsen 
HUSFADER, dvs familieforsørger. Noen 
ganske få er enker med forsørgeransvar.  
92 personer er oppført som koner. Videre 
er der registrert 298 barn. Losjerende, 
tjenestepiker og ugifte menn utgjør 75 
personer. Det var forholdsvis unge folk 
som dengang bodde i området. Kun 63 
personer var over 50 år (dvs ca. 10%).

Ved gjennomgang av 
folketellingslistene ser man at av de 140 
med betegnelsen husfader er 105 flyttet hit 
fra andre kommuner i Norge eller fra andre 
land. Hva kan grunnen til dette være?  
Yrkesfordelingen gir oss en pekepinn.  38 
av dem er knyttet til sjøens virke, 34 er 
knyttet til bygningsyrket. Vi kan gjette at 
utbygningen av Oscarsborg Festning har 
trukket mange til seg, som da har skaffet 
seg eget hus eller leiet bolig i Drøbak. 
Bjergene i øst må ha vært et fristende 
område å slå seg ned i.

Apoteker
Smedmester
Sorenskriverfullmektig
Snekkermester (4)
Overrettssakfører
Snekkersvenn (3)
Overtollbetjent
Tømmermann 
Undertollbetjent
Murmester (2)
Tollrorskarl 
Maler (2)
Tollkasserer 
Dreier
Kompani-kirurg

Blikkenslager
Distriktslege
Bakermester (3)
Fengselsvokter 
Slakter (3)
Postfører 
Skomaker (11)
Skipsfører 9 
Graver
Styrmann (2) 
Gårdskar
Matroser (27) 
Fisker (3)
Feier 
Tjenestepike (6)

Restauratør 
Arbeidsmann (17)
Hotel-vert
Brennevinshandler
Ølvert
Handelsreisende
Kjøpmann (8)
Vognmann (6)
Hattemaker
Farvermester
Garvermester 
Garversvend 
Urmaker 
Sadelmester

Hvilke yrker hadde de som bodde i bjergene i øst? 

36 % av drøbak befolkning bodde i bjergene i øst?                                        BM

Dagens myter
Av KLOR

De fleste myter finner sted i en 
uvirkelig verden en gang for lenge 

siden. Mytene forteller ikke historie, men 
de blir til historie, de blir til sannhet. 
Derfor fungerer mytene best når de blir 
tatt for gitt, når det ikke blir stilt spørsmål 
ved dem.

Religionene bygger langt på veg på 
myter som har overlevd i tusener av år, men 
som fortsatt fungerer for mange mennesker 
og gir dem mening i livet.

Myter er likevel ikke et fenomen som 
bare hører historien og religionen til.  Også 
i dag, og på nær sagt alle områder, veves 
mytiske ”sannheter” inn i samfunnsveven. 
En av disse mytene var stadig fremme i 
valgkampen vi nylig har lagt bak oss. Jeg 
tenker på myten om at eldreomsorgen i 
vårt land er så skammelig dårlig. Jeg fulgte 
en av TV-debattene sammen med en 
fortsatt oppegående og samfunnsengasjert 
dame på 94 år. En av politikerne skildret 
opphisset den elendige eldreomsorgen, og 
lovet at dette skulle hans parti omgående 
gjøre noe med dersom de kom i regjering. 
Da sa 94-åringen indignert: «Det der 
er jo bare tull. Vi gamle har det så godt, 
og jeg er sikker på at det ikke er de gamle 
som klager. Det er andre som legger ord i 
munnen på oss.» Så mintes hun med tårer 
i øynene hvordan alderdommen hadde 
vært for hennes egne foreldre og for hennes 
besteforeldre. Fra tid til annen beretter 
media om gamle mennesker som har 
levd og dødd i ensomhet. Det er gjerne 
mennesker som har overlevd det meste av 
venner og familie. Det er viktig at vi alle 
bryr oss når vi støter på medmennesker 
i en slik situasjon, og det er viktig at de 

offentlige omsorgstjenestene fanger dem 
opp.  Men dersom vi på bakgrunn av 
slike fåtallige eksempler generaliserer og 
påstår at gamle har det så dårlig i vårt 
samfunn, da bidrar vi til myteskaping om 
eldreomsorgen.

Et annet område som er gjenstand 
for en nesten ustoppelig mytedannelse, 
er skolen. I likhet med eldreomsorgen er 
myten om norsk skole at den er så dårlig 
at vi knapt kan være bekjent av den. Den 
siste PISA-undersøkelsen (en internasjonal 
undersøkelse i regi av OECD) har nærmest 
åpnet en sluse for all misnøye med 
skolen. Det later til å være stor enighet 
blant politikerne om at dette er en riktig 
virkelighetsbeskrivelse. Men uenigheten er 
stor når det gjelder hva som bør gjøres for å 
komme inn på et riktigere spor. 
Derfor  produseres det nye under-
visningsplaner og nye regelverk like 
ofte som ministrene avløser hverandre. 
Resultatet 
blir en 
endringstakt 
i skolen 
som er så høy at 
fremmedgjøring og 
usikkerhet overtar 
for kontinuitet og 
trygghet. 

I de internasjonale 
testene er det rene 
faktakunnskaper 
som gjelder, og i den 
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forbindelse er det viktig å ha klart for seg 
at Norge har en av de mest inkluderende 
skoler i verden. Det vil si at så godt som 
alle, også barn og unge med alvorlige 
funksjonshemninger, går i den vanlige 
skolen. Finland, som gjerne trekkes fram 
som et godt skoleeksempel, og sikkert 
med rette når det gjelder kunnskaper, 
har en sterkt segregert skole. Det vil si 
at mange barn plasseres i spesialskole. 
Det samme gjelder de fleste land på 
kontinentet. I Nederland for eksempel 
ligger spesialskolene tett. At slike ulikheter 
mellom landene har innvirkning når 
kunnskapsnivået i vanlig skole måles og 
sammenliknes, er åpenbart.

For noen uker siden fikk jeg anledning 
til å samtale med et par engelske lærere 
som besøkte Heer skole. De kunne fortelle 
at det som gjorde sterkest inntrykk på 
dem var at norske elever virket så rolige, 
harmoniske og trygge, og at det var så 
tillitsfult forhold mellom elever og lærere. 
De fortalte at barna i engelsk skole var 
påfallende mer urolige og stressede. 
Kanskje vi bør modifisere skolemyten vår?      

Den siste meget dagsaktuelle myten 
jeg vil kommentere kan kalles privati-
seringens nødvendighet og velsignelse. 
I kjølvannet av den internasjonale 
markedsliberalismen har det som kalles 
privatisering blitt et sentralt økonomisk 

virkemiddel, nå også i Frogn kommune, 
jfr. konkurranseutsettingen av renholdet. 
Privatisering begrunnes gjerne med 
behovet for innsparinger i det en går ut 
fra privat virksomhet er udiskutabelt mer 
kostnadseffektiv enn offentlig virksom-het. 
Slik kan det også umiddelbart ofte virke; 
med privatisering følger konkurranse-
utsetting, anbud og lavere priser. For de 
ansatte innebærer slike omstillinger lang 
tid med usikkerhet, økt stress på jobben for 
de som får beholde den, ledighet for andre, 
svekket fagorganisering, og for mange: 
psykiske problemer som depresjoner, etc.

Mange lurer på hva som kan være 
grunnen til at vi i de senere år har fått 
så mange uføre at det koster landet 44 
milliarder kroner i året. Steinar Westin, 
fastlege og professor i sosialmedisin 
ved Universitetet i Trondheim, vet 
svaret. «Det begynte med at noen 
trakk teppet bort under dem, med en 
omorganisering, en nedbemanning, en 
virksomhetsoverdragelse, eller en privati-
sering i effektivitetens navn. For de ansatte 
blir resultatet det samme: flere oppsagte og 
mer å gjøre for de gjenværende. Sviktende 
helse og kroniske helseplager som man 
alltid mestrer i en stabil jobb, blir mer 
tyngende etter hvert som utryggheten 
og angsten for levebrødet vokser, og den 
oppsagte opplever å komme bakerst i 
køen for nye jobber. Sykemeldingene blir 
hyppigere. Noen blir lange, og dermed 
kan en medisinsk diagnose seile opp som 
inngangsbilletten til en uførepensjon.»

Det er altså ikke bare snakk om å telle 
kostnadene i kroner. Men hvis en først gjør 
det, må alle kronene tas med! Dermed blir 
kanskje påstanden om at samfunnet sparer 
penger ved privatisering likevel bare en 
myte?

Korsang kan for de flestes ører lyde 
vakkert. Andre rynker på nesen og 

rister på hodet. Det er vel som med et 
musikkstykke. Noen liker det, andre 
synes ikke noe om det.

Å stå i kor og synge for andre er nok 
en like stor glede for den som synger, som 
for den som liker å høre på.

Mange år var jeg med i Drøbak 
Manns-kor. En tid som det er morsomt 
å tenke tilbake på. Mange gode venner 
fikk vi i koret, og mange gjennom de 
sangerstevner vi var med på. Koret 
vårt hørte innunder Smålenenes 
Sangerforbund. Om koret gjør det nå, og 
om det eksisterer, vet jeg dessverre ikke, 
men det var en lystig gjeng, som spredte  
munterhet der den kom.

Turneringsruten gikk fra Halden til 
Moss. Når fire eller fem sangere slo seg 
ned ved et bord over et glass øl, varte det 
ikke lenge før en eller annen stemte i med 
en sang. Så falt en etter en inn til det ble 
en kvartett eller flere. Før en visste ordet 
av det, dukket det kanskje opp et par 
stykker fra et annet kor, som også slo seg 
i lag. Med ett var det blitt et lite kor, som 
underholdt gjestene. 

Bellmanns viser slo alltid godt an. Jeg 
husker godt fra en gang på et sangerstevne 
at koret hadde innlosjert seg på Tamburen 
i Gamlebyen i Fredrikstad. Et glass øl 
skulle vi ta innen vi tok turen opp i byen. 
Ølet var så vidt kommet på bordet før en 
stemte i med en Bellmanns-vise. Straks 
falt resten av koret inn så det ga gjenlyd i 
veggene. Etter at sangen var ferdig, brøt 
applausen løs fra dem som befant seg i 
restauranten. Et par sanger til måtte vi ta. 
Stor var forbauselsen da serveringsdamen 
dukket opp med et brett med øl, som en 
hilsen fra innehaveren med takk for god 
korsang og fin underholdning. 

Det sies at et 
kor står og faller 
med dirigenten. 
Det er nok noe i det. I de årene som jeg var 
med, var det en del som kom og gikk. En 
som var helt fremragende, var Sverre Bjørn. 
Hva han oppnådde med koret, var helt 
fantastisk.  Arrangementene laget han selv. 
Det er svært sjelden et kor får trampeklapp 
etter en kirkekonsert.

Å synge julen inn sammen med 
Drøbak Damekor og Drøbak Musikk-
korps i Drøbak kirke, var nok sangens 
høydepunkt. Jeg vet ikke hva det kom av. 
Det var noe spesielt, en egen stemning.

En munter episode i en slik forbindelse 
glemmer jeg aldri. Etter at koret hadde 
sunget inn julen i kirken, pleide vi å synge 
for de gamle på Gamlehjemmet, eller 
Hospitalet som det oftest kalles idag. Dette 
var blitt tradisjon. De gamle var samlet i 
de to stuene nede. Koret sto litt innenfor 
døren. Grunnet plassmangel var det nok 
noen av de eldste som måtte sitte ute i 
gangen og høre på. Når en er kommet 
godt opp i årene, fungerer ikke hørsel, 
hjerte og hjerne alltid like bra, noe som 
var tilfelle med disse. Nå var dette før TV 
var blitt alminnelig  i hjemmene. Hvis 
det var noe en hadde lyst på å høre, måtte 
man ty til det som på folkemunne kaltes 
«dampradioen».

Etter at koret hadde sunget et par 
sanger, hørte jeg den ene ute i gangen rope: 
Hva er nå dette for noe? Da svarte den 
andre: Å, det er vel noe dritt dem sender i 
radioen. Dette hørte også dirigenten, som 
knakk sammen av latter.     

Putte Halvorsen
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til Pensjonistnytt
Jeg vil med dette informere mine kunder 
om at jeg nå slutter som frisør ved Frogn 
eldresenter etter lengre tids sykdom.

Jeg takker kunder, tilsatte og frivillige 
for 22 års trivelig sammarbeide og ønsker 
Eldresenteret alt godt i årene som kommer.
Vennlig hilsen Aase Tønnes

takk til aase
Vi ansatte og frivillige i Eldresenteret 
kommer til å savne deg Aase, takk for alle 
trofaste år med godt samarbeid. Håper vi 
kommer til å se deg ofte allikevel.
Hilsen og klem fra Britt Marit

ny frisør
Gunnveig Aasheim overtar frisør-salongen 
etter Aase Tønnes, og starter sitt virke 
tirsdag 15.november. Hun kommer til å 
være tilstede tirsdag, onsdag og fredag. 
I tiden 9.00 – 14.00. Direktetelefon til 
frisørsalongen er 64906188. For timeavtale 
når salongen ikke er åpen, ring 64906185. 

Litt om kafeen i eldresenteret
Frogn eldresenter har en liten svært enkel 
kafe i sine stuer.

Som mange vet er det kun frivillige 
medhjelpere som steller i stand og ordner 
opp for at vi andre skal kunne kose oss med 
mat og drikke. Det er daglig leder som står 
for varebestillinger og menyen. Kafeen skal 
drives til selvkost for å holde prisene nede, 
og derfor blir det hele tiden en balansegang 
i å treffe riktig mengde mat til hvor mange 
som ønsker servering. 

Vi registrerer antall besøkende hver 
dag for på den måten lage et mønster av 

etterspørselen, allikevel kommer det små 
feilskjær, selv om innsatsen og viljen er den 
aller beste.

nye blanke ark i 2006
Det er mye vi vet om hvordan året 2006 
skal se ut i Frogn eldresenter, pass på å ta 
kontakt før de forskjellige kursene starter, 
slik at dere kommer med fra starten.

Arbeids-og vevstuen er åpen mand.-
tirsd.-onsd.og fredag. Bridge på tirsdagene 
kl.10.00.

Snart får vi oversikt over teater-
forestillingene og turene, de blir annonsert 
i Akershus Amtstidende, under Frogn 
kommune informerer. Følg med og bli 
med.

De blanke arkene kan fylles med 
nye aktiviteter/ønsker. Fortell oss hva vi 
mangler – vi kan i samarbeide og se om det 
kan gjøres noe med det.

snart er det julegleder og julestri
På baksiden av dette bladet finner dere 
program for de viktigeste tradisjonene i 
Eldresenteret i desember, og hvordan vi 
holder åpent mellom jul og nyttår.

Alle vi ansatte og frivillige ønsker dere 
en fredelig julefeiring og et Godt Nyttår. 

HUSK NYE TELEFONNUMRE:              
Kontor 1 etg: 64 90 61 85 sentralbord
Kontor 2 etg: 64 90 61 86
Arbeidsstuen: 64 90 61 87
Frisør: 64 90 61 88
Fotpleier: 64 90 61 89

Jeg blir i særdeles godt 
humør hver gang jeg 
går inn i den lille stuen 
i 1.etasje, som vender 
mot vest, for å nyte 
en kopp kaffe og et 
par rundstykker fra 
frivillighetskjøkkenet 
på Eldresenteret.

Midt imot meg 
henger Jan Kåre Øiens 
akvarell, smilende i sin 
utforming og elegant i 
sin strek. Møbler,utstyr 
og gardiner er holdt i 
gammel stil, just som 
det skulle ha vært den 
gang det prektige ”Hospitalet” ble reist. 
I  212 år har solide tømmerstokker fra vår 
egen bygd holdt bygningen i så fin stand at 
den fullt ut tjener vår moderne tids krav. 
Hospitalet, som bygningen het helt opp 
til vår egen tid, var en gave fra familiene 
til brødrene Christen og Niels Carlsen 
hvor ladestedet Drøbaks fattige enker i 
bygningens 1.etasje kunne få bolig og 
underhold, mens 2.etasje skulle tjene som 
bolig for et par familier og mange enslige 
kvinner og menn.

På den gullbelagte tavlen over hoved-
inngangen mot Niels Carlsensgate med 
opplysninger om Hospitalets tilblivelse 
finner vi noen verdige ord som peker frem-
over i tid hva anvendelse av bygningen 
angår.

Niels Carlsen gir faktisk de fremtidige 
eiere en carte blanche fullmakt hvor 
det heter: .....eller hvad Brug man i for 

Jan-Kåre Øiens strålende akvarell 
av Eldresenteret lyser av godhet og omsorg 

Eftertiden til Stedets Nytte nærmere maatte 
see at bestemme.....

Da Niels Carlsen døde, ble eien-
dommen overført til Drøbak kommune, 
senere til Frogn kommune. Til 
kommunenes ros må der sies at man 
alltid har respektert Niels Carlsens 
underliggende ønske: ..til Stedets bedste.... 
I alle år inntil Grande Alders-og Pleiehjem 
ble bygget (1970), tjente Hospitalet som  
«Gamlehjem». Deretter ble bygningen 
innvendig ominnredet til et «Eldresenter» 
for kommunens innbyggere.

Jeg tror at Niels Carlsen ville ha blitt 
meget godt fornøyd om han idag hadde 
kunnet avlegge institusjonen  et besøk! 
og få oppleve det mangfold av aktiviteter 
som står til disposisjon for kommunens 
innvånere, og fornemme den glede som de 
ansatte og de frivillige hjelpere sprer.   

BM
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Juleprogram Frogn Eldresenter
niels Carlsens gate 20, Postboks 328, 1441 drøbak, tlf. 64 90 61 85

 Frem til 20.desember: Julelotteri på arbeidsstuen
Tirs. 13. des. Tradisjonen tro kommer barn fra Solgry barnehage 
 og går Luciaopptog kl.11.30.
Tors. 15. des: Formiddagstreffen i Biblioteket kl. 11.00.
 Vigdis Tidemand. Årets bøker.
Tors. 15. des: Julekonsert i Oslo Konserthus. Påmelding. Avreise 19.00.
Tirs.  20. des: Gløgg og julekaker i Eldresenteret fra kl. 10.00. 
 Alle velkommen, vi spanderer.
Ons.  21. des: Stengt kafé. Julemiddag kl. 13.00. Påmelding senest en uke før.

 Så blir det juleferie

Tirs.  27. des: Åpen kafé 10.00 – 13.00
Onsd 28. des: Åpen kafé 10.00 – 13.00
Fred. 30. Des: Åpen kafé 10.00 – 13.00

Mandag 2.januar 2006 snur vi boken og starter om igjen, 
med nytt semester, nye budsjettpenger og nye muligheter.
HUSK: Forslag til nytenkning er alltid velkomment.


