Nr. 4 – Desember 2007 – Årg. 27
Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter

En av Drøbaks
velgjørere:
Otto Friderich Müller

En makeløs redaktør

Vi er i den heldige situasjon at vi har god oversikt over pensjonistavisene i
landet. Kombinert med internetthjelp og informasjon fra bibliotekene, inkludert
Nasjonalbiblioteket, får vi et bilde av det pensjonistene presterer av blad i Norge.
Derfor vet vi at det bare er ett blad som har hatt en redaktør på over 90 år, men han
er nå borte. Og samtidig har vi oppdaget at det ikke finnes et
pensjonistblad som etter vår mening kan konkurrere i kvalitet med
vårt Pensjonist-nytt. Og redaktøren har nettopp fylt 90 år!!!!! En
makeløs kombinasjon. Og makeløst er det også at bladet bare blir
bedre og bedre. Det skyldes at redaktøren selv er makeløs! Han er
skapende, søkende, tenkende, samlende, spørrende, omgjengelig,
jovial og fremfor alt kunnskapsrik. Men som redaktør kan
han også være kritisk. Det skal en redaktør være. Hans navn er
Bernhard Vincent Magnussen.
Alle, ja, absolutt alle, eldre Drøbaksfolk kjenner Bernhard. Kjent var han allerede
som ekte «morellgutt» fra Brygga, senere som leder i bokbransjen. Han var sterkt
engasjert innen idretten, i hjemmefronten, i det politiske liv i byen, og er anerkjent
som Drøbaks fremste lokalhistoriker. Som forfatter drev han sin produksjon til han
var langt over 80 år med blant annet boken med historisk oversikt over alle de fremste
bygninger i gamle Drøbak.
Bernhard ble den selvfølgelige etterfølger som redaktør av Pensjonist-nytt. Etter
at han overtok bladet i 1991, ble det ganske snart som nytt. Med sine overveldende
kunnskaper om historien i Drøbak, om det som foregikk i hans egen tid og hans
solide kjennskap til byens innbyggere, kom det stadig stoff som gjorde bladet populært
også utenom pensjonistenes rekker. Han greide å samle et mangfoldig stoff fra lokale
såvel som profesjonelle krefter, og ved sine samlede evner ble Pensjonist-nytt det sterkt
anerkjente bladet det er i dag.
Vi, dine medarbeidere, takker deg for å bli stimulert av din fantastiske innsats. Vi er
jo kommet opp i årene vi også, men vi er lærenemme, og prøver å holde oss oppdatert
og i form. Du har tatt idrettsmerket inntil nå 64 ganger. Den rekorden er det ikke
mange som slår. Du holder foredrag på skoler, maler høyt oppe på kirken i Drøbak,
vi så deg ofte på seilbrett over fjorden i frisk vind, og du skaper ideer for oss. Ikke noe
rart at du har fått mange utmerkelser, blant annet Kulturprisen, Lions Clubs høyeste
internasjonale utmerkelse for ditt arbeid for klubben og lokalsamfunnet, og – ikke
minst – Kongens fortjenstmedalje i sølv. Og derfor: Gratulerer med dagen Pensjonistnytts iherdige redaktør!
Medarbeidere i Pensjonist-nytt
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En gammeldags
bursdag i Drøbak
Av Rolfot

D

et skulle feires bursdag i Løkta
i november tidlig i 30-årene, og
seks gutter i 10-årsalderen var invitert,
to fra Frogn og fire fra Drøbak. Alle
kom til fastsatt tid – klokken fem. Det
var snøvær den dagen, og guttene tok
seg frem i slapset og snøføyka, og alle
sammen i sine peneste gensere som
ble skikkelig våte. De hadde korte
bukser, knickers, som var trukket over
de hjemmestrikkede ullstrømpene,
som var festet på et livstykke med
stropper, og de hadde våte sko, noen
hadde støvler, og på hodet hadde alle
sixpenceluer eller skyggeluer som de ble
kalt. Slike luer brukte nær sagt alle av
hankjønn i Drøbak den gangen, små
gutter og store mannfolk.

Oj, for noen fine leker

Naturligvis var bursdagsbarnet spent
på om guttene hadde med seg gaver
og i tilfelle hva. Men jo da. Alle,
bortsett fra en, hadde med gaver,
og der satt dagens konge og tok i

Reidun Iversen
Asgjerd Wærnhus
Kjell Lorentzen
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«Løkta» der selskapet ble holdt.

mot med krone på hodet lagd av
storesøster. Kronen var klippet av en
gammel Amta, eller Tørrfisken som
avisen ble kalt den gangen - snakk om
gjenbruk! Den fikk en bedre skjebne
enn å bli innpakningspapir hos Malla
i Fiskebasaren på Torget. Rolf, som
bodde i Seimbakken, leverte sin gave
med utilslørt stolthet. Faren hans var
rik, og esken med fem fargeblyanter
i, vakte beundring og sukk av
misunnelse. Werner, som bodde på
toppen av Jørnsebakken, og hadde
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faren sin i
lærbransjen,
kom med en
rem som var
til å feste på
en furuski
som snekkeren
hadde lagd
siste sommer.
Werner hadde brukt øynene. Leif
ga en flott sjokolade med fint papir
rundt. Faren hans var los og hadde
fått den på ett av turistskipene.
Ragnar hadde med en fin liten trebåt
med seil laget av smørpapir. Faren
hans, som arbeidet på en av Sogstigårdene, hadde spikket båten. Men
det store og det gromme var gaven
fra Odd. Faren hans bodde like ved
brusfabrikken i Lindtruppen, og Odd
hadde med seg en stor flaske brus. Å,
hvor det skulle smake! Men det viste seg
at den var for fin å gi bort, og flasken
forsvant godt gjemt under genseren til
giveren da selskapet var slutt.

Krystallapparatene som
guttene samlet
seg om. De var
primitive.

oppdaget en merkelig kasse på et
lite bord – familiens krystallapparat,
datidens radio. Med en liten stift
forsøkte man å treffe forskjellige
punkter på en lite krystall, og traff
man riktig, hørte man stemmer fra et
studio i Oslo i øretelefonene. Da ble
det nesten slutt på bursdagsselskapet,
for alle skulle forsøke seg. Rolf, som

Ulv i Brunskauen

Krystall-apparat stjeler
oppmerksomheten

Snart lød bursdagssangene fra spede
guttestemmer over bordet, mens de
hjembakte bollene og saftogvannet
gikk ned på høykant, og flere
bløtkake-stykker til hver av den
flotte kaken som bursdagsbarnets
mor hadde bakt, ble enden på de
kulinariske nytelser. Lekene, med
blant annet «flasketuten peker på» var
i full gang, da Odds øyne plutselig
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også hadde et slikt apparat hjemme,
kunne fortelle at det var en mann
som var så morsom inne i apparatet.
Han het Lyktemannen og hadde en
venninne som het Petra, og da skulle
alle «treffe» de to.
Det var også en annen ting guttene
kom over: Moren i huset hadde en
strikkemaskin som fenget interessen,
og moren måtte delta i selskapet ved
å vise hvordan maskinen virket. Hun
hadde nesten strikket ferdig en lue.
Denne satte hun dusk på, og satte
den på Odd til stor jubel, og mer ble
det da han fikk den i foræring. Hun
livnærte seg ved å strikke gensere på
denne maskinen som hun solgte til
en tekstilfabrikk i Oslo, og kunne
derfor til stor interesse for guttene
demonstrere litt av hvert.

En strikkemaskin vakte guttenes interesse.
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Moren i huset hadde også en annen
oppgave. Det var kullende mørkt ute.
Og doen var tvers over gårdsplassen,
og doen hadde ikke lys. Så når guttene
«skulle», så var hun trygt følge.
Alle guttene var kortklipt, for
foreldrene var frisører. Det var mye
fattigdom i Drøbak på denne tiden
med stor arbeidsløshet. Men en av
guttene, Odd, hadde en forklaring på
sitt korte hår. Han var særlig kortklipt
fordi lærer Oterdahl ikke skulle kunne
lugge ham. Til gjengjeld hadde han så
lange ører at læreren fikk tak der. Han
påstod at det var læreren som hadde
strukket ørene lange på ham.
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Midt under lekene begynte Ragnar
plutselig å gråte. Husets kvinner
trøstet ham, og fant ut hvorfor han
felte tårer. Jo, han hadde sett en ulv på
veien gjennom Brunskauen, og torde
ikke gå hjem alene. Det ble ordnet
ved at storesøster til bursdagsbarnet
kontaktet Brunbrødrene Ivar, Nordahl
og Halvor, Jakken var for liten, og
spurte en av dem om de kunne følge
Ragnar hjem. Det kunne Nordahl, og
dermed stilnet gråten.

En merkelig stekeovn

Så var det slutt på selskapet. Men
guttene måtte likevel ta en titt på den
moderne, elektriske bakerovnen. Den
var sort og blank, firkantet som en
kube, stor som en margarinkasse og
hadde tre plugger som man satte inn
på baksiden etter behov, de kunne
man regulere varmen med , men
det var heldigvis en vedkomfyr i
kjøkkenet også, så det kunne bli noen
boller å få neste år også, kvad Odd.
Men vent litt. Om guttene kunne
få en slik krone som bursdagsbarnet
hadde? Nei, ikke akkurat slik, sa
storesøster, for de hadde bare en
«Tørrfisk» til. Den ble delt og klippet
til, og dermed var alle sorger slutt.
Guttene takket pent for seg, bukket
til mor i stuen så pannen nesten
slo i gulvet, høflige til det siste. Så
tok gjestene på seg skyggeluene og
forsvant ut i det slapsede vintermørket.
Gatelyset hadde ennå ikke funnet vei
til Løkta!
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Julefest og julekjole
Av Turid Wagner Johansen

D

et var om høsten i 1944. Jeg gikk
på Realskolen på Fjellstrand. Vi
forberedte årets store juleavslutning.
Vi hadde et lite skoleorkester som
besto av fioliner og piano, og vi hadde
skolekor. Alle var elever ved skolen.
De som ikke var med i musikk eller
sangkor, skulle ha opplesning. Vi sang
både på engelsk og tysk, så det ble
litt språkundervisning av det også..
Elevene på Fjellstrand bodde spredt
over hele Nesodden, og noen var også
fra nordre Frogn, så derfor måtte alle
øvelsene foregå i skoletiden. Vi brukte
sangtimene. Når jeg i dag tenker på
våre lærere og den entusiasme som de
hadde, blir jeg stum av beundring.
De skapte et miljø og et samhold
som var helt unikt. Realskolen på
Fjellstrand hadde startet opp i slutten
av 30-årene. Vi var tre klasser og ca.
50 elever.
Til juleavslutningen var alle
tidligere elever invitert, og etter
underholdningen skulle det være dans
til trekkspillmusikk. Festen ble holdt
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på Breidablikk ungdomslokale. Alle
gledet seg, og vi som gikk i første
klasse, var veldig spente.
Vi jentene var selvsagt opptatt av
hva vi skulle ha på oss. Det var ikke
rare greiene vi hadde å pynte oss med
på den tiden. Jeg hadde en mørkeblå
fløyelskjole som var sydd til meg da
jeg var 10 år. Den var alt for stor til
meg den gang den ble sydd. Kjolen var
blitt lagt ned og ut etter hvert som jeg
vokste. Mor hadde fått tak i noen fine
bånd som hun dekket merkene etter
fallen med. Men nå var kjolen både
for trang og for kort. Hun visste ikke
hva hun skulle finne på. Hun hadde
vært både i Oslo og i Drøbak i håp
om å få tak i et kjolestoff, men uten
resultat. Nå hadde hun lagt kjolen
på spisebordet og sto og studerte på
hva hun i all verden skulle gjøre. Da
får hun besøk av en nabofrue. Mens
de står der og funderer, sier naboen
plutselig at det ligger en gammel
fiolinkasse på loftet hennes. Den tror
hun er foret med blå fløyel. Det var
den, og det rare var at det var så å si
samme farge som kjolen! Så ble det
felt inn et bredt stykke i livet og litt i
sidene, og vips så var kjolen blitt helt
lekker.
Og festen ble helt topp og et fint
minne å ta med seg videre i livet.
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Medlemmer av Drøbak Fotball Club fotografert på Bankløkka i 1911

Skyggeluer og stråhatter
dominerte i Drøbak
Av Rolfot

I

1920-årene og begynnelsen av
30 –årene ble gutter og menn
i Drøbak involvert i den største
omveltning av hodeplagg noensinne.
Nesten alle gutter skulle ha sixpenceluer, eller skyggeluer som det het,
og de voksne likeså. Om sommeren
skulle menn, som helst gjerne ville
være litt «kondisjonerte», pynte toppen
med en rund og nokså flat stråhatt
med et bredt, svart bånd rundt pullen
rett over bremmen. Rett nok begynte
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bevegelsen lenge før det i utlandet
og i liten målestokk også i Norge,
men boomen skyllet over Drøbak
først etter 1. verdenskrig. Praktisk
talt hver eneste guttunge skulle ha
skyggeluer på seg ute sommer som
vinter, i godvær og stygt vær, til
hverdags og fest, på skolen og i lek.
Når småguttene skulle ut og leke,
glemte de aldri skyggeluen sin. Det
gjorde heller ikke voksne som skulle
på arbeid. Men arbeid og arbeid, fru
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Kong Håkon eksempel for
Drøbak-stråhattere

Kong Håkon med stråhatten som skapte
mote i Drøbak.

Blom. Det var mange kvaliteter luer
i forskjellig arbeid og yrker, sport og
friluftsliv.

På gamle bilder ser vi for eksempel
medlemmer av Drøbak Fotball Club
fotografert på Bankløkka i 1911 med
forskjellige eksemplarer av samme
kategori, og én har til og med på
den senere slageren stråhatten, som
selveste Kong Håkon brukte på denne
tiden. Og ikke lenge etter kan man
se Drøbaks mange karer med den
berømte stråhatten som tilskuere på
17. mai-leker på Bankløkka i 1919.
På avslutningen av Middelskolen
ser vi mange flotte gutter med
kledelige skyggeluer på trappen til den
gamle middelskolen stående mellom
rektor, lærerne og vaktmesteren.
Stråhattene ga litt prestisje for

Avslutning på middelskolen – skyggeluen
på plass.

Også til fritidasktiviteter måtte luen være
på plass. Bare de aller minste slapp unna.

bærerne, selv om de var ganske
billige, men det ble sagt at bærerne av
stråhattene vakte større interesse hos
damene, og herrene grep da også fast
tak i bremmen og svingte hatten flott
foran damene på gaten. Herrene med
stråhatter, mange av dem turister, var
også attraktive for småguttene som
samlet på sigarettbilder av idrettsfolk.
Slike bilder lå inni sigarettpakkene, og
nettopp de herrene med stråhatter ble

observert av småguttene, for de herrer
røkte slike sigaretter. En av disse var
grosserer Erichsen, som ble en kjent
mann i Drøbak.

Grosserer
Erichsen var
mann for sin
hatt.

17. mai leker på Bankløkka i 1919. Stråhatten var et populært hodeplagg.
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I arbeid og fest – luen måtte på.
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Julepresent og lusefanger

Skyggelua var tidens store julepresent.
Men også i noen grad ble den kalt
lusefangeren, for det var en god del
lus i virksomhet i luene. Luebytte
var alminnelig, men vask av luene
var sjelden. De sanitære forholdene i
Drøbak var heller ikke gode; utedoer
uten vaskefasiliteter, og de færreste hus
hadde bad. Det var nok for de fleste
rett i stampen lørdagskvelden.
Også i Frogn bar småguttene
skyggeluer. Gutten med hesten er
riktignok fra Høiland prestegård der
bestefaren til forfatteren av disse linjer
var prest. Skyggeluen var innarbeidet
overalt. Undertegnede hadde familie
sterkt knyttet til USA og Storbritannia
og ble utstyrt med en liten engelsk
skolelue. Den var ikke populær og ble
som oftest gjemt under genseren.
Etter 2. verdenskrig døde den store
skyggelueboomen ut, stråhattene også,
selv om man ennå ser rester av dem i
bybildet.

Drøbak Gullsmie
Tore H. Eriksen

Drøbak, Sentrumsbygget
Telefon 64 93 15 14

Wienerbrødskjæringa
1440 Drøbak

Mer for pengene
g-sport drøbak
drøbak city
Tlf. 64 93 09 84

www.esbjug.no

mobler@esbjug.no

MØBLER – GAVER – BELYSNING – GARDINER
De berømte morellguttene i Drøbak – de
som solgte moreller til 10 øre bunten til
passasjerene på fjordbåtene, bar også
skyggeluer, det ser vi på dette bildet fra
Lehmannsbrygga.

Storgaten 18, Drøbak, Tlf. 64 93 42 40 • Fax 64 93 51 33 • Mob 92 21 92 56

OASEN
Hageland

Storgaten 22, 1440 Drøbak
Telefon 64 93 03 59

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

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

Rene naturprodukter produsert i Drøbak
– velkommen til vår nye butikk:

Polarol – Den Naturlige Pilletrilleren
Kirkegata 4, Drøbak 64 98 83 33

Med vennlig hilsen
Petter Tidemand-Johannessen, fiskeribiolog
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dr. kjell a. dalby

Spesialist i øre – nese – hals
Telefon 64 93 23 06
Storgaten 1
1440 Drøbak
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På Kumlegaarden spiser du godt

Niels Carlsensgt. 11 – 1440 Drøbak
Telefon 64 93 15 04
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Om potetbygda Frogn og
skrellevirksomheten på Horgen
Av Magne Magelie

F

rogn ble ved passende anledninger
ofte kalt for «Potetbygda» – og det
med rette.
I de fleste årene etter krigen var det
en betydelig produksjon av poteter
på de fleste gårdene, som til sammen
representerte et areal på 3000 da.
Av de store avlingene måtte det alt
vesentlige omsettes i Oslo-området.
Til tider kunne dette være svært
problematisk.
Potetene gikk for det meste til
private grossister, som i år med store
avlinger, selv bestemte prisene. Det
hendte at prisen ble så lav at potetene
heller gikk til grisefór. Prisen var til
tider nede i 3-4 øre kiloen levert Oslo.

Slik satt damene og skrelte poteter rundt et
samlebånd.
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Frogn Potetsalgslag

I forsøk på å få omsetningen i
system, ble Frogn Potetsalgslag
stiftet. Laget ble kollektivt innmeldt
i Gartnerhallen, som skulle stå for
omsetningen. Medlemmene forpliktet
seg til å melde inn varene de ønsket
å levere og vente på beskjed når
Gartnerhallen var klar til å ta imot.
Denne ordningen varte en 15 års tid.

Anlegget på Horgen

Det ble etter hvert fremsatt ønske fra
flere hold om å bygge et sorteringsanlegg for å få mer ensartet sortering,
og lette arbeidet på den enkelte gård.
Det ble søkt Landbruksdepartementet
om bidrag til et slikt anlegg. Søknaden
ble innvilget, og planleggingen kunne
starte.
I 1959 ble det nedsatt en
byggekomite på 3 medlemmer. Hans
Glenne, Bakker gård, ble valgt til
formann, med Bjarne Saxebøl og
Magne Magelie som medlemmer.
Første oppgave var å finne en
passende tomt. Vi fant Horgen som et
ideelt sted og kom fort til enighet med
grunneieren om størrelse og pris.
Etter at byggingen startet høsten
1961, kom spørsmålet opp om
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Frogn Potetsalgslags anlegg på Horgen.

skrelling av poteter til restauranter
og anstalthusholdninger var noe
å satse på. Det var blitt ganske
mye av slik virksomhet, bl.a. i våre
naboland Sverige og Danmark. Det
ble bestemt at også vi skulle legge opp
til slik virksomhet. Anlegget måtte
derfor omarbeides innvendig. Til
virksomheten trengtes rikelig med
vann.
Etter påvisning av professor
Skjeseth ved Ås Landbrukshøyskole,
ble det boret på tomta, og vi fant
rikelig med førsteklasses vann. Som en
kuriositet kan nevnes at det ble drevet
handelsvirksomhet på Horgen. Etter
at anlegget ble solgt, var det mange
som hentet vann der.

Styrer og ansatte

Virksomheten kom i drift høsten
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1962. Det ble valgt et styre. og
driftsleder ble tilsatt. Hans Stubberud
fra Ski ble anleggets første formann.
Han fungerte til 1971. Magne
Magelie fungerte fra 1971 til 1978.
Herman Wassum var siste formann
frem til anlegget ble solgt i 1979.
Det kan kanskje virke litt rart
at en produsent utenom Frogn ble
lagets første formann. Det var mange
produsenter fra Follo for øvrig som
leverte poteter til Horgen. Stubberud
var en meget interessert og dyktig
produsent i mange år.
Hans G Bonden fra Ås ble tilsatt
som driftsleder. Han fungerte på
en utmerket måte i 16 år. Han ble
etterfulgt av Petter Dihle, som fikk
jobben med å avvikle virksomheten
sammen med Herman Wassum.
Da virksomheten var på det
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høyeste, var det 11-12 damer som
satt rundt skrellebordet og finskrelte
etter at potetene hadde vært i
karborundumsbadet og mesteparten
av skrellet var borte. To-tre karer
i tillegg til bestyreren sto for
grovarbeidet.
Det ble ofte lange dager for å
kunne etterkomme bestillingene.
Biltrafikken økte også betydelig i
takt med virksomheten for øvrig, så
gårdsplassen måtte utvides betraktelig
for å få plass til de store trailerne.
Da skrellevirksomheten startet i
1962, var det lagt opp til en kapasitet
på 1000 til 1500 kg ferdigvare pr. dag.
Dette økte fra år til år, til det nådde
en topp på 4000 kg, Dette bidro
til at forurensingen i Årungen økte
betraktelig. Det var lite hyggelig å se
at en mengde hvitt skum ble ført med
vannet i Storgrava og ut i Årungen.
Ettersom forurensingen økte, ble
det bestemt at det skulle undersøkes
om det fantes andre skrellemetoder
som ikke var så forurensende. Jeg
fikk være med Lyngstad og Fornebo
i Gartnerhallen på besøk til anlegg i
Danmark og Sverige for å undersøke
dette, idet vi regnet med at de var
kommet lengere på dette område.
Dessverre var det vanskelig å overføre
noe av det vi fikk se, som kunne
forandre på den skrellemetoden som
vi anvendte på Horgen.
Kritikken over forurensingen ble
etter hvert så sterk fra mange hold,
at gartnerhallen som siste utvei ville
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undersøke om det fantes en tomt med
tilknytning til kloakkrenseanlegget i
Frogn kommune. Jeg fikk i oppdrag å
undersøke om det fantes en slik tomt.
Det ble gjort avtale med Einar
Berg Olsen om en tomt på 6-7 mål
på Holter. Pris og alt med tomta var i
orden, men det viste seg at prisen på
å slippe avfallet inn på kommunens
anlegg ble så høy, at det ikke ble
regningssvarende å drive. Tomta på
Holter ble overdratt til Frogn E-verk,
og senere til Norsk Luftambulanse,
som fortsatt holder til der.
Anlegget på Horgen ble solgt
i 1979 og skrellevirksomheten
ble overført til Tønsberg, hvor
Gartnerhallen hadde et anlegg som
kunne brukes til formålet.

Galleri Havstad

kristian schau
offentlig godkjent optiker
briller – kontaktlinser
Drøbak Optiske
Sentrumsbygget, Postboks 178, 1441 Drøbak
Telefon 64 93 15 89
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Storgt. 15, Drøbak, Tlf 64 93 46 55

A.s Drøbak Mek.
Verksted
autorisert
rørleggerbedrift

Niels Carlsensgt. 4, 1440 Drøbak
Telefon: 64 93 55 58
Vi tar imot reparasjoner
av smykker og bytter gull

Telefon 64 93 04 43

Potetproduksjonen i Frogn i dag
Det er interessant å se hvordan
driftsformen i jordbruket har
forandret seg i de senere år. I dag kan
man reise gjennom hovedbygda uten
å se en eneste potetåker. Uten å ha
full oversikt over hvor mange som
driver med poteter av betydning, vil
jeg anta at det ikke er stort mer enn
en håndfull. Noen gårdbrukere har
funnet sin driftsform med dyrking
av kålrot, mais eller jordbær. En
god del av Frogns gårdbrukere
har fullt arbeide utenom gården
og driver derfor med det som er
minst arbeidskrevende, slik som
korndyrking. Derfor er det vesentlig
kornåkre å se.

Norsk Kunsthåndverk
Personlige gaver
i de fleste prisklasser.
Velkommen til
en liten glad kunstopplevelse!

aamodt Fysikalske
Institutt
Storgaten 12-16
1440 Drøbak
Telefon 64 93 10 60

Wienerbrødskjæringa 6
1440 Drøbak
Telefon 64 93 20 11

aktieselskapet

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

DRØBAK i 100 !

Av Per Willy Færgestad

P

Drøbak Båthavn mot Carlsens sjøbod ca. 1890.

Drøbak Båthavn i 2005
verneforeningen

Gamle Drøbak
16

Foto: Per Willy Færgestad
Frogn
kommune
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å det øvre bildet ser vi i
venstre kant husene i dagens
Badehusgata 3 og 5. Videre ser vi
Jacob Carlsens store sjøbod. Bak
sjøboden ser vi nok en sjøbod som lå
på Hvistendahltomta. Til høyre for
seilskuta ser vi bolverksbryggen på
Hamborgbrygga.
Den store tre-etasjers sjøbua der
seilskuta ligger , ble antagelig bygget
ca. 1740. Blant de mange eierne av
lastetomta ved «Lastebugtveien»”
sør på Fiskerstranda, finner vi fram
til 1708 general Tritschler. Han
solgte tomta til Jacob Carlsen(16851749), som senere overlot den til sin
sønn Christen Carlsen(1708-1771).
Begge drev stort med trelasteksport
og rederivirksomhet. Rundt 1800
overtok konsul Johan Martin
Burchard eiendommen og fortsatte
virksomheten. Han ble Drøbak
ladesteds første ordfører etter
formannskapsloven i 1837.
Siste halvdel på 1800-tallet og
fram til 1908,
var familien
Parr Samuelsen
eiere. Både far
Henry Parr
Samuelsen
og Abraham
Gothard
Samuelsen
PENSJONIST-NYTT 4/2007

var fremtredende kjøpmenn og
skipsredere. De var også begge
Nederlands visekonsul.
I 1908 kjøpte A.G. Johansen
lastetomta. Forretningen ble drevet
bra, med trelast, kull og senere koks
som hovedinntektskilde. «A.G. tomta»
ble solgt til G.Andersen & sønner i
1972. De drev opprinnelig forretning
med spesialsand i Gylte, og flyttet
og utvidet forretningen på den nye
tomta. Den store sjøbua ble revet
i 1974 for å gi plass til et moderne
sandlager.
I 1994 kjøpte Frogn kommune
eiendommen. Den fikk i 1997 navnet
«Sjøtorget» etter at Drøbak torg
ble gravd opp og torgvirksomheten
delvis flyttet ned til brygga. Drøbak
Turistinformasjon, Drøbak Akvarium
og Drøbak Lutefiskmuseum holder i
dag til i lokalene.
Mellom 1918 og 1926 ble moloen
bygget som nødsarbeid og endelig
fikk Drøbak en god havn i sentrum.
T-bryggene sto
ferdige i 1957.
Lystbåtene fyller
i dag havnen til
trengsel, en havn
som eies av Frogn
Kommune og
driftes av Drøbak
Båtforening.
17

Oscarsborg – et blinkskudd!

I

1994 varslet Riksantikvaren
fredning av Oscarsborg Festning
som verneverdig festning. Man var
innstilt på å åpne festningen for
publikum.
I de 62 år som er gått siden
Frigjøringen er store deler av prosjektet
realisert. Museet er utbygget og gjort
tilgjengelig for publikum.
• Guiding er satt i system.
• Forlegningene er tatt i bruk for
hotellvirksomhet.
• Spa er etablert.
• Det store forpleiningsbygget er
omdannet til moderne restaurant.
• Ordresalen og tilstøtende
rom i Fortet er tilrettelagt for
restaurantdrift.
• Borggården er tatt i bruk for
fremføring av skuespill og opera.
• Det er opprettet gjestehavn.
• Båtforbindelse med Drøbak er satt
i system.
• Festningskommandant er tilsatt.
• Vakthold er etablert.
• Splittflagget vaier på Kongen.
• Turløyper for store og små er
anlagt.
Turiststrømmen til Oscarsborg har
økt år for år. Hotellvirksomheten har
tilpasset seg.
Teatervirksomhet og opera har
funnet seg til rette og tegner til å bli
årlige begivenheter.
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Gode tilbud og hurtig handel
i butikkene du kjenner

Manufaktur – Konfeksjon
HEER – TELEFON 64 90 53 00

Skal denne betydelige interesse og
oppslutning om Oscarsborg Festning
holdes vedlike, kreves der store
utfordringer til vedlikehold. Det
gamle flombelysningsanlegget har
gjort sin tjeneste, og et nytt anlegg er
påkrevet. Løpende vedlikehold krever
store summer, Viljen til nødvendige
bevilgninger må være til stede.
Ny rekord
Publikumsbesøket stiger år for år.
Næringslivet har oppdaget stedet
som velegnet for kursvirksomhet.
Oscarsborg er blitt et begrep innen
turistnæringen.
For året 2007 antas besøkende å
komme opp i underkant av 100.000,
et tall som ligger høyt over hva man
hadde turt å regne med.. Det ser ut til
å være store muligheter for at besøk i
denne størrelsesorden er realistisk.
Drøbak kan være stolt av å ha en
slik turistattraksjon i sin umiddelbare
nærhet. Pensjonist-nytt gratulerer med
suksessen!
BM
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Telefon 64 93 01 07
1440 Drøbak

Follo Oljeservice as

Laurits Karlsen & Sønn – Øyvind Larsen
Osloveien 170 – 1440 Drøbak – Tlf 64 93 17 55

Parafin – Fyringsolje – Autodiesel
Smøremidler – Service

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
www.bringebarlia.no

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

Dyrløkkeveien 27, 1440 Drøbak
Tlf 64 93 47 50, Fax 64 93 50 70
En ny måte
å bo på…
Kontakt vårt
Drøbak
kontor i
Storgaten 1
Telefon
63 00 10 60
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Bernhard og Arne har rundet 90:

Dynamisk vennskap
gjennom 50 år
Av Trine Suphammer
De har vært kamerater i 50 år.
Vennskapet har vært dynamisk og de har satt
ettertrykkelig preg på utviklingen i Frogn
kommune disse årene. 22. november ble
Bernhard Magnussen 90 år og snaue 14 dager
senere, den 5. desember, rundet Arne Nesje 90.
Bernhard er eldst, men Arne kaller ham
likevel for «Skårungen».

V

i sitter i stuen hos Bernhard i
Niels Carlsensgate. Bernhard
serverer kaffe og eplekake med krem
– kake han ofte baker og byr på når
noen kommer innom. – Bernhard
er glad i å bake, sier Arne. Han
lener seg godt tilbake i sofaen og lar
Bernhard varte oss opp. – Inngiftet i
Baker Knudsen-familien har jeg visse
forpliktelser, repliserer Bernhard.

Skolesjef og skolestyreleder

Arne kom til bygda som
skoleinspektør i Frogn Herred
i 1957. Bernhard satt den gang
i skolestyret for Drøbak. Etter
kommunesammenslutningen i 1961
ble Bernhard leder av skolestyret for
Frogn kommune og Arne skolesjef.
Bernhard sa til Arne: «Det er
20

du som er fagmannen, nå får du si
meg hva jeg skal gjøre for at vi skal
samarbeide til beste for kommunen.»
Arne svarte med sin velkjente, vestlandske ro: «Du får ansette en ny
skolesjef for nå tar jeg med meg
familien og reiser til Zambia for to
år!» Arne var blitt hyret av NORAD
for å bygge opp skolesystemet i
landet etter frigjøringen fra engelsk
kolonistyre.
Det var ikke slik den nyvalgte
skolestyrelederen hadde tenkt seg det,
men han fikk skaffet en vikar og Arne
ble borte i to år. Da han kom tilbake
til Frogn, var Bernhard blitt «varm
i trøya» og med Arne på plass ble
det fortgang i det som skulle utvikle
Frogn til å bli en av landets beste
skolekommuner. Stikkord er Seiersten
PENSJONIST-NYTT 4/2007

ungdomsskole, Heer barneskole,
Drøbak barneskole og ikke minst
Frognhallen. Andre byggeprosjekter
de var involvert i var blant annet
Grande alders- og sykehjem.
– Bernhard ser ikke slik ut, men
som skolestyreleder og Høyrepolitiker
dundret han igjennom prosjektene.
Til tider som rene despoten. Når
han hadde bestemt seg for noe,
så ble det slik, forteller Arne og
Bernhard humrer. – Men vi fikk det
da til og er det noen som kan si at
disse prosjektene ikke har hatt stor
betydning for bygda, spør Bernhard.

Overtok Pensjonist-nytt

Etterhvert oppdaget Bernhard og
Arne at de hadde mange andre
felles interesser. Kultur og historie,
PENSJONIST-NYTT 4/2007

friluftsliv og reiser. Deres meritter i
så måte er godt dokumentert – ikke
minst her i Pensjonist-nytt der de har
vært medlem av redaksjonskomiteen
siden 1990.
– Det var jentene som gjorde
jobben med Pensjonist-nytt som første
gang kom ut i 1981. Men så ville de
tydeligvis ha inn noen mannebein
de kunne henge ut og dermed kom
Bernhard og jeg med.
De ville ha Bernhard som redaktør.
Som forlagsdisponent i Dreyer var
han som fagmann å regne. «Ja, sa
Bernhard. Jeg kan være redaktør, men
da er det jeg som bestemmer!» Slik
har det vært, og bladet fikk utvilsomt
en ny æra med Bernhard, sier Arne og
skryter av kameraten. I 17 år har han
vært redaktør. – Han sier stadig at han
skal gi seg, men det gjør han nok ikke,
fastlår Arne, mens Bernhard er ute for
å hente årgangene av Pensjonist-nytt
som han egenhendig har bundet inn
– seks bind i alt.

Turkamerater

Sammen med Oddvar Jenssen og
tvillingene Gert og Arne Veiteberg
hadde Arne i flere år gjennomført en
ukes fjelltur. «Fjellgjengen» som de
kalte seg, tok for seg Norgeskartet og
gikk fra dal til dal og topp til topp.
Da Bernhard etter 20 år – 16 som
skolestyreleder – gikk ut av politikken,
ble også han tatt opp i «Fjellgjengen».
Det var da Arne satte på ham
kallenavnet «Skårungen» – den sist
21

ankomne. Som fersk fjellvandrer
måtte Bernhard finne seg i stram
justis fra Arne som var vokst opp med
den vestlandske fjellheimen.
– Under en av de første turene jeg
var med, hadde vi problemer med å
forsere en elv på vei inn i Breheimen,
forteller Bernhard og fortsetter: Jeg
mente at vi lenger oppe burde finne
en overgang og la i vei, mens de andre
heller ville studere terrenget på kartet.
Etterhvert fant jeg en snøskavl som
hadde lagt seg over elven som en bro.
Jeg tenkte at med rennafart så ville jeg

kunne forsere «broen» – og det gjorde
jeg. Men da jeg igjen møtte de andre,
så skal jeg si jeg fikk kjeft av Arne.
At det kunne gå an å være så dum.
Tenk om skavlen brast og jeg falt i det
iskalde brevannet! Jeg ble nokså flau,
og etter det har jeg hatt stor respekt
for Arne. Under våre mange turer
har jeg latt ham ta styringen, forteller
Bernhard.

Verden skal ses

Og turer er det blitt mange av – ikke
minst sykkelturene de to har gjort i

Fjellgjengen. Fra venstre: Gert Veiteberg, Arne Nesje, Arne Veiteberg, Bernhard
Magnussen og Oddvar Jenssen. Foto: Privat

Fire nøkkelpersoner bak Frognhallen prøver balansen før åpningen: Forfra Bernhard
Magnussen, Gunnar Engen, Kjell Wangen og Arne Nesje. Bildet er hentet fra Frogn
Bygdebokverk, bind V, skrevet av Øystein Øystå. Foto: Finn Robert Jensen

mange europeiske land – helt frem
til for fem år siden da Bernhard fikk
trøbbel med bena.
Reisevirksomheten utenfor landet
startet i 1984 da begge var blitt
pensjonister. Arne ble enkemann det
året. – Plutselig var jeg uten jobb og
uten kone. Jeg pakket kufferten og tok
en reise med Hurtigruta for å tenke
meg om. Etterhvert innså jeg: «Nå
Arne, må du ta tak i livet ditt og stole
på deg selv. Reis ut og se verden!».
Bernhard ble med på flere turer,
men de siste årene har han reist alene
– på lykke og fromme med en liten
sekk på ryggen. Han er gjerne borte
2-3 måneder av gangen. – Jeg vil
gjerne se med egne øyne de stedene

22
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vi presenteres for gjennom nyhetene
og jeg har vært i alle verdensdeler, sier
Arne som når han er hjemme, hver
dag legger ut fra Båthavna med sin
lille sjark for å trekke fisk på «grunna».
Været skal være svært dårlig for at han
ikke drar ut med sjarken.
Mens Arne er på tur holder
Bernhard foredrag om Drøbaks
historie og venter på reisebrev fra Arne
som han kan bruke i Pensjonist-nytt,
ja hvis han ikke tar seg en tur til sin
venninne Ulla utenfor København
da – det gjør han ofte, men han
har sluttet å kjøre bil dit. – Nå tar
jeg heller danskebåten eller fly, sier
Bernhard.
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Lindtruppen i gamle dager
Av Bernhard Magnussen

I

forbindelse med Mc Andrews
dikt kan det være på sin plass å
nevne bebyggelsen på det tidspunkt
han kunngjorde diktet i Akershus
Amtstidende.
Opprinnelig het bakken
Østregade, med Nannestad Hotel
nederst og noen hus på venstre side
frem til den bratte svingen med
kolonialbutikken (populært kalt
Fardahlsvingen).
Da Fylket og Drøbak på midten
av 1800 tallet ønsket en mindre
bratt vei enn Nebbenesbakken (i
dag Seimbakken) som hovedvei
inn og ut av byen, ble det tegnet
en trasé med slake svinger og med
mindre stigning. Fra Dyrløkke ble
veien ført over Ullerudsletta langs
Ulleruddammens østside og videre
langs Ullerudbekken (Raskebekken)

Det gamle palé…
Av Mc Andrew
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ned til Lensmannssvingen. Der ble
bekken – som den gang dannet en
liten foss ned til den dalen som i dag
er blitt bebygget med blokkene ved
Lensmannssvingen, lagt i kulvertrør
og dalen på det punkt veien skulle gå,
fylt opp til dagens høyde.
Nedenfor fyllingen anla man
en dam, som fikk navnet Holmedammen, etter navnet på en Holm,
som hadde en eiendom like inntil
det som ble dam. Dette veianlegget
sto ferdig i 1880, og ble en betydelig
forbedring av inn- og utkjøringen for
Drøbak. Det som opprinnelig het
Østregade – altså fra Holmedammen
og ned til Bankhjørnet, ble kalt for
Lindtruppen. Dessverre vet jeg ikke
hvem Lindtrup var. Kanskje er det
noen av leserne av denne artikkel som
kjenner til navnets opprinnelse?

Lindtruppbakkern ca. år 1900.

På Lindtruppbakkens nordøstside,
regnet fra der hvor Buggen kommer
ned, lå Baker Børresens bakeri
og butikk i 1.etasje, med en café
(Iriskafeen) i 2. etasje. Deretter O.B.
Hansens trykkeri og forretning i 1.
etasje, med privatboligen i 2. etasje.

Her holdt også Akershus Amtstidende
til i mange år. Så fulgte Garverigården
med spiret og selve garveribygningen
i 3 etasjer bakenfor. Deretter fulgte et
bolighus, så Avholdslokalet og deretter
en stor kolonialforretning.

Du kneiste med nakken
der oppe i bakken,
Du var katedralen
og hevet deg, stolt i mot sky`n
ved inngangsportalen
og ønsket velkommen til by`n.

Det luktet nok stramt a`
den sverte i «Amta»,
din nærmeste nabo og venn.
Men tross posisjonen
og Bensinstasjonen…
så blomstret og levet du enn.

Fra år som er svunnet
en bordbit ble funnet
på loftet blant tekking og stry:
Jeg – snekker av faget –
har lagd dette taket, –
O. Arnesen, Fredrikstad by…

Som tilvekst til staden,
så fjong i fasaden,
du bygdes i år nittini…
da hest var på moten,
og folk gikk på foten.
De dager er glemt og forbi…

En småby-sanering
og storbyplanering
ga grunnen til avskjedens stund.
Vi blir så moderne,
og bo vil vi gjerne
i by`n ved vårt deilige sund.

Så karakteristisk,
fornem og stilistisk,
et hyggelig bybildetrekk!
Med spiret og tårnet
fra dager så forne,
men nå er du borte og vekk…

Man rev deg for tidlig,
du var jo så stilig.
si`r folket som så deg forsvant.
Og plankene dine
var friske og fine,
du var da et bygg så kurant!

På arbeid som dette
man trygt kunne sette
sin håndverkstitel og navn!
Vi hilser de gutta
de ga oss valuta.
I dag er de ofte et savn…

Ja, Garverigården
med hele komforten
er borte, og snart vil vi se
at «Krystallpalasset»
blir kastet på lasset
og går samme veien, det med…

Det bygges så flittig
i Lindtruppen City,
så tett ved den travle chaussé.
Snart høyreiste blokker
og boliger lokker,
og glemt er det gamle palé…
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Drøbakkunstneren Egil Dahlin
Av Anne Marie Rokke

E

gil Dahlin slo seg ned i Drøbak
og ble straks en av våre best
kjente og populære kunstnere. I denne
artikkelen har Anne Marie Rokke
belyst hans spennvidde, som strekker
seg langt utover hva folk flest vet, og
det er ikke bare de kjente skulpturene:
Jacobine i Tollbodbakken og Oberst
Eriksen på Oscarsborg Festning.
Egil Dahlin er født i Oslo 11.
september 1920. Han utdannet seg
til malermester ved Statens Kunstog Håndverksskole i årene 19391943, videre ved Kunstakademiet

under Axel Revold, Per Krohg og
Jean Heiberg i 1943–46. I seks
måneder studerte han ved Laboraterie
Musee du Louvre. Han tok teknisk
konservatoreksamen i 1960.

Stiftet bo i Drøbak

Dahlin gikk sammen med Håkon
Løland på Akademiet. Siden det var
dårlig med arbeid for en ung kunstner
i Oslo, spurte han Løland om det var
muligheter for å få en jobb i Drøbak.
Og det slo til. Han begynte på Alf
Magnussens Keramikverksted. Der
hadde han ment bare å skulle være
en sommer. Men han leide i stedet
husrom hos fru Gunnerud i Niels
Carlsens gate, der hvor det senere ble
bygd en stor boligblokk, rett overfor
de gamle apoteket. Der arbeidet Gerd
Telle. Dahlin var titt og ofte innom
der. De to giftet seg og kjøpte tomt i
Røsslyngveien og bygde tømmerhuset
som Gerd fremdeles bor i. De fikk
barna Elin og Arild.

Mangfoldig kunstner

Kunstneren Egil Dahlin har satt mange
spor etter seg.
26

Egil var en mangfoldig kunstner.
Han var maler, billedhugger,
keramiker. Han arbeidet med glassog materialbilder og med byster. I
tillegg var han med på å restaurere
flere kirker, herunder også altertavler.
Dahlin malte så vel tradisjonelt
PENSJONIST-NYTT 4/2007

Jacobine skuer utover Drøbaksundet fra
sin plass i Tollbodbakken. Foto: Bernhard
Magnussen.

Bautaen av Oberst Eriksen i Borggården
på Oscarsborg.

som abstrakt. I Rauland i Telemark
restaurerte han flere gamle stuer. Han
deltok også ved restaureringen av
bygningene ved Baroniet Rosendal.
Dahlin hadde studieopphold i
Skandinavia, Tyskland, Frankrike,
Italia, Spania og Hellas.
Han fikk stipend fra Statens
kunstfond og fra Hauens fond of
Artistic dekorasjonsmalere og videre
Akershus Fylkes kulturstipend i 1980.
I syv år var han amanuensis ved
Statens Kunstakademi og bygget opp
avdelingen for materiallære og maler-

teknikk. Han hadde også eksamen
som teknisk malerikonservator.
I 1942 debuterte han på Oslo
Kunstforenings høstutstilling og i
1946 på Statens kunstutstilling.
Flere av hans arbeider er innkjøpt
av Det kongelige Utenriksdepartement. Han er også representert i flere
faste samlinger. Han har utført flere
dekorative utsmykninger i kirker.
Også for Storebrands kantine,
Vinmonopolet i Sarpsborg og på båter
i Texacorederiet.
Hans arbeider er også innkjøpt
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i konkurransen om utsmykning av
Ellingsrudåsens T-banestasjon . Hans
kone Gerd har fortalt om en morsom
historie fra en utstilling i Oslo.
Grethe Waits la hver dag løpeturen
sin forbi galleriet hvor Egil hadde
en utstilling. Hver gang kikket hun
på et bilde som hun var blitt svært
begeistret for. En dag kom hun inn og
kjøpte det!
Egil Dahlin har undervist ved
Oslo Yrkeskole i 12 år. Han var
malerikonservator hos Riksantikvaren
i 1970–78.
Hans eget forfatterskap: Konservering av 1600-tallsmalerier ved
tørrklebefolio i 1970 og Maleriets
fargestoffer, utgitt av Statens Kunstakademi i 1979.
Dahlins oljemalerier og akvareller
er som gjennomskinnelige av sol og

lys. Etter hvert ble motivene abstrakte.
Maleriene virker spontane.
Det er nok enda mer en kunne
si om Dahlin, men jeg gir meg her.
Det gir dog et bilde av den flotte
kunstneren vi hadde blant oss. Som
en kuriositet kan nevnes at han var
tegnelærer på Sogsti skole i 5 år. I et av
programmene fra en separatutstilling i
Sarpsborg står det:
For Dahlin har skjønnheten noe med
sannheten å gjøre – det har noe med
moralske holdninger å gjøre. På den
måten blir Egil Dahlins kunstneriske
program intet mindre enn det evige
gamle og det evig aktuelle og alltid like
vanskelige: DET SKJØNNE – DET
SANNE – OG DET GODE.
Egil Dahlin døde i 8. juli 2002
og ligger begravet på kirkegården i
Drøbak.

«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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Gulltavlen på Eldresenteret
Av Bernhard Magnussen

P

å den flotte gulltavlen over
hovedinngangen til Eldresenteret
står det bl.a. …er ved et legatum av
frue conferesraadinde Møller bygget…
Hvem var så fru Møller?
Hennes pikenavn var Anne
Paludan. Hun var født i 1735 som
datter av biskopen i Kristiansand.
I Drøbak ble hun gift med den
velhavende reder og forretningsmann
Christen Carlsen, en eldre halvbror
av Niels Carlsen på Drøbak gård.
Christen hadde da arvet den store
herregården ved Torvet i Drøbak
(i dag Biblioteket), etter faren Jacob
Carlsen, Drøbaks mektige skipsreder
og trelasteksportør på den tid.
Ekteparet hadde ingen barn. Anne
Paludan Carlsen ble sittende som
enke i praktgården ved Torvet. I 1773
gifter hun seg på ny – denne gang
med den berømte naturforskeren Otto
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Friderich Müller. født 1730. Han var
kommet til Drøbak for å studere det
maritime miljø i Drøbaksundet og
fjorden sønnenfor frem til Færder.
Ekteskapet varte bare i 11 år, idet
Müller døde i 1784. Anne Paludan arvet
hele hans betydelige formue. Anne var
sterkt sosialt innstillet. Ved siden av at
hun forærte sine store jordeiendommer
til ladestedet Drøbak ville hun skjenke
stedet et Hospital til beste for fattige
enker. Det ble hennes svoger, Niels
Carlsen, som fikk fullført byggingen
samt tilføyd en annen etasje. Han ga
også et større beløp til driften.
Drøbak Hospital ble innviet i
1793. Det er blitt vedlikeholdt og
bevart så å si uforandret frem til våre
dager og drives i dag som opprinnelig
med det sosiale aspekt for øye – nå
under navnet: ELDRESENTERET.
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Naturforskeren Otto Friderich Müller

Drøbakkråkebollens far
Av Sven Lindblad

O

pplysningstidens vinder blåste
over Europa på 1700-tallet.
I Danmark var Ludvig Holberg
en av Skandinavias viktigste opplysningsmenn. I Sverige hadde Carl
von Linné allerede i 1730-årene
utviklet botanikken fra kaos til
et logisk oppbygd system. De nye
måtene å tenke på kom også til
Norge og til våre trakter. Lenge før
det ble opprettet en biologisk stasjon
i Drøbak, foregikk det biologisk
forskning i fjorden her. Det skjedde
først og fremst i 1770-årene og ble
utført av en av Skandinavias største
naturforskere på den tiden, Otto
Friderich Müller (1730-1784).
Müller var født i København
2. mars 1730. Han var sønn av en
musikalsk innvandrer fra Tyskland,
hofftrompeter Joachim Nicolaus
Müller og hustru Margrethe
Henriette.
De hadde det trangt økonomisk,
og Otto Friderich måtte forlate
hjemmet tidlig. I 1748 kom han
likevel til Københavns universitet hvor
han studerte teologi. Samtidig skaffet
han seg inntekter ved å undervise,
blant annet i musikk.
Interessen for det teologiske studiet
avtok, og han gikk over til juridiske
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studier. Først i 1760 tok han juridisk
eksamen, for han var opptatt med
annet i lange perioder. I 1753 hadde
han blitt huslærer på Frederiksdal slott
for sønnen til avdøde statsminister
grev Schulin. Müller oppholdt seg
på Frederiksdal om somrene, og han
kom til å stå høyt i kurs hos familien
Schulin.
Det var i de skogrike traktene
ved Furesøen nær Frederiksdal at
Müller ble lidenskapelig interessert
i naturvitenskapene. Han publiserte
flere avhandlinger, men først og fremst
samlet han materiale til senere større
utgivelser. Müller ble snart medlem av
flere vitenskapsakademier i Europa.
Han gikk så inn i statstjenesten som
embetsmann, og i 1769 ble han
utnevnt til kanselliråd. I 1771 ble han
arkivsekretær i det norske Kammer.

Til Drøbak

I 1773 fikk Müller tittelen justisråd,
men samme år ble han avsatt fra
statstjenesten. Det hadde vært
en merkelig tid hvor legen Johan
Friedrich Struensee i praksis hadde
overtatt styret av Danmark-Norge
og satt til side den sinnssyke kong
Christian VII. Det var utrenskningene etter Struensees fall som
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Otto Friderich Müller (1730-1784). Etter
akvarell trolig malt av A. Thornborg i
1763.

førte til at Müller måtte gå. Han var
nå uten fast stilling, men i mai 1773
giftet han seg med Anna Carlsen
(1735-1787), Niels Carlsens svigerinne
i Drøbak. Hun var datter av biskop
Rasmus Paludan i Christiansand Stift.
Anna var den rike enken etter Nils
Carlsens halvbror Christen Carlsen
som var død to år tidligere. Christen
Carlsen hadde sin residens ved torget
i den bygningen hvor vi i våre dager
finner biblioteket, og han brukte
Råkeløkka til beite for sine kuer og
hester.
Eiendommen på torget var i sin
tid et større gårdsanlegg med lysthus,
tjenerboliger, bryggerhus med en
stor bakerovn, lagerhus, vognskur,
fjøs og stall med tilhørende høyloft.
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Gårdsanlegget med Råkeløkka og
Husvik eng ble overtatt av Anna etter
Christen Carlsens død.
Müller kalte snart Norge sitt nye
fedreland. Det skal ha vært musikken
som brakte Otto Friderich og Anna
sammen. Vi kan lese om møtet
mellom dem i årboken For Hjemmet
fra 1863. Her skriver historikeren
og senere riksarkivar Henrik Jørgen
Huitfeldt-Kaas:
«Aar 1769 den 30te Juli forlod et
Reiseselskab, bestaaende af 2 Damer
og 2 Herrer, Kjøbenhavn for gjennem
Sverige at drage til Norge. Herrene
vare Otto Frederik Müller, der kort
før Reisen var bleven «virkelig»
Cancellieraad, samt Grosserer og
Agent «med Cancellieraads Rang»
Hans Holck. Den første, en bekjendt
Naturforsker, der har ladet trykke en
Mængde Skrifter og Afhandlinger,
mest i naturhistorisk Retning, og som
nærmest synes at reise i videnskabeligt
Øiemed, bosatte sig senere i Norge,
hvor han indlogerede sig i Drøbak.
Her vandt han, som der fortælles,
ved at spille paa et lidet Orgelverk og
synge Salmer en rig Kjøbmandsenkes
Hjerte. Det var Christen Carlsens
Enke, Anna Paludan, der foruden af
Cancellieraadens Fromhed maaske
ogsaa har været indtaget af hans
gode «Charakter». Han fik tilsidst
endog Conferenceraads Charakter,
og er saaledes visstnok den høieste
Rangsperson, der nogen Tid har boet
i Drøbak».
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Kanskje var det et lite orgel i Frogn
kirke som Müller spilte på. Møtet
mellom de to skjedde definitivt ikke i
Drøbak kirke, for den ble først innviet i 1776. Müller var mye syk med
giktplager på denne første turen til
Christiania i 1769. Reisefølget var
innom gjestgiveriet på Korsegården,
og plassen blir kalt «Galgehytten»
i Hans Holcks dagboksnotater.
På hjemreisen var de også innom
Galgehytten, og Holck omtaler den da
som «et usselt Sted».
I 1774 fikk Müller ærestittelen
etatsråd, og i 1776 ble han medlem
av det danske Videnskabernes
Selskab. Senere fikk han ærestittelen
«konferenseråd». Ved sitt giftermål
kom Müller i en økonomisk situasjon
som gjorde det mulig for ham å drive
sin naturvitenskapelige forskning på
heltid.
Til tross for ekteskapet med Anna,
fortsatte han å bo i København
om vinteren, kanskje delvis på
grunn av giktplagene. Men særlig
somrene 1773, 1774, 1775 og 1778
gjennomførte han vitenskapelige
undersøkelser i Norge – ikke minst
i fjorden utenfor gården i Drøbak.
Materialet samlet han først og fremst
inn til sitt hovedverk Zoologica
Danica.
Han oppfant trekantskrapen
som fremdeles benyttes til å ta
prøver fra havbunnen. Under
denne tiden beskrev han en rekke
dyrearter for første gang, blant annet
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Drøbakkråkebolle (Strongylocentrotus
droebachiensis). (Foto: © Biopix).

drøbakkråkebollen, Strongylocentrotus
droebachiensis. Den er vanlig langs
norskekysten og ved Svalbard, og den
finnes fra fjæra og helt ned til 1200
meters dyp. Arten er ansvarlig for
nedbeiting av tareskog.
Den som vil se et eksemplar av
drøbakkråkebollen på nært hold,
kan oppsøke akvariet ved båthavna.
Drøbak har dessuten fått en egen
«kråkebolledag». Det er gjerne en
lørdag midt i juni med åpen dag på
den biologiske stasjonen.

Ekspedisjon fra Drøbak til
Telemark

I året 1775 foretok Müller en reise
fra Drøbak gjennom Telemark til
Kristiansand og tilbake. Han reiste
blant annet sammen med sin bror
som var en dyktig tegner. Reisen
gjorde han først og fremst med tanke
på kommende bidrag til verket Flora
Danica, men den var også nyttig for
arbeidet med Zoologica Danica.
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En beskrivelse av reisen kom ut
i København i året 1778, underlig
nok uten forfatterangivelse. Tittelen
var Reise igiennem Ovre-Tillemarken
til Christiansand og tilbage 1775.
Müller utga boken først og fremst
for å få danskene mer interessert i
å lære Norge å kjenne. Den er uten
illustrasjoner. Müller viser til at
«Tegningerne og Beskrivelserne af de
forekomne Naturers Frembringelser»
er med i Flora Danica og Zoologica
Danica. Ekspedisjonen startet
i Drøbak i juli 1775 og gikk
via Holmestrand til Telemark.
Tilbakereisen gikk blant annet via
Kristiansand, Arendal og Vestfoldbyene. Etter noen strabasiøse uker er
de reisende tilbake i Drøbak.
Ekspedisjonen «landede med
takkende Hierter om Aftenen kl. 8te
ved min Gaard i Drøbak», skriver
Müller. I boken møter vi Otto
Friderich Müller og hustruen Anna
som ømme og hengivne ektefeller:
«Min kierlige Kone kom mig i
Møde, og fuld af Glæde at sees heel
og holden glemte jeg de overstandne
Farer, og Ordene tabtes paa vore
Læber».

Ekskursjon til Storskjær

I boken om ekspedisjonen til
Telemark har Müller tilføyd et par
dramatiske opplevelser fra Drøbak.
Han hadde hendene fulle med arbeid
etter reisen, og det var blitt høst.
Han klarte likevel ikke å la være å
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«giøre nogle smaa Excursioner» i
området ved Drøbak før vinteren.
Den første tar han med i boken «til
Priis for Guds naadige Redning af en
øiensynlig Undergang». Han skriver:
«Jeg havde paa Fiorden uden for
min Gaard tilbragt nogle Timer med
at trekke op fra Bunden uden Nytte,
og da vi vare komne i Nærværelsen
af Storskiæret, lod jeg mig sætte i
Land paa samme, for at see, om
den afklædte Flora ikke viiste noget
merkværdigt, og befalede mine Folk
imidlertid at forsøge deres Lykke, og
at udkaste Garnet».
Vinden kom fra nord og det var
lavvann. Dermed kom det til syne
en frisk og grønn plett på en del av
skjæret som ellers lå under vann. Han
fortsetter:
«Fuld af Fornøielse over dette nye
Terrein, og af Forhaabning at finde i
det slimige Væsen endeel besyndelige
Smaadyr, løb jeg frisk ud paa denne
Plet».
Men den grønne pletten på skjæret
var såpeglatt, og Müller kom snart til
å angre på sin uforsiktighet:
«Fødderne glede fra mig mod
Dybheden; jeg saae min Druknelse
for mine Øine; jeg giorde mit til
at falde paa den haarde Klippe; og
neppe var en Haandbreed imellem
mig og Dybet. […] Her laae jeg uden
al menneskelig Hielp: at reise sig
paa Randen af Afgrunden er endnu
gyseligere, end at henkaste sig. Den
slibrigste Fodstøtning, langt glattere
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end en speilfrossen Søe, bringer et
opreist Legeme ud af Ligevægten.
Hvordan skulle her en Nedfalden
kunne hæve sig uden Undergangs
aabenbarligste og visseste Fare?»
Müllers folk var ikke så langt
unna. De hadde satt ut garn på den
andre siden av skjæret, men lyden
nådde ikke fram når han prøvde å
rope på dem. «Jeg vovede at krybe
paa Hænder og Knæer, og reiste mig
paa mine bævende Been, Gud veed
hvorledes».
Vi får inntrykk av at Müllers
forskning i fjorden utenfor Drøbak
til tider skjedde med livet som
innsats. Han skriver avslutningsvis
om episoden ved Storskjær: «Det var
den tredie Gang, at jeg i Aasynet af
mit Huus og Hiem, kunne have tilsat
Livet».

Ekskursjon til Sogsti med
smertelige følger

«Først i October giorde jeg en
Excursion paa Sogstibakken, og nu
frygter jeg, at min Læser vil kiedes ved
en Fortælling af lutter Modgang, som
fra denne tog sin Begyndelse», skriver
Müller.
Hans giktlidelser var reumatisme
og podagra, og smertene var til tider
nærmest invalidiserende. «Et Andfald
af Gigt indfandt sig pludseligen, og
foraarsagede mig ved Nedgangen
paa Klippernes fremstående skarpe
Kanter saa sterke Smerter, at jeg uden
Ledsager ved hvert Trin maatte søge
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Lindring i mine Tænders Gnidsel.
Smerterne satte sig i Knæ og i Lender,
og holdte mig i Feber ved Sengen
nogle Dage».
Men han våget seg for tidlig opp
av sengen og fikk nye, kraftige anfall.
Igjen var han uforsiktig og våget seg
opp enda en gang: «Dette tildrog mig
det tredie Anfald, som endnu var
heftigere, og bragte mig nogle gange
nær Dødens Porte».
I denne kritiske situasjonen
kommer vi nær Müllers personlige
tanker og hans sterke følelse av
takknemlighet overfor Gud for det
han hadde fått oppleve ved fjorden og
omgivelsene ved Drøbak:
«Mit Sovekammer vendte ud
til Fiorden, og min Gud! Hvor
bevægedes mit Sind, da jeg atter
paa nogle Øieblik i min Stoel, fik
giennen en Aabning paa de nedtrokne
Gardiner et Glimt av det Vand og de
Klipper, som saa ofte havde viist mig
dine Under, din Almagt, din Godhed
mod alle dine Skabninger, og din
særdeles Ynde for mig. Taarene flød
af de vansmægtede Øine, og Glæde
og Tilfredshed gydedes over min hele
Siel».
Til tross for at han til tider hadde
sterke plager, arbeidet Müller meget
aktivt i disse årene, ikke minst med
å fullføre verket Zoologica Danica.
På høyden av sin berømmelse og sitt
naturvitenskapelige virke døde han
plutselig 26. desember 1784, bare 54
år gammel.
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Flere spor etter Anna og Otto
Friderich Müller

Vi finner flere spor etter Otto
Friderich Müller i Drøbak. I 1774
leide han bort en tomt på Husvik
til tollskriver Friedrich Ditlev Bay.
Året etter ga han kjøpmann Ulrich
Bugge i Drøbak grunnseddel på
«Røisebraaten». Bugge fikk tillatelse til
å bygge sjøbod, brygge og «bolværker».
I begynnelsen av 1780-årene hadde
Müller satset penger i skipsfart.
Sammen med Ulrich Bugge var han
blitt reder for skuta «Providentia».
Før sin død i 1787 opprettet Anna
Müller, som nå igjen var blitt enke, et
legat for «Hospitalet», bygningen hvor
vi i våre dager finner Eldresenteret.
Hun skjenket grunn som hun eide i
Drøbak, og den årlige inntekten av
dette, nærmere bestemt 900 riksdaler,
skulle brukes til understøttelse av
seks fattige enker. I tillegg skulle 500
riksdaler benyttes til å bygge et hus
for enkene. Dette skjedde ikke, og
dermed ble det til at Niels Carlsen
påtok seg byggingen som kostet totalt
2200 riksdaler. Av dette hadde Niels
Carlsen bidratt med 1160 riksdaler.
De høye kostnadene skyldtes at
bygningen ble forhøyet med en etasje.

toppfigur har det en åpen ridderhjelm,
og i ovalen er det fire felter i relieff.
Felt 1 er et blad med en bille på. Felt
2 og 3 er to like felter hvor to armer
holder opp en krone. Felt 4 viser
16 «kuler» på blå bunn. En tid ble
våpenet brukt som kommunevåpen
for byen Drøbak.
Den kyndige heraldikeren A. W.
Rasch uttalte seg om våpenskjoldet
til A. Schøning i forbindelse med
artikkelen om Drøbak kirke i
Norvegia sacra i 1924. Der ble det
fastslått at 2. og 3. felt med to
armer som holder opp en krone, er
familien Paludans merke, og feltene
representerte derfor Anna Müller,
som var født Paludan. Felt 2 skulle
dessuten tradisjonelt være hustruens

Våpenskjoldet i Drøbak kirke

I Drøbak kirke henger et gammelt
våpenskjold over midtgangen. Det
ble funnet på loftet under oppussing
av kirken. Våpenet var opprinnelig
omgitt av en oval bladkrans. Som
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Feltene på familievåpenet i kirken tegnet
av R. Louis.
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merke. Felt 1, bladet med et insekt,
symboliserer med all sannsynlighet
naturvitenskapen, og det må derfor
være Otto Friderich Müllers merke.
Men hvem eller hva felt 4 med de 16
«kulene» skulle representere, hadde
ikke Rasch noen mening om.
Siden Annas slekt er representert
i felt 2 og 3, er det naturlig at Otto
Friderich Müller er representert
både i felt 1 og 4. Dermed har ikke
bare felt 1, men også felt 4 noe å
gjøre med hans store lidenskap,
naturvitenskapen. Den blå bunnen
indikerer at feltet framstiller noe som
lever i vann. Skal vi komme med et
forslag, må det være at de 16 «kulene»
i felt 4 symboliserer mikroskopiske
alger, nærmere bestemt Gonium
pectorale. Om Müllers spesielle forhold
til disse merkelige skapningene skriver
nemlig E. Rostrup i Dansk biografisk
lexikon:
«Han var en af de første Forfattere,
der have beskrevet Diatomeer, og
i hans Arbejder om Infusionsdyr
findes mange nye og gode Iagttagelser
over mikroskopiske Alger. I et
større Arbejde, der endnu i nyeste
Tid af fremragende fremmede
Videnskabsmænd roses for dets
klare og skarpsindige Behandling
af Æmnet, beskrev han et i flere
Henseender mærkeligt mikroskopisk
Væsen, som han rigtignok henførte til
Dyreriget, medens det nu regnes til
Planteriget, nemlig Gonium pectorale,
hvilket han fandt saa interessant
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og dekorativt, at han benyttede en
Gjengivelse af samme i sit Vaaben».
Gonium pectorale opptrer i kolonier
på 16 celler, hvorav fire av cellene
befinner seg i sentrum. De andre
tolv cellene fordeler seg med tre
celler på hver av de fire omliggende
sidene, nøyaktig slik som i felt 4 på
familievåpenet.
Vi vet at Müller var svært
musikalsk. Dette gjaldt visstnok
også hustruen Anna, og de skal ha
møtt hverandre ved et orgel. Det er
sannsynlig at det opprinnelige orgelet
i Drøbak kirke ble gitt som gave av
Anna og Otto Friderich Müller, og at
de i egenskap av donatorer plasserte
et konstruert felles våpenskjold på
orgelbrystningen. Ved en senere
anledning, kanskje ved utskiftningen
av orgelet i 1878, ble våpenskjoldet
tatt ned og lagret på loftet.

Skaperverkets storhet

Müllers vitenskapelige produksjon
er overveldende, særlig i tiden etter
at han giftet seg med Anna Carlsen
i Drøbak. Dette til tross for at han
var mye plaget av sykdom. Müller var
Danmarks og Norges ledende zoolog
på 1700-tallet og en virkelig pioner
innen marin biologi. Hovedverket
Zoologica Danica kom etter hvert
ut i fire bind. Jean Anker skriver at
materialet i første del av Zoologica
Danica nesten utelukkende kommer
fra Norge, særlig fra Oslofjorden ved
Drøbak. Vi har sett at Müller også var
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aktiv innen botanisk forskning. Av
større botaniske arbeider kan nevnes
fem hefter av Flora Danica som kom
ut i årene 1775-1782 etter reisen til
Telemark. Heftene inneholdt omkring
300 tegninger. Det er likevel ved
sine studier av laverestående planter
han gjorde seg mest bemerket innen
botanikken, spesielt planteformer i
overgangen mellom planteriket og
dyreriket. Grensen mellom planter og
dyr ble trukket på en annen måte på
1700-tallet enn i dag.
Otto Friderich Müller hadde i
sin tid avsluttet teologiske studier
i København uten å ta eksamen,
men han var en dypt religiøs mann
som var påvirket av den tidens
pietistiske strømninger i Danmark.
Som flere andre nord-europeiske
forskerne under opplysningstidens
moderniseringprosjekt, ønsket han å
«lese» den andre boken Gud hadde
skrevet, nemlig naturens bok. Her kan
vi si at han fullførte sin «eksamen» på
en imponerende måte.
Müller var en av flere velutdannede, troende protestanter i det
attende århundre som ønsket å være
til nytte. Det var ingen stor konflikt
mellom vitenskap og religion i denne
delen av Europa på 1700-tallet. Ved
å bruke fornuft og logikk på en
metodisk måte i arbeidet med å påvise
skaperverkets storhet, håpet de å bidra
til ny innsikt og forståelse - og med
dette gi sitt bidrag til menneskenes
framskritt.
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hos Eges bokhandel), 1976. 47 s.
(Særtrykk av Norvegia sacra, 1924).
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Reinsdyrdrift på Håøya

følg med i

Av Bernhard Magnussen

D

et er nok noen som rynker på
nesen når de ser denne overskriften
og tenker høyt: Nå synes jeg at Bernhard
går litt for langt med sine historier!
Ikke mindre er overskriften og historien
korrekt:
Eksport av tømmer og annet skogsvirke var for to-tre hundre år siden en
viktig næring for både Frogn og Drøbak.
Dyktige redere, sjøfolk og forretningsmenn sto for driften og la grunnlaget for
vekst og sysselsetting i bygd og by.
Men iveren etter å gjøre det best
mulig, førte også med seg at skogene i
Frogn og nærliggende distrikter ble for
sterkt utnyttet. Menigmann snakket
om «rovhugst». Eksportørene begynte
å bli engstelige for tilførslene og så seg
om etter tømmer fra andre nærliggende
områder.
Jacob Carlsen og hans to driftige
sønner: Christen og Niels (halvbrødre)
var tidlig ute med å tilegne seg egne
skoger på den andre siden av Drøbaksundet og på Håøya. Å føre tømmeret
over til lager- og losseplasser ved Drøbak,
var forholdsvis enkelt. På Hurum driftet
man tømmeret i vinterhalvåret med hest
og slede i utforbakker ned til fjorden.
Der ble tømmeret samlet i flåter og slept
over til Drøbak.
I 1746 kjøpte trelasthandleren
Christen Carlsen hele Håøya for 590
riksdaler av sorenskriver Christian
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Behrman, på tross av at Behrman
allerede hadde fått hugget mye av
skogen. Men Carlsen hadde andre planer
med anskaffelsen.
Han anskaffet seg en stor flokk
reinsdyr som han ville drifte på øya som
en bigesjeft. Men reinsdyrsteik ble nok
litt for fin kost for menigmann.
15 år senere ga han opp reinsdyrdriften og solgte hele Håøya til Søren
Bergesen for 1600 riksdaler, og det var
jo med en god avanse. Bergesen måtte
låne penger av Christen Carlsen for å
greie kjøpesummen. Og lån fikk han,
men på betingelse av at han årlig skulle
levere til Carlsen 120 favner ved – til
en beregnet pris av 24 skilling pr. favn.
Dessuten betinget Carlsen seg retten til
å kunne kjølhale sine skip på Håøya. Ja,
til og med forbeholdt han seg retten til å
kunne fortsette reinsdyrdriften!
Broren til Christen, Niels, ervervet
Kaholmene (Oscarsborg ) i 1754. Der
fantes det den gang drivbar skog og det
var enkelt å kunne frakte tømmeret over
til Drøbak. Men det gikk ikke så mange
år før Staten eksproprierte Kaholmene
for å anlegge festning der (1850-1905).
Der gjorde Niels Carlsen en god
forretning !
Jeg vil anbefale våre lesere at man tar
for seg Frogn Bygdebokverk, bind 2, og
leser spennende stoff om trelasthandelen.
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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

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

GRØNTHUSET
DRØBAK GRØNT- OG
FRUKTTORG

Vinner kampen
mot høye priser!

PAVELSGÅRDEN – STORGT. 7
TLF: 64 93 02 88

HVERDAGER KL 09 – 20
LØRDAGER KL 09 – 18
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Iseksport fra Drøbak
Av Karl Garder

I

vinter, på vårparten, ringte
Eivind Falk fra Maihaugen på
Lillehammer til meg. Han spurte om
jeg kunne fortelle noe om istrafikken
her i distriktet. Kanskje også vise
hvordan isskjæringa foregikk. Han
som leverte is til isskulpturer i Oslo,
var også interessert. Han hadde lyst til
å lære seg å skjære is på samme måten
som de gjorde i gamle dager. Han ville
også lære om transport, lagringsmåter
og levering.
Dette skulle foregå på Øyeren.
Stedet het Sandtangen. Nikolai
Bjørneby fra Dyster i Ås kjørte oss til
Øyeren. Der traff vi Eivind Falk. Han
var sammen med leverandøren av is til
isskultpturer i Oslo.
Så dro vi ut på isen. Det var mildt,
og det hadde samlet seg mye vann på
isen. Det var glatt med gummistøvler.
Det ble laget hull med ei motorsag og
skjæringa kunne begynne.
Vi skar ei god stund. Deretter var
det hvile og matpause. Kaffen blei
kokt på bål, som i gamle dager. Vi
blir sittende å prate og kommer inn på
istrafikken i Frogn. Falk spør om det
er greit å ta opp det som blir sagt. Det
sier jeg ja til.
I Frogn blei det bygd 30 kunstige
dammer for iseksport. På Nesodden
blei det bygget 25. Noen dammer
skulle levere spesialis. Sindingdammen
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var en av dem. Isen skulle være helt
feilfri. Avisen skulle kunne leses
gjennom isblokka. Dette blei kalt
pjolteris. For å få helt feilfri is, blei
dammen tømt hver vår, og bunnen
renset for blader og rusk. Synlige
leireflekker ble dekket med sand.
Når vannet i Sagstubekken var helt
klart, blei det ført i ei trerenne over til
dammen. Alle lauvtrær i nærheten var
fjernet. Vannet skulle være helt reint.
Kulden kom og isen la seg. Så snart
isen var så sterk at den bar en mann
og det kom snø, blei all snø fjernet fra
dammen med snømåker og skuffer.
Alt blei gjort med håndkraft. Når
isen bar en hest, blei det brukt større
snøskuffe. Den så ut som ei stor kasse,
men bare med tre vegger og uten
bunn og lokk med et flattjern mot
isen i bakkant. Det var for å skrape
isen helt fri for snø. Det var bønder
i distriktet som utførte arbeidet
sammen med folk som tok tilfeldig
arbeid.
Det var to slags isstabler. Den
ene lå på et gulv som var helt flatt
og drenert. Det måtte også være fritt
for grunnvann. Veggene blei spikret
på stolper nedgravde i hull. De stakk
minst 6 cm over bakken. Det var en
åpning mellom to stolper der isen
ble tatt inn. Her ble det satt inn
bord ettersom stabelen vokste. Den
PENSJONIST-NYTT 4/2007

Her kjøres blokkene opp i stabelen.
Bildene er utlånt av Kåre Gulbransen og
viser isdrift på Gjersjøen i regi av Håvin
isforretning, drevet av Olaf og Georg
Kopperud.

andre stabelen blei kalt patenthus.
Her var det fylt sagflis mellom to
vegger. Omlag en meters avstand. Her
blei isen stablet helt inn til veggen.
Størrelsen på stabelen varierte etter
ismengden. Jeg målte en stabel på
Sindingtangen. Lengden var 46 meter
og bredden var 32 meter.
Isstablene var gjort klare for å
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ta imot isblokker, 40–50 cm med
sagflis i bånn. Den var helt slett og
hardfrosset. Stabelen hadde ikke
tak. Snøen var fjernet. Når isen var
tykk nok, kunne isskjæringa starte.
Starten gikk lengst fra utkjøringa på
dammen. Først hugget de med øks
til vannet kom. Siden brukte de ispil.
Hullet var litt større enn ei isblokk.
Langs råka blei det markert med ei
snor. Deretter brukte de et langt,
rett bor, la det langs snora og ripte ei
tydelig stripe i isen som de skar etter.
Mot issiden skulle den være loddrett.
Mot landsiden skulle den være på
skrå. Første rad blei hugget ut i små
blokker. De ble løftet opp på isen for
å markere råkkanten. Det skulle også
merkes med barkvister. Så kunne
skjæringa settes i gang.
Blokkene skulle være 24 tommer
ganger 24 tommer pluss istykkelsen.
De ble tatt opp på isen med issaks
eller ishake. De ble plassert sånn at
det var lett å få dem opp på sleden.
24 tommer er 60,95 cm. Størrelsen på
sledene varierte. Første slede var 2,65
m lang. Tilhengeren var 2,45 m. Til
sammen 5,22 meter. Høyden over isen
er 22 cm. Bredden er 64 cm. Fullt lass
ca. 1,5 tonn. Ved gunstig vei, enda en
liten tilhenger. Foran sleden var det en
hest. Sleden sugde seg fast i isen når
den hadde stått ei stund. For å komme
i gang, måtte hesten dra sleden litt
til siden, samtidig som en mann med
ishake skjøv spissen under meien og ga
den et lite puff.
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lag med sagflis. 60–70 cm. Noen
steder også presenning. På patenthus
bruktes bare presenning til dekking av
toppen. Sindingstabelen var ca.
46 m x 32 m.

K
Nesten tom isstabel.

Dammene lå litt høyere enn
stabelen. Var det så bratt at hesten
ikke klarte å holde igjen lasset, måtte
en strø. Til å begynne med brukte de
sand. Da blei stålmeiene fort utslitt.
Siden brukte de maurtue å strø med
eller sagflis.
Ved isstabelen ble blokkene sendt
i trerenner og stuet bort. Blokkene
blei plassert 60-70 cm fra veggen. Her
blir det fylt opp sagflis som isolasjon.
Etter hvert som stabelen vokste, måtte
blokkene dyttes opp med hammer.
Eller av hest og tau og isøks og talje.
En full stabel blei dekka med et tjukt
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affepausen på Øyeren var
over. Nå skulle det skjæres is.
Guttene ble etter hvert flinkere.
Alt blei tatt opp på film. En
journalist var kommet, sammen
med bygdas ordfører. Ordførerne fra
nabokommunene var også møtt opp.
Alle prøvde isskjæring. Det gikk stort
sett bra. Verre var det å få isblokkene
opp på isen.
Jeg fortalte om Jørn på Snippen.
Han datt ut i råka og lå og kava for
å komme seg opp. En av isskjærerne
spurte: «Skal jeg hjelpe deg opp?» Jørn
svarte: «Gjør som du vil.» Han karet
seg bort til et hjørne og kom seg opp
på isen. Han fortsatte skjæringa som
før. Det var en ordentlig harding.
Tilbake til Øyeren. Vi holdt på
med skjæring og tok blokkene opp av
vannet i et par timers tid. Så er det
nytt bål og mat. Vi sitter rundt bålet
og prater. Plutselig er det noen som
sier: «Du må jammen være med til
London til sommeren.» Jeg takket for
tilbudet og sa at det hadde jeg lyst til å
være med på. Og sånn ble det.

tid). Hotellet het The Henry VIII.
Vi var sultne, og gikk ut for å finne
en restaurant. På vei til restauranten
passerte vi Edvard Persson bar. Her
var det malt en plakat av Kalle på
Spongen. Vi kom til restaurant Hole,
på Leinster Terrace, W2 Kebahouse.
Dette var et lite lokale som var tettpakket av folk. Mange små bord var
satt sammen til langbord. Her satt
om lag 20 personer. Gamle og unge
og barn sammen. Alle spiste middag
med vin eller øl til. Vi blei plassert
langs veggen. Lokalet var i grunnen
artig. Veldig gammeldags og høyt
under taket. Malerier av festkledde
mennesker fra forrige århundre hang
på veggene. Gammel keramikk
på hyller langs veggene og i taket.
Belysningen var slik at man kunne
lese. Det kunne kanskje være plass til
en 35 mennesker der inne. Lokalet var
nesten fullt. Det var koselig stemning
og betjening av begge kjønn.
Dagen etter var det gråvær og 12

D

en 6. juni ble jeg hentet og
kjørt til Gardermoen og flydd
til London. Vi ankom hotellet i
ellevetiden om kvelden. (12 lokal
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grader. Turen til kanalmuseet tok en
time. Vi kjørte forbi Buckingham
Palace og Hyde Park. Museet ble
drevet av frivillige. Det lå i enden av
en kanal. Her var det så god plass at
båtene kunne snu. Kanalbåtene var
om lag 15 m lange og 2 m brede.
Sjefen for museet bodde i en båt.
Museet var en gammel treetasjes
murbygning. Da vi gikk inn, ble vi
møtt av en blid og hyggelig mann
med skjegg. Han tok oss i hånda og
ønsket alle velkommen. Mannen var
bare så vidt høyere enn livvidden. Han
snakket engelsk. De som var med i
gruppa oversatte for meg. Det kom
også en guide og en foredragsholder.
Han fortalte om henting av is på
Themsen. Den ble kjørt frem med hest
og kjerre og tippet ned i en brønn.
En merkelig måte å lagre is på. Huset
hadde et stort hull i gulvet. Det var
8,5 m dypt og 12-14 m i diameter, og
betydelig smalere i bunnen. Veggene
var laget av murstein. Alt var nærmere
en 10 m fra kanalen. Leira
var så tett at vannet ikke
rant gjennom. Frivillige har
tømt hullet etter gjenfylling.
Opprinnelig dybde var
10 m.
På veggene hang
plakater, bilder og kart over
hvor islagrene i London
var plassert. Jeg tellet 35
forskjellige islagre. Kanalene
var en viktig transportvei
både for varer og for is.
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Båtene de brukte var 2 m brede og
hadde litt forskjellig lengde. Terrenget
var kupert. Flere steder kunne ikke
båtene trekkes fra land. De kunne
heller ikke stakes frem. Da lå de på
ryggen bak i båten og dyttet den
fremover med beina mot sidene i
kanalen.
Dagen etter besøkte vi en isbar. Jeg
hadde hørt om sånne før. Jeg har også
sett hvordan de lager sånne firkantede
drikkebegre av isblokker. Om lag
5 cm i firkant og 9 cm høye. Så var
det boret et rundt hull, 7 cm dypt.
Veggene i glasset var på det smaleste
8–9 med mer.
Isbaren lå inne i en bakgård. Der
ble vi ønsket velkommen og fikk
utlevert en varm cape der hansker og
votter henger fast i ermene. Vi fikk
også utlevert et glass av is med vermut
i. Innendørs var det 6 minusgrader.
Vi kom inn i et ganske stort rom som
var bygget av isblokker importert
fra Sverige. Vinduene var uten glass.
Noen med buet overkant. Langs
veggene sto det benker laget av is og
dekket av reinsdyrskinn. Med levende
lys ble det en helt spesiell stemning der
inne. Det var også dempet bakgrunnsmusikk. Det glitret i vegger og søyler.
Så var den turen slutt. Hjemreisen
var problemfri, bortsett fra at vi ble en
time forsinket på grunn av tordenvær
over Nordsjøen. Jeg ble kjørt hjem
fra Gardermoen ved tolvtiden om
kvelden. Det var en artig tur.
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Stig Bille
forteller
«Kritiske tilfeldigheter i et
menneskeliv». Dette er siste fortelling.
Fortelling nr. 1 og 2 stod i Pensjonistnytt nr. 4/06 og nr. 1/07

Et møte i Paris

I de årene(1948-57) jeg arbeidet i
UD, var jeg i perioden 1954-57 i
Paris, ved Norges faste delegasjon
ved NATO. Dette var en spent tid
i internasjonal politikk, med den
«Kalde Krig» som dominerende
element. En meget kritisk situasjon
oppsto i 1956 da Egypt sperret
Suez-kanalen, og Storbritannia og
Frankrike gikk til krig mot Egypt.
På den norske delegasjon i Paris
var vi sentralt plassert og kunne
følge de svære begivenhetene på
nært hold. Vi fikk besøk fra Norge
av sentralt plasserte personer
som ville orientere seg. En dag,
helt tilfeldig, møtte jeg i en av
korridorene på kontoret direktøren
for Norges Rederforbund, Bernt
Lund, som jeg kjente fra mitt
arbeid i Oslo 2 år tidligere. Nå
hilste vi på hverandre og hadde en
kort samtale om de spente tider vi
levde i. Da vi skiltes sa han: «Hvis
De kommer til Oslo en dag, så kom
innom og hils på meg på kontoret!»
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Dette merket jeg meg, samt hans
uvanlige vennlighet mot meg. Bare
3 uker senere leser jeg i Aftenposren
at han er død. Og jeg fikk virkelig
noe å tenke på, dette gjorde et sterkt
inntrykk.
På denne tiden, høsten 1956,
hadde min kone Inger og jeg snakket
meget sammen om fremtiden. Jeg
gjorde det klart for henne at hvis
jeg stelte meg pent i utenriksetaten,
så ville vi kanskje ende opp som
ambassadørpar i Rio eller Bangkok –
var det dette vi ville med livet vårt? Et
noe ufritt liv med sosiale forpliktelser
som ikke var naturlig for oss. Og
barna og deres skolegang – etterlate
dem i Norge? Vi kom til at det var
livet i Norge vi ville ha, med venner
og familie rundt oss, og skisport og
makrellfiske i fritiden. Jeg skulle prøve
å finne en ny vei fremover.
Det slo meg at mine bekjente
i Rederforbundet måtte ha en
vanskelig tid, og Bernt Lunds død
gjorde vel ikke situasjonen lettere.
Jeg sendte et kort brev til nestsjefen
i Rederforbundet, økonomen Olaf
Malterud. Jeg sa at jeg overveiet å
skifte beite og spurte om han kunne
bruke meg i NR. Det kom svar
omgående – når kan du begynne?
Jeg hadde jo mine betingelser som
utenrikstjenestemann og kunne ikke
begynne i NR før i mars 1957. Da var
en fase i livet mitt slutt – 10 år som
statstjestemann, en rik periode med
stor personlig utvikling og krevende
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oppgaver. Jeg var meget takknemlig
over fortiden og så med forventning
fremover.
Det tilfeldige møte med Bernt
Lund i Paris i 1956 var begynnelsen
på et nytt kapitel i mitt yrkesliv. Det
åpnet for en rekke nye aktiviteter som
førte meg, etter 9 år i NR, til 15 år
i Bergen Bank, til alle kontaktene i
oljeindustrien, til lederstillingen i det
lille oljeselskapet Pelican, og en rekke
verv og oppdrag med tilknytning til
denne karrieren.
Det ble et rikt og utfordrende
liv, en direkte konsekvens av det
tilfeldige møte på 10 minutter i en
kontorkorridor i Paris.

Frogn U3A:
Program våren 2008
7. februar
Wolfgang A.M. Plagge:
«Mozart og hans
musikalsksymboler»
6. mars
Øystein Øystå:
«Vi hilser på billedkunstnere i
Drøbak gjennom mer enn 100 år»
3. april
Ivar Ytreland: «Det glemte landet»
29. mai
Edmund Schilvold: «Jeløya»
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Drageløperen
av Khaled Hosseiini

Bokens forfatter er afghaner og
forteller fra sin oppvekst i dette landet.
For oss som har levd våre liv i vestlig
kultur, er møtet med den tradisjonelle
afghanske kultur – slik vi møter den i
denne boken – en sterk opplevelse.
Forfatteren behersker en drivende
god fortellerkunst som gjør at det er
vanskelig å legge boken fra seg når
man først har begynt å lese. Det er
på mange måter en «varm» bok som
handler om tradisjonelle klasseskiller,
men ikke minst vennskap, hengivenhet, trofasthet og kjærlighet på tvers av
dette klasseskillet.
Bokens sentrale personer, foruten
forfatteren selv som i boken fremstår
som gutten Amir, er hans far, hans
fars tjener og ikke minst drageløperen
selv – tjenerens sønn Hassan.
Amir's far er en mektig, velholden
og høyt ansett mann tilhørende det
høyere samfunnslag. Den ydmyke
og trofaste tjeneren er en «hazar» og
tilhører en langt lavere kaste enn Amir
og hans far. Ikke desto mindre er hans
sønn Hassan Amirs beste venn og
kamerat som viser sin uforbeholdne
solidaritet og kjærlighet uansett hva
det måtte koste. Allikevel er Amir
sjalu på Hassan fordi hans far ser opp
til Hassan som er modig og sterk
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som han selv. Amir ligner mer på sin
avdøde mor og har en mykere karakter
som gjør at han ikke fullt ut nyter sin
fars anerkjennelse i samme grad som
Hassan.
Amir ser opp til sin far med
beundring og kjærlighet, og dette gjør
ham på en måte til taper i forhold til
sin venn og kamerat Hassan.
Men krigen som kommer til
Afghanistan rammer også Amir og
hans far og boken gir således også
en levende beskrivelse av hvordan
forholdene etterhvert forandret seg for
folk i allminnelighet, og for Amir og
hans far i særdeleshet.
Jeg skal ikke røpe bokens sluttpoeng, men kan forsikre om at den
er komponert på en måte som gjør
slutten til en særdeles sterk opplevelse.
Altså en fantastisk bok av en fantastisk
forfatter.
Svein A.
Lindemark

Stafettpinnen går
videre til ?
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Noen av de faste gjøremålene er
dessverre forbi når dette bladet kommer
ut, men det beste er det fremdeles
mulig å være med på:
* I arbeidsstuen har det vært julesalg
en stund, men kanskje det fremdeles er
noe fint å finne.
* Lotteriet til arbeidsstuen trekkes
19.12, da er det enda noen dager igjen
til å sikre seg lodder. Mange flotte
gevinster.
* I kafeen onsdag 19.12 har vi
den store Gløggdagen. Denne dagen
ordnes det gløgg og de frivillige i
kjøkkentjeneste har gleden av å dele
sine julekaker med Eldresenteret sine
gjester. Fra kl. 10.00 og utover mot kl.
13.30. Det er bare å stikke innom uten
forvarsel til god stemning og kanskje en
juleklem. Denne onsdagen får vi ikke
til middagsservering.
* Fredag 21.12 serverer vi felles

jule-middag m/dessert kl. 13.00. Det
er påmelding i forkant. Da dekker
vi med hvit damask og serverer hver
og en ved bordet, akkurat som i
fine selskaper. Denne fredagen får
vi ikke til vaffel og rundstykker før
middagen.

Åpningstider i julen

* Kafeen har siste dag før jul 21.12.

Da er det julemiddag.
(Husk påmelding)
* Mellom jul- og nyttårshelgen
er det åpent fredag 28.12 og lørdag
29.12. Det nye året i kafeen starter
onsdag 2. januar 2008.
* Arbeidsstuen har siste arbeidsdag
19.desember. 28.des. er uten aktivitør.
* Frisøren har siste dag før jul
21.des. og er tilbake 8.januar 2008.
* Fotterapeuten har siste dag før jul
21. des. og er tilbake 2.januar 2008.
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Det nye året

Det nye året starter med større forventning enn vanlig. I dag har jeg fått vite av
trappesnekkeren at han rekker ikke lage trappen vår på denne siden av nyttår.
Det betyr at vi stadig er i ventemodus med å komme på plass i 2.etasje, derfor
starter 2008 med dette arbeidet.
En annen stor forandring blir at aktivitør Sigrun Steintorsdottir dessverre har
flyttet helt til Larvik. Å pendle til Drøbak fire dager i uken er både langt og dyrt
så hun har naturlig sagt opp sin stilling. Vi er i gang med ansettelse av hennes
etterkommer. Når den kan tiltre har vi ikke klart, men det skal vanskelig gjøres
å få besatt stillingen før februar.
Ellers har vi det storartet og gleder oss til jule- og nyttårsfeiringen.

Godt Nytt År!

B-PostAbonnement
Returpostadresse:

Frogn Eldresenter
P.boks 328, 1441 Drøbak

Hårpleie: Tirsdag, onsdag, og fredag kl 09.00 – 14.00
Fotpleie: Tirsdag, onsdag og fredag kl 09.00 – 15.00
Retting av tøy: Onsdag kl 10.00 – 13.00
Arbeidsstue: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl 10.00 – 14.00
Kafeteria: Man., tirs., ons., fre. 10.00 – 13.30, lørd. 10.00 – 13.00
Middag: Hver onsdag og fredag kl 12.30 – 13.00
Bridge: Hver tirsdag, begynner kl 10.00
Transporttjeneste: Onsdag: Påmelding i Eldresenteret
Turer: Annonseres spesielt
Kursvirksomhet, teater og konserter: Annonseres spesielt
Veiledning i bruk og stell av høreapparater. 1. mandag i måneden
Hobbysenteret i Kirkegaten: kl 08.30 – 12.30
Tiltakene tilbys alle pensjonister og uføretrygdede i Frogn
Ring 64 90 61 85 eller kom innom Eldresenteret
Kontortid: Man-fre 09.00-14.30. Torsdag stengt

Grafisk produksjon: Trine Suphammer as • Trykk: Merkur Trykk AS

FROGN ELDRESENTER

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

