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God jul til unge og gamle
Drøbak er blitt en helårs juleby, den trekker publikum fra hele landet, ja, utlandet såvel, 
også om sommeren. Hyggelig det, men for Drøbaksfolk begynner julen som for folk flest 
i landet, når julen nærmer seg. Da pyntes Storgaten med juleting og butikkenes fasader 
med koselige dekorasjoner så ingen skal være i tvil om at høytiden står for døren. Og så 
starter styret. Plutselig begynner folk å få så dårlig tid, barn skal få en liten fest foran treet 
på Torget, gaver skal kjøpes inn, busser frakter folk. De er fulle til trengsel, mat skal i 
huset, julekort skal skrives, e-mail- hilsener skal sendes. Fra stadig flere høres sukket: Å, 
den jula. Og enda verre: Vi reiser til Syden, så slipper vi unna.

Da hender det at mange skikkelig gamle Drøbaksfolk, de som nå har voksne 
barnebarn, tenker tilbake på det Drøbak de opplevde i en jul som riktignok var 
preget av arbeidsløsheten og trang økonomi, men hvor man fant en ro. Og de fant 
en forventet glede til selv å tenke på de minste gaver, strikkede votter, strømper, en 
tegneblokk, fargeblyanter, en sjokolade, en snekret eller spikket gave, for ikke å snakke 
om de store drømmer om en kjelke, et par askeski som snekkeren hadde lagd, eller til 
og med en sparkstøtting. Ja, og så spenningen for å finne ut hva bror og søster hadde 
funnet på, de som nesten ikke hadde penger. Alle kjente hverandre i Drøbak, og 
hadde ikke vennen kanskje sett at søsteren eller broren hadde kommet ut fra «Barnas 
Paradis» med en hemmelig pakke. Og båtene som la inntil brygga over et dusin ganger. 
Hva hadde de med foruten appelsiner og sjokolade?

Det var mange som spiste fisk i Drøbak i de dager, billig var det å fiske den selv. 
Og billig å kjøpe den. Lille julaften var det mange som var «utpå» og skaffet familien 
juletorsken. De som ikke kunne ty til båt, la veien til Fiskebasaren på Torget, der 
legendariske «Malla» gjorde torsken ferdig til gryten julaften.

Og manglet det dekorasjoner i gatene, så hadde man dem på båtene. De kom med 
juletrær i mastetoppen. Noen hadde rekker av lys om bord, og mange ventet på selveste 
julebåten, Amerikalinjens «Stavangerfjord», som var julepyntet til trengsel og fest. Da 
var det jul! Drøbak hadde mye å stille med i juleforberedelser den gangen også. Nå trives 
generasjonene sammen i julebyen!

 Så ønsker vi både unge, middelaldrende og de riktig gamle GOD JUL! 
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MED JULETRE I MASTETOPPEN
Blikk på Brygga før Schøyen og Thon

Av Rolfot

Der! Ut av tåken og snødrevet 
dukket «Alpha» opp – den 

første morgenbåten til Drøbak, og i 
toppen på den forreste masten hadde 
den et juletre. «Julen er her – like 
om hjørnet!» Vi rakk akkurat å ta 
farvel med moren vår etter å ha 
fått havregrøten. Hun skulle på det 
daglige arbeid i Oslo, og ble hjulpet 
opp landgangen og om bord av den 
galante kongen på brygga, selveste 
bryggeformann Magnussen. Senere på 
dagen kom de andre fjordbåtene – et 

dusin i tallet – innom, på vei til og fra 
vår lille by, og med juletre i masten!

Snakk om julestemning! De kom 
med julen! Og hva kunne fantasien 
finne på at de hadde med av julegodter 
og kanskje gaver fra hovedstaden.

Vi hadde den beste utsikt til det 
pulserende livet i Drøbak, det var 
navlen i byen i 1920 og 30-årene 
– «Brygga». Vi leide 2. etasje i det 
store, brune huset, nettopp på 
«Brygga», og fra kjøkkenvinduet der 
hadde vi full oversikt over det meste 

«Alpha» gikk i fast rute på Drøbak – først ute om morgenen. Den hadde blant annet 
med seg unger fra Hvitsten som skulle på skole i Drøbak. Foto: Fjordbåtenes saga.
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som rørte seg i byen. Fra vårt lille 
kikkehull, sittende på knærne på 
kjøkkenstolen ved vinduet, så vi hvem 
som reiste, og hvem som kom med 
båtene, hvilken last skipene hadde. 
Vi så bryggeformannen i aktivitet, 
bybudene med drakjerrene sine, 
ekspedisjonsbygget med venteværelset, 
den knøttlille kiosken hvor lille 
«Tuste» holdt orden på avisene og 
bladene, vi så bøndene som kom med 
hestekjerrene sine og fikk lasten sin 
med båtene, de få bilene som snodde 
seg gjennom den trange passasjen 
mellom ekspedisjonen og fiskehandler 
Iversens fryselager. Vi så varene som 
skulle til butikkene, ungene som lekte 
rundt det store lagerhuset på Brygga 
og de som fisket til middag i lutfattige 
Drøbak. 

Om sommeren så vi «hele 
byen» som samlet seg til siste båt 
og marsjerte gjennom byen til den 
berømte dansen i parken.

Pappabåter – jammen sa jeg 
smør
Og vi så de berømte «pappa-
båtene» komme med et fåtall pappaer 
i weekendene om sommeren. Det er 
i ettertid båtene har fått denne falske 
betegnelsen av forfattere som var ute 
etter oppmerksomhet – sannheten 
er at fjordbåtene var noen skikkelige, 
ordentlige «gamper» som bar gods på 
sine rygger i snø og sludd, i regn og 
kulde, gjennom is og storm, gjennom 

sol og torden. Så det er sagt! Ja, det 
var noen «gamper» som anløp Brygga 
i Drøbak. Vi så dem komme og gå. 
Signalet fikk de av bryggeformannen, 
Magnussen, som slo på Drøbaks 
berømte bryggeklokke, som senere 
dessverre er stjålet. Der kom de: 
«Alpha» har vi nevnt, «Oscarsborg», 
den store og hurtige «Jarlsberg», 
med den flotte restauranten om 
bord, den skeive og lille «Svan», 
«Holmestrand» som holdt ut lengst 
av alle da nedgangstidene for båtene 
kom, «Spro», «Svelvig» «Kronprins 
Olav», «Nesoddtangen» og andre. 
Båtene hadde kraner om bord så de 
kunne losse og laste. Av og til fikk 
guttungene være med på å dra godset 
inn på brygga, og det var stor stas. 
Men det største guttetjafsene kunne 
oppnå, var å få ringe avgang med 
bryggeklokka. Den voktet brygge-
formannen på, og bare ved en sjelden 
anledning slapp guttungene til, og 
da var de i himmelen. Det var en 
begivenhet som det ble snakket om i 
skolegården i lange tider.

Harde vintre
Det var mange harde vintre i Drøbak 
disse årene, og fjorden var ofte full 
av is som båtene måtte forsere. Det 
buldret skikkelig når de kom og gikk. 
Det hendte, om enn meget sjelden, 
at noen båter måtte gi opp å legge 
til. Det hendte også at det var så høy 
sjø at noen båter valgte å gå forbi, 
og det var noen ganger så tykk tåke 

Det var fest på Brygga i gamle dager. Båten er «Fagerstrand». Vi ser lagerbygningen med 
all reklamen pa taket. Bygningen bak er ekspedisjonsbygningen med venterommet i første 
etasje og resten hjemmet til bryggeformannen Magnussen. Vinduet på loftet var rommet 
til Bernhard Magnussen. Til venstre ser vi Tollboden.

Bryggeformann Magnussen under klokka 
som senere ble stjålet. Bybud Nr. 1, Andreassen, med kjerra si.
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at de hadde vansker. Det var veldig 
spennende å se når de søkte brygga. Vi 
hadde lenge hørt den skarpe tutingen 
fra de små fjordbåtene mens de tok 
seg frem på fjorden, mens tåke1urene 
hjalp til slik at de greide navigeringen. 
Vi hørte også stempelslagene fra 
maskinene, støyen fra veivakslene, og 
kjente lukten fra kullfyringen. Damp-
skip hele gjengen. Ja, det kunne være 

livlig på fjorden mange ganger. Men 
båtene kom nesten alltid presis. Og 
det var godt for de få pendlerne som 
skulle til Oslo, og for skoleungene 
som skulle til Drøbak fra Hvitsten og 
småstedene ute ved fjorden. For ikke 
å glemme de mange forretninger som 
ventet på varer.

Drøbak var litt av et handelssted 
i de dager. Det var nesten 
30 butikker i den lille byen; 
kolonial, fiske- og slaktebutikker, 
bakerier, melkebutikker og 
grønnsakforretninger, sjokolade- og 
tobakksbutikker og glassforretninger 
m.m. Dessuten var det en del 
håndverkerbedrifter som for eksempel 
skreddere, byggmestere osv.

Det stilte folk opp for å ta 
imot varene med transportmidler, 
der bybudene ikke kunne greie 
oppgavene. Bønder som stilte med 
sine varer, tok også en del transport 
med gampene sine.

de skulle med båten, alle 
sammen
På Bryggen traff man «hele byen», 
prest og klokker, ordfører og 
sorenskriver, politimester og konstabel, 
butikkinnehaver og kunde, elev og 
lærer, arbeider og sjef, badegjester og 
verter, alle tok de en prat sammen. 
Når de skulle til Oslo, var de på 
brygga og ventet på båtene, som gikk 
hele dagen. Ved århundreskiftet var 
det ikke fart i rutebiltrafikken ennå, 
den gikk fra Torvet, og det gikk 

Store, sterke «Jarlsberg» som hadde fin 
restaurant om bord med vinrett. De fleste
båtene som anløp Drøbak hadde en liten 
restaurant innabords. Foto: Fjordbåtenes 
saga.

«Oscarsborg» var en kjent båt i farten på 
Drøbak med anløp to ganger om dagen.

Brygga i gamle dager. Mellom ekspedisjonsbygget og lagerskuret på selve Brygga,
lå den knøttlille, originale aviskiosken.

uendelig lang tid før brygga skulle bli 
erobret av Schøyen og bli til en øde 
plass, og enda lenger til Thon skulle 
begynne å bygge der.

Men det mest spennende fra 
kjøkkenvinduet var å se båtene 
komme med juletreet i toppen. Det 

varslet at høytiden var nær. Og vi 
visste at de hadde mye godt til jul om 
bord. 

Den gangen visste vi ikke at 
Drøbak senere skulle bli en juleby 
med flott julegate og eget julehus.

GOD JUL

«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, så du kan glemme de faste regningene dine.
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Bonn-plassene innerst 
i Bunnefjorden
Del 2: Øvre Bonn og Bonn under Fløyspjell

Av Sten Høyendahl

Første del av artikkelen i forrige 
nummer handlet om Nedre 

Bonn under Froen. Vi fortsetter her 
historien om menneskene innerst i 
Bunnefjorden, og vi skal nå se på de 
to øvrige Bonnplassene.

Øvre Bonn
Ektefellene Hans Svendsen og Mari 
Andersdatter satt i Øvre Bonn senest 
fra 1755. Ved besiktelsen i 1765 ble 
stua i Øvre Bonn ansett bedre enn i 
Nedre Bonn. Den var firelaftet med 

Utsikt fra Bonn mot Nesset. Mien lå til venstre.

skorstein, uten sval eller kledning 
og dårlig tak, og taksert til 8 riks-
daler. Uthusene var i like sørgelig 
forfatning som på naboplassen. Låven 
hadde en lade og en skiku under et 
råttent bakhuntak, mens livved og 
tilje ikke fantes, og verdien ble satt 
til 3 daler 3 ort og 10 skilling. Et 
gammelt fehus manglet livved og var 
«brøstfældig» med råttent tak. Det 
ble derfor vurdert så lavt som 
2 ½ daler. Plassen må ha vært i bruk 
i mange år.

Hans Svendsen ble etter alt å 
dømme rundt 1769 avløst i Øvre 
Bonn av Jan Gulliksen og Mari 
Olsdatter. De hadde først bodd 
hos Jans foreldre i Nedre Bonn og 
senere noen år på Knardal, mest 
trolig på plassen Knardalstrand. 
Gårdshistorien bommer med mange 
år når det hevdes at Jan og Mari 
flyttet inn på plassen England under 
Mien allerede rundt 1770. Når Jan og 
Mari flyttet fra Øvre Bonn er uvisst, 
men trolig skjedde det før 1792 da 
vi finner Lisbet Gulliksdatter, Jans 
søster, i Øvre Bonn sammen med 
ektemannen Abraham Jochumsen. 
Jan døde sommeren 1807 på 
England, mens Mari døde i 1819 hos 
sønnen Ole på Mien.

Abraham Jochumsen og Lisbet 
Gulliksdatter var i femtiårsalderen 
da de kom til Øvre Bonn, og hadde 
tidligere vært på flere plasser. Ifølge 
Peder Schøyens regnskapsbok 
betalte de 7 daler 1 ort og 16 

skilling i leie for plassen, en 
anseelig sum bare noen år tidligere, 
men inflasjonen var satt inn på 
dette tidspunktet. Abraham leverte 
også fisk til Christiania og garn til 
Peder Schøyens fiske i Årungen. 
I 1801 kalles han husmann med 
jord, og sønnen Hans båtfører. 
Abraham døde i 1804. Lisbet flyttet 
til datteren Ragnhild på Myrvoll 
under Horgen, der hun døde som 
fattiglem i nødsåret 1809. De 
etterlot seg to voksne sønner og to 
døtre.

Baltzer Syversen og Maria 
Nilsdatter overtok Øvre Bonn i 
1804. De livnærte seg delvis av fiske, 
men regnskapene på Froen viser at 
han i 1810 hadde 175 arbeidsdager 
på gården. I 1812 overtok Trond 
Pedersen, og også han drev med 
fiske for Peder Schøyen. Trond var i 
Øvre Bonn fortsatt i 1847, da det ble 
holdt forhør over ham og Ole Paalsen 
på Risterhytta. Trond var da 65 år 
gammel. De to hadde gitt husly til 
noen omstreifere fra Steffensfølget 
på Romerike: Andreas Pedersen, 
Marte Toresdatter og Karen 
Christine Olsdatter. Disse hadde 
gyldige pass, men ble likevel ansett 
som løsgjengere, da de hadde søkt 
sideveier uten å beskjeftige seg med 
lovlig næring. Trond og Ole hadde 
forbrutt seg mot gjeldende forordning 
og ble idømt bøter på 3 ort hver, 
mens Hans på Stubberudplassen, 
som hadde tatt omstreiferne med seg 
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i båt til Pipervika, ikke hadde gjort 
noe som stred mot regelverket.

Johan Andreassen, Andreas 
Jansens eldste sønn, var gift med 
Karen Hansdatter. De hadde vært 
husmannsfolk på Bekk i Nordby 
og under Smebøl i Ås, og ser ut 
til å ha overtatt Øvre Bonn rundt 
1850. I 1851 fikk de sønnen Anton i 
«Fronsbunden». I 1865 hadde de tre 
kyr, og utsæden var en halv tønne 
bygg, en tønne havre og seks tønner 
poteter. Ved konfirmasjonen for de to 
yngste barna opplyses det at de hadde 
svært gode kunnskaper og gode 
forhold. I 1875 satt de igjen med bare 
ei ku. Utsæden for bygg og havre var 
den samme som ti år tidligere, mens 
den for potetenes vedkommende var 
gått ned til fire tønner. I 1891 var det 
Martin Johansen som bodde i Øvre 
Bonn.

Bonn (stranda) under Fløyspjell
Vi har allerede hørt at Lars skredder 
i 1665 var i Bonn under Fløyspjell. 
I lang tid er det vanskelig å stedfeste 
noen til plassen, men trolig var det 
her Anders i Bonn holdt til i 1714 da 
han som angivelig 60-åring møtte 
på tinget. I 1730 sa han seg 68 år 
gammel, og han var nok identisk 
med gamle Anders Engebretsen som 
det i 1740 ble holdt skifte etter i 
Bonn under Fløyspjell. Han etterlot 
seg sønnen Ole og den 50-årige 
datteren Berte. Plassen lå helt nede 
ved strandbredden, og det ble vått 

i stua ved høyvann. Stua kunne 
derfor ikke verdsettes høyere enn 9 
riksdaler. Lenger oppe i bakken lå 
ei gammel stue, en lade og et fjøs, 
til sammen vurdert til 2 daler. En 
gammel båt med utslitte seil var verdt 
3 daler, og ellers var det en gammel 
pram, fire hestehårs fiskesnører med 
tilhørende bly og et nytt fiskegarn 
som var 24 favner langt. Besetningen 
besto av ei gråsidet ku med horn til 
3 ½ daler, en hvit kvige med horn og 
en gris. Boet gikk i pluss med rundt 
30 daler.

Bjørn i Bonn døde i 1759, 60 år 
gammel. Hans sønn var trolig Bernt 
Bjørnsen, som med sin hustru Kari 
Tjøstelsdatter i mange år bodde på 
Bonn under Fløyspjell. Som nygifte 
fikk de sønnen Baltzer høsten 1762. 
Fødselen var kommet i tidligste laget, 
og foreldrene ble derfor dratt for 
retten av den nidkjære slottsfogden 
Søren Røed. De møtte ikke, og 
boten ble på 1 daler og 12 skilling. 
Av en sak fra 1775 framgår at Bernt 
var nabo til Nedre Bonn, og at han 
«nærmest boede ved Vandet». Fra 
1790-årene bodde sønnen Baltzer 
Berntsen her. Han var annen gang 
gift med Ingeborg Jonsdatter (født 
ca. 1768), og hadde i 1801 moren 
Kari Tjøstelsdatter, som da var 81 
år gammel, boende hos seg. I 1815 
ble Baltzer kalt båtfører. Sønnen 
Baltzer Baltzersen giftet seg med 
Siri Pedersdatter og overtok senere 
plassen.

Det var nok på Bonn under Fløy-
spjell enkemannen Ole Andreassen 
bodde i 1865 sammen med sønnen 
Julius og husholdersken Karen 
Mikaelsdatter. Kona Anne Marie 
Engebretsdatter var død i «Bunden» i 
1861. Ole hadde to kyr og sådde 3/8 
tønne bygg, en kvart tønne havre og 
satte fem tønner poteter. I 1875 ble 
han kalt tømmermann, og bodde 
i Nedre Bonn som «innerst» hos 
Abraham Andreassen. Han døde i 
1896 som fattiglem på Froensbråten. 
Vi finner sønnen Julius Olsen på 
Fløyspjell i 1891, og i 1900 på 
Kampen i Kristiania som kjørekar 
ved et teglverk. Ole var etter alt å 
dømme sønn av Andreas Jansen 
i Nedre Bonn og født i 1814. De 
senere aldersangivelsene stemmer 
ikke særlig godt, idet Ole Andreassen 
i Bonn skal ha vært 47 år i 1865 og 
angitt født 1819 i 1875. Det knytter 
seg derfor en viss usikkerhet til hans 
herkomst.

I 1891 finner vi Johan Fransen 
på Stranda. Folketellingen 1900 har 
hverken med Bonn under Fløyspjell 
eller Stranda under Fløyspjell.

Mistenkt person søker alibi
Vi skal se på en rettssak fra 1782 som 
bidrar til å klargjøre boforholdene 
på Bonnplassene. Det begynte 16. 
juni på sommertinget i Kroer, der 
arrestanten Jens Mortensen skulle 
høre vitneprov fra enken Ragnhild 
Paalsdatter, Petter Gulliksen og 

Ole Christensen, som alle bodde på 
Nesset i Nordby. Jens var mistenkt 
for tyveri samme år på Kverner i 
Aker, men påsto at han natten til 17. 
mars samme år hadde befunnet seg 
i en plass i enden av Bunnefjorden. 
Ingen av vitnene hadde innfunnet 
seg, og dommeren spurte Jens om 
han fortsatt ville ha dem avhørt. Det 
ville han så avgjort, og saken måtte 
derfor utsettes.

Ekstrarett ble satt 5. august 
på Skisjordet i Nordby. Ragnhild 
Paalsdatter, Petter Gulliksen og Ole 
Christensen erklærte alle under ed at 
de ikke kjente Jens Mortensen, og de 
visste heller ikke at han noen gang 
hadde vært i deres hus. Ragnhild 
og Petter fortalte at de fjorten dager 
etter sist kyndelsmess (2. februar) var 
flyttet fra Bonn til Nesset hvor de nå 
bodde, og Ole Christensen opplyste 
at han aldri hadde bodd i Bonn. 
De ble spurt om det lå noen annen 
plass ved Bunnefjorden på venstre 
side av veien fra Christiania. Jo, det 
lå ganske riktig en plass lenger opp 
fra vannet, og det var Jan Gulliksen 
og kona Mari Olsdatter som bodde 
der. Jens Mortensen ble nå spurt om 
han gjenkjente noen av vitnene, men 
det gjorde han ikke. Han hadde bare 
vært i kontakt med en gammel kone 
som hadde skjenket ham et glass 
brennevin, og utenom noen små barn 
hadde det ikke vært andre i stua. 
Etter lang diskusjon fram og tilbake 
ble saken utsatt nok en gang.
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FØlg Med i

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

dYRlØkkeVeien
Vinner kampen
mot høye priser!

HVERDAGER KL 08 – 21
LØRDAGER KL 08 – 18

apotek i drøbak sentrum
Storgaten 18 – 1440 Drøbak

Åpningstider:
Hverdager9.00-17.00
Lørdager9.00-14.00

Telefon 64 90 77 80 Faks 64 93 39 04

GRØNTHUSET
DRØBAK GRØNT- OG 

FRUKTTORG

PAVELSGÅRDEN – STORGT. 7
TLF: 64 93 02 88

Ny ekstrarettssak ble satt 30. 
august 1782 på Skisjordet, og nå ble 
Jan Gulliksen og Mari Olsdatter ført 
fram for Jens Mortensen. De erklærte 
under ed at de aldri hadde sett ham 
hverken i eller utenfor sitt hus, og Jan 
fortalte at han sist vinter ikke hadde 
ligget en eneste natt uten Mari ved 
sin side. Jens påsto nå at det var Mari 
han hadde snakket med et halvt år 
tidligere, og det ville han gladelig 
avlegge sin ed på. Tingsvitnet ble 
avsluttet, og Jens ble overlatt til 
vakten.

Saken utviklet seg dårlig for Jens 
Mortensen, men disse vitneavhørene 
gir i hvert fall klare opplysninger 
om boforholdene på Bonnplassene. 
Jan Gulliksen og Mari Olsdatter 
bodde i Øvre Bonn, mens Ragnhild 
Paalsdatter og sønnen Petter 
Gulliksen hadde bodd i Nedre Bonn 
til februar 1782, da de flyttet over 
fjordarmen til Nesset.

nytt sekelskifte
I 1890-årene nevnes stadig nye 
husmenn og bruksarbeidere i Bonn, 
men ingen av dem oppholdt seg der 
lenge, og Andreas Jansens mange 
barnebarn hadde spredt seg for 
alle vinder. Av folketellingen 1900 
ser vi at de to Bonnplassene under 
Froen var bebodd av innflyttere, 
og heller ikke de slo seg ned fast. 
Det ble fortsatt dyrket korn og 
poteter på begge plassene, som også 
hadde kyr, fjærkre og frukthage. 

Otto Isaksen fra Nes på Romerike 
er på den ene plassen oppført som 
sagbruksarbeider, ikke som husmann. 
Hans hustru Marie Andreasdatter var 
svensk. 

På den andre Bonnplassen bodde 
i 1900 de unge husmannsfolkene 
Oskar Ottosen fra Kristiania og 
Otilde Olsdatter. Hun var født i 
1880 på Rundevoll under Mien, som 
lå like ved Bonnplassene. I 1900 var 
Otilde den eneste i Bonn som hadde 
sine slektsrøtter i Frogn. 

kilder
Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo.
Follo fogderi: ekstraskattemanntall.
Krigskollegiet (Kommanderende generals 
arkiv I/II): ruller.
Follo sorenskriveri: tingbøker, 
skifteprotokoller, pantebøker.
Ås prestegjeld: kirkebøker.
Folketellinger for Frogn.

litteratur
Dørum, Knut 1999: Frogn Bygdebokverk, 

bind 2. Frogn kommune.
Holm, Christian Hintze 1996: Frogn 

Bygdebokverk, bind 3. Frogn kommune.
Myckland, Haakon Falck 1967: Bygdebok 

for Frogn. Gårdshistorien. Utgitt av 
bygdehistoriekomitéen. Frogn.

* * *

Artikkelen er en bearbeidet versjon av min 
artikkel «Fem generasjoner i Bonn» som er trykt 
i Slektsveven nr. 3/2003.
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jacob Carlsen (1685-1749)
Straks vi kommer inn i kirke-bygningen 
og kikker opp på veggen til høyre ved 
trappen opp til tårnet, ser vi portrettet 
av selveste stamfaren til Carlsen-
familien i Drøbak, Jacob Carlsen. Han 
var far til Christen og Niels Carlsen. 
Det er en robust mann med grove 
trekk som snur seg mot oss. Han har 
«allongeparykk», en type høy, krøllete 
parykk med skulderlange lokker. Han 
har rødbrun frakk, brunbeige vest 
og et hvitt halstørkle. Maleriet måler 
78 x 62 cm og er «innskrevet» i oval, 
som det heter. Det kan være malt av 
Jacob Pedersen Lindgaard (1719-1789) 
som bare unntaksvis signerte sine 
bilder. I 1967 ble maleriet restaurert av 
Nasjonalgalleriet.

Jacob Carlsen var gift to ganger, 
først med Maria Jørgensdatter. 
Hun var en velstående enke etter 
Christen Christiansen Frost som 
drev omfattende trelastvirksomhet på 
Vennebekkstrand, området ved det 
nåværende Sjøtorget. Sammen fikk 
de barna Christen og Sophie Carlsen. 
Jacob Carlsen var trolig opprinnelig 
ubemidlet, men videreførte Frosts 
virksomhet og drev den fram. 
Han hadde bankiervirksomhet og 
drev bjelkehandel med Holland og 
England. Maria døde ca. 1731 og 
Jacob giftet seg på nytt, denne gang 
med Anne Catharina, født Tobiesen. 

anne Catharina Carlsen 
(1704-1772)
Jacob Carlsens annen hustru var 
Anne Catharina, datter av Anders 
Tobiesen i Kristiania og hustru 
Emmerentze Moletha. De fikk to 
barn. Det ene barnet døde ung. Det 
andre var «Drøbaks store sønn» Niels 
Carlsen. Annes portrett er ikke lenger 
å se i Drøbak kirke, men det hang 
der i alle fall i 1960-årene da Sigrid 
og Håkon Christie skrev ned sine 
detaljerte opplysninger om kirken. 
Vi får inntil videre nøye oss med 
et fotografi i svart/hvitt fra «Norsk 
portrettarkiv» hos Riksantikvaren. 
Også Annes portrett ble restaurert av 
Nasjonalgalleriet i 1967. Kunstneren 
er ukjent. Portrettet er innskrevet i 
oval. Hun har kort parykk med en 
krøll ned på venstre skulder, blomst 

Jacob Carlsen.

Portrettene i Drøbak kirke
Del 1

Av Sven Lindblad

Et bilde sier mer enn tusen ord, 
heter det. For dem som har 

interesse for gamle dager, kan bilder 
bidra til at menneskene kommer 
nærmere, og historiene knyttet til 
dem blir mer interessante. Vi behøver 
ikke gå langt for å finne spennende 
bilder fra en fjern fortid. De malte 
portrettene i Drøbaks vakre kirke er 
nærmere 250 år gamle. Her stiger 
noen av 1700-tallets mennesker 
fram, og det er nesten som om de ser 
på oss tvers gjennom hundreårene 
som har gått. En modernisering av 
samfunnsforholdene var kommet i 
gang, og menneskene på 1700-tallet 
står nærmere oss i tenkemåte enn 
menneskene i tidligere tider. De 
personene vi ser portretter av i kirken, 
var representanter for en rik og sikkert 
nokså selvbevisst handelsstand som 
vokste fram i 1700-årene. Men flere av 
dem var villige til å gi av sin formue til 
samfunnets felles beste, og de gjorde 
det ikke bare for å sikre sin sjels frelse. 

Vi vil stoppe opp et stund ved 
hvert av portrettene og møte blikkene 
fra fjerne tider. De har egentlig ikke 
vært viet så mye oppmerksomhet, 
bortsett fra bildene som forestiller 
Niels Carlsen og hans hustru Martha 
Zachariasdatter. Ikke desto mindre 
har det vært registrert mange flere 

portretter i Drøbak kirke. S. Høegh 
skrev i sin bok om familien Wesseltoft 
fra 1893 at det var 11 portretter av 
familien til Niels Carlsen og Martha 
Zachariasdatter i kirken. Det samme 
antallet oppga kirkeverge E. Andersen 
i et brev til Drøbaks ordfører i 1920. 
Men i verket «Norges kirker» fra 
1960-årene er det nevnt til sammen 
14 portretter av 12 ulike personer 
i kirken. Ett portrett ble flyttet til 
kirken fra Skrivergården en gang 
på midten av forrige århundre. Her 
nevnes også to portretter som i 1901 
tilhørte Karen Omdal i Kristiansand. 
De må ha blitt gitt til kirken en gang 
mellom 1924 og 1969. I følge kirkens 
regnskapsprotokoll ble bildene i kirken 
restaurert av Charles Jensen i 1884. 
Flere av dem ble også restaurert av 
Nasjonalgalleriet på 1960-tallet. 

Vi har funnet fotografier av 
12 portretter knyttet til Drøbak 
kirke i «Norsk portrettarkiv» hos 
Riksantikvaren. 9 av disse henger 
fremdeles framme, enten i forrommet 
ved inngangen, i koret inne i selve 
kirkerommet, eller i sakristiet. Av de 
14 portrettene som har vært nevnt, er 
det altså 5 som ikke lenger er å se når 
kirken er åpen for publikum, og det er 
foreløpig uklart hvor disse maleriene 
befinner seg. 
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fremst av tidligere sorenskrivere. De 
fleste ble senere overført til Ytre Follo 
Tingrett.

Portrettet som trolig er av 
Christen Carlsen, ble malt på midten 
av 1700-tallet. Det er i halvfigur og 
innskrevet i oval. Mannen har lang 
parykk, brun-beige dress og hvit-rosa 
skjorte. Det er et oljemaleri på 75,5 
x 61 cm. Christen Carlsen var sønn 
av Jacob Carlsen fra første ekteskap 
og ble en meget rik forretningsmann. 
Han bodde trolig i den store 
bygningen ved torget som nå brukes 
som bibliotek. Han giftet seg første 
gang i 1732 med Helene Tobiesen 
som var søster til Anne Catharina 
Tobiesen, faren Jacob Carlsens annen 
hustru. Helene døde i 1757, og 
Christen ble gift på nytt, denne gang 
med den mer kjente Anne Paludan, 
senere Müller.

niels Carlsen (1734-1809)
Portrettet av Drøbaks store sønn 
Niels Carlsen henger i koret, ikke 
langt fra alteret. Maleriet er 77 
x 62 cm, og kunstneren er trolig 
Lindgaard. Niels Carlsen hadde 
ikke sin fars grove ansiktstrekk og 
ser ut til å ha vært en meget stilig 
mann. Han har såkalt bukkelparykk 
med håret lagt i bølger. Videre har 
han kalvekryss – et slags kruset 
kniplingshalstørkle som ble brukt 
av menn på den tiden. Han har rød 
vest og brun jakke og holder høyre 
hånd stukket inn i vesten. Det er blå 

himmel i bakgrunnen, og et kupert 
landskap antydes. 

Niels Carlsen var som nevnt sønn 
av Jacob Carlsen og Anne Catharina 
Carlsen. I 1762 giftet han seg med 
Martha Zachariasdatter fra Skien. 
De bodde på Drøbak gård – den 
senere Skrivergården. Niels Carlsen 
var en av landets største redere i 
sin tid, og sammen med sin hustru 
ga han kirken, almueskolen (det 
senere apoteket) og en betydelig 
del av Drøbak Hospital (nå Frogn 
Eldresenter) i gave til Drøbak. I 2009 
er det 200 år siden han døde, og 
det blir nok anledning til å komme 
tilbake til ham og resten av Carlsen-
familien i året som kommer. 

Niels Carlsen.

i håret og et perlekjede i forbindelse 
med frisyren. Kjolen er utringet 
og har blomsterbukett. Hun har 
«kast» over høyre skulder. 

Skal vi tro boken «Katalog over 
malede Portræter i Norge» utgitt i 
1886, viser dette portrettet en annen 
person, nemlig kvinnen som tok 
initiativet til opprettelsen av Drøbak 
Hospital, Anne Paludan. Men denne 
opplysningen bygger trolig på en 
misforståelse. 

Christen Carlsen (1707-1771)
Dette portrettet henger i 
sakristiet. Det er trykket i «Frogn 
Bygdebokverk» bind 2 på side 343 
med følgende billedtekst: «Den 
berømte Niels Carlsen i sine yngre 
dager». Det kunne man kanskje tro, 
for det står faktisk på rammen at 
det er Niels Carlsen. Men i «Norsk 
portrettarkiv» hos Riksantikvaren er 
portrettet registrert på hans halvbror 
Christen Carlsen. Sigrid og Håkon 
Christie har en nokså kategorisk 
kommentar: «Forestiller angivelig 
Niels Carlsen, men kan ikke være 
denne, er da snarere Christen Carlsen, 
halvbror av Niels C. 

Bildet har tidligere hengt i 
Sorenskrivergården og er nylig 
kommet til kirken». Uansett hefter 
det en viss usikkerhet omkring 
identifiseringen av personen på 
dette portrettet. Under sorenskriver 
Ellefsens tid hang det flere eldre malte 
portretter i Skrivergården, først og 

Anne Catharina Carlsen.
(Foto: Riksantikvaren)

Christen Carlsen. (Utsnitt)
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På en innskrift bak
står det: «Carlsen, 
Inger Nielsdatter 
Bugge / Inger 
Bugge Samuelsen 
f. Carlsen». Hun 
har på seg en rikt 
brodert kjole med 
kniplinger, holder 
en dukke i høyre hånd og en vifte i 
venstre hånd. 

Barneportrettene hører med til 
Lindgaards mest interessante bilder. 
Barna er malt som små voksne med 
alvorlige ansiktsuttrykk og kjoler i 
overensstemmelse med den voksne 
moten. De holder gjerne blomster, 
epler eller leketøy i hånden, og i 
bakgrunnen antydes et landskap. 
Henning Gran og Reidar Revold 
gjengir portrettet av Inger Bugge 
Carlsen i boken «Kvinneportretter 
i norsk malerkunst». De skriver om 
Lindgaard at han kunne gi ekte 
og livfulle skildringer av «tidens 
kvinne». Han startet sin løpebane 

Martha Zachariasdatter Carlsen 
(1743-1821)
Martha Zachariasdatter var født 
inn i den rike familien Wesseltoft i 
Skien. Hun var datter av Zacharias 
Simonsen og Inger Nielsdatter 
Bugge, og hun ble gift med Niels 
Carlsen. De fikk elleve barn, men 
ikke alle vokste opp. På portrettet 
har hun lyseblå kjole med hvitt flor, 
et gjennomsiktig stoff som gjerne 
er av silke. Håret er oppsatt med 
flor og silkebånd. Videre har hun 
halskjede med en portrettmedaljong. 
Portrettet av Martha er 71 x 57 cm 
og innskrevet i oval. Det henger i 
koret nær alteret, rett overfor Niels 
Carlsens portrett. Det er malt i 
København ca. 1785. Sigrid og 
Håkon Christie mente at det er malt 

etter den danske portrettmaleren Jens 
Juels skole. Jens Juel levde fra 1745 til 
1802. Men «Norsk portrettarkiv» har 
likevel registrert Lindgaard som 
mulig kunstner. Maleriet har en 
innskrift bak hvor det står: «skrevet 
i København i mit 40. Aar / g... 
1785 da ieg selv war der / Martha 
Karlsen». 

inger Bugge Carlsen 
(1762-1804)
Inger Bugge var det første av Niels 
Carlsen og Martha Zachariasdatters 
elleve barn. Hun ble gift med Caspar 
Samuelsen som var kjøpmann og 
forlikskommisær i Drøbak. Dette 
oljemaleriet på 76,5 x 63 cm henger i 
sakristiet og er et barneportrett malt 
ca. 1770 av Lindgaard. 

Martha Zachariasdatter Carlsen.

Inger Bugge Carlsen.

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

som sjømann, og «det er faktisk som 
han har ført noe av gallionsfigurens 
stemning, av dens glatte, harde og 
treete form inn i sitt fortryllende naive 
portrett av den vesle Inger Bugge 
Carlsen fra Drøbak – et barn som 
leker voksen dame og riktig kroer seg i 
rokokkostasens muntre fargeklang». 

* * *

Denne artikkelen fortsetter i Pensjonist-
nytt nr. 1/2009. Alle fotografier er ved 
forfatteren, med unntak av bilder som 
er utlånt fra «Norsk portrettarkiv» hos 
Riksantikvaren. Noen fotografier er 
forsiktig bearbeidet for å gjøre dem 
tydeligere. 
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Christianiafjorden
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Apropos Lehmannsbrygga
Dette gamle kartet har vi fått låne av Kari Reff. Det viser søndre del av Drøbak, 
fra Johansens kulltomt til dr. Birkelands villa. 
Etter kopi ved Einar Wilhelmsen av 18. mai 1916.
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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

Eldre og syke mennesker her i 
Frogn kommune har gjennom 

mange år fått all den pleie og omsorg 
man i rimelig grad kan forvente. Det 
har ikke vært politisk dissens om 
tildelingen av midler over kommunens 
budsjett.

Det er imidlertid skjedd forandringer 
i den senere tid mht. den økonomiske 
utviklingen som kan innebære 
endringer i kommunens fordeling av 
tilgjengelige midler. Det har funnet 
sted en til dels voldsom bygging av 
boliger. Det medfører at kommunen 
er blitt tvunget til å investere store 
beløp til veiutbygging i de planlagte 
boligområder og på skolesektoren.

Kommunens administrasjon og ikke 
minst politikerne er derfor blitt tvunget 
til å se nøye på hvordan man skal fordele 
de midlene man til enhver tid har til 
rådighet. Samtlige etater, herunder 
helsesektoren, er blitt pålagt å utvise stor 
forsiktighet i bruken av tildelte midler. 
Dette gjelder også Grande og Ullerud 
sykehjem. Man bør imidlertid i denne 
prosessen være ytterst varsom med 
hvordan man går frem for å unngå at 
pasientene blir rammet av besparinger. 
Dette gjelder i særlig grad matser-
veringen. Maten man tilbyr betyr 
enormt mye mht. trivselen. 

I statsbudsjettet, som nylig er 
lagt frem, fremgår det at samtlige 

kommuner i landet har fått en økning i 
tildelingen fra statens side.

Det er all grunn til å be politikerne 
om å være meget forsiktig med fordeling 
av de midlene kommunen er blitt 
tildelt. Det er mange som har store 
forventninger og som har lagt planer 
om hvordan de vil bruke pengene. Det 
foreligger bl.a. planer om å bygge ut 
Frognhallen med en svømmehall. Her 
bør man ha «is i maven». Kostnaden 
med å bygge en svømmehall overstiger 
langt den totale summen som 
kommunen vil få tildelt. I tillegg må 
man regne med store driftsutgifter. 
Man kan for eksempel innhente 
tall fra Askim kommune om hva 
byggeomkostningene og driftsutgiftene 
ved svømmehallen beløper seg til.

Man må heller ikke glemme 
at det allerede er bestemt å utvide 
sykehjemmet på Ullerud, samt bygge 
en del omsorgsboliger. Fremtidig 
skoleutbygging er også noe man må 
ha for øye. Det er i dag ca. 1500 
mennesker her i Frogn som mottar 
trygd i en eller annen form. Det er 
svært mange eldre mennesker i denne 
gruppen, særlig blant dem som er 80 
år eller eldre. Dette må politikerne ha 
for øye i sin planlegging. Gruppen vil 
utvilsomt bli en økende belastning på 
hjemmesykepleien, omsorgstjenesten og 
krav om sykehjemsplass.                      

Eldreomsorgen
Av Erling kristiansen
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Ble aldri morellgutt i Drøbak
Av Bjørn Cato Wiig

Vi oppsøker hedersmannen Kjell 
Brage Hansen i hans nydelige 

hjem på Høyenhall rett ovenfor 
Drøbak sentrum. Brage'n som han 
kalles av venner, har hele panoramaet 
fra Drøbaksundet liggende i fritt 
skue fra eiendommen, hvor han 86 år 
gammel tar i mot oss med kruttsterk 
kaffe mens han forteller fra sin 
oppvekst i gamle Drøbak, og litt om 
sitt syn på dagens versjon av byen.

Brage'n er egentlig travelt opptatt 
med å preparere råvarer og forberede 
til en skikkelig lutefiskaften for venner 
kommende lørdag. Fisken kjøpes 
fra Sverige og saltes og lutes på eget 
kjøkken. Her skal det være kvalitet, 
og det skal lages fra bunnen av! 
Tørrede grønne erter til puré legges 
til bløting og friskt vann byttes på 
fisken mens kaffen synker seg til på 
kjelen. I fuglekassen på utsiden av 
vinduet sitter hakkespetten og koser 
seg i Brage'ns hjemmeblanding for 
fugler. – Det er hjortetalg blandet med 
brød i nett. Tåka ligger tjukk over 
Hurumåsen og Håøya, men vi benker 
oss lunt i salongen mens Brage'n 
forteller.

Morellguttene
Drøbak var jo kjent for sine morell-
gutter. Dette var kreative guttunger 
som skaffet til veie moreller. Disse 

laget de sirlige små bunter av med 
sytråd. Med bugnende kurver stilte 
de opp til rutebåt-anløpene på 
Lehmannsbrygga. Der ropte de ut sine 
varer: – r̀eller, r̀eller, 10 øre bunten! I 
sin iver entret de ofte båten for å selge 
direkte til passasjerer om bord. Mange 
av gutta overhørte avgangsklokka, 
og blei med båten ut. Da var det å 
pælme kurven over bord og hoppe 
etter selv for å svømme til lands ved 
Sprostranda eller på Rosekollen. 

Brage'n ble aldri innlemmet blant 
morellgutta i Drøbak. Byen var delt 
opp i soner hvor guttungene hersket. 
Det var Norstrandingene som regjerte 
fra Solgry og nordover. Det var 
sentrumsgjengen og sydpågjengen. 
Sistnevnte hadde monopol på 
morellsalget. Brage'n vokste opp i 
sentrumsgjengen og ble således aldri 
morellgutt.

o.B. Hansen
– Drøbak var en fin by å vokse opp 
i på 20 og 30-tallet sier Brage'n. 
Han vokste opp i en stor familie 
som styrte firmaet O.B. Hansen. 
Han hadde mor og far, og to sett 
med besteforeldre. De rådet over 
boktrykkeri, papirhandel og de utga 
Akershus Amtstidende i generasjoner. 
Det var naturlig for Brage'n å gå inn i 
trykkerlære, men krigen kom og satte 

grete Moes klær
Manufaktur – Konfeksjon

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

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

www.bringebarlia.no

Ledig 
annonseplass

Åpningstider:
Man. og Tors. 11-19

Tirs., Ons., fre. 11-15
Lør. 11-14

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

Sommertid:
Man. 11-19 Ons., Fre. 11-15, Lør. 11-14
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tidlig å sette pris på. Han minnes 
godt tiden da han jaktet storfugl 
i Ullerudskogen. Gjennom 25 år 
har han vært aktiv på hjortejakt 
ved Lærdal i Sogn. Dette er en årlig 
begivenhet for friluftsmannen. Videre 
følger han våkent med på debatten 
om utbyggingen i Holtskauen og på 
Måna. Han skjønner egentlig veldig 
godt at Frogn ikke bare kan være et 
sted hvor folk sover, spiser og sender 
barna sine på skoler. 

– Folk må ha et innkomme, og 
de må ha en arbeidsplass å gå til i 
nærområdet også, brummer Brage'n. 
Han mener klart at debatten om dette 
feltet har tatt helt av! 

– Det forundrer meg veldig bruken 
av denne marka. Hvor mange av 
de organiserte aksjonistene som er 
i mot denne utbygginga har noen 
gang brukt Holtskauen? Jeg mener 
at om noen eier en eiendom som de 
forvalter så er dette deres arvesølv! Om 
en gruppe med innbyggere har fått 
«låne» dette området i en periode så 
må de ikke tro at de eier det.

– Se til Hurum, sier Brage'n. Dette 
herlige turområde med skiløyper, 
fiskevann og bær. Vi som er kjent har i 
generasjoner dyrket friluftslivet i så å si 
urørt terreng der borte. Med tunnelen 
i dag så ligger hele herligheten 15 
minutter unna om man må kjøre bil. 

Beboere i Frogn som påberoper seg 
å ville verne Holtskauen burde lære seg 
å bli kjent på Hurum. De som ikke har 
vært der, aner ikke hva de går glipp av!

«tælj på køddane»
Dette utrykket skrives i Drøbak 
Båtforenings årsberetning. Formann 
Kristiansen har rappet uttrykket fra 
Brage'ns fagterminologi. Om en eller 
annen person blir omtalt med denne 
benevnelse av Brage'n, så menes det 
at fyren har levd en stund, og at det 
er en person som får ting gjort til 
riktig tid. Brage'n er per i dag den 
nest eldste i Drøbak Båtforening. 
Han er valgt til livsvarig formann i 
valgkomiteen. For øvrig har han vært 
med i den ærverdige foreningen siden 
starten. På tunet på Høyenhall ligger 
Brage'ns smykke godt emballert under 
presenninger. Den vakre trebåten, som 
er bygget ved Viksten i Larvik i 1968, 
ligger der og venter på en liten vårpuss 
før den enda en sommer tar med seg 
Brage'n og familien på turer i fjorden.

Verneverdig
Helt på tampen huker vi på et 
spørsmål om hva han mener om 
utbygging i Drøbak sentrum? 

–Jeg har forståelse for at folk vil 
bygge, og at det bygges, men jeg føler 
at dette er dårlig regulert. Det er satt 
folk uten lokalkunnskap og kjærlighet 
til stedet til å forvalte dette.

Det taes for lite hensyn til stedets 
særpreg både i materialvalg og 
utformingen av boliger. At det på et 
jorde nær sentrum settes opp en lang 
rekke med nøyaktig like kasseliknende 
hus, føler jeg er et godt eksempel på at 
det ikke tas hensyn til det jeg peker på.  

en midlertidig stopper i læretiden. 
Under krigen arbeidet han på 
onkelens gård inne på Nordre Frogn. 
Krigen snakker ikke Brage så mye 
om, men det skinner igjennom at han 
var aktiv i Hjemmefronten. Mens vi 
snakker om dette kommer han innpå 
våren 1945.

– Det var glede over at 
disse fem årene var over, men 

jeg må si den dag i dag at jeg 
var skuffet over en del av disse 
«selvoppnevnte» motstandsfolkene 
som dukket opp i frigjøringsbruset. 
Mange av dem som hadde valgt feil 
side under krigen fikk en lite verdig 
behandling når oppgjørets dag kom. 

Friluftsmann
Friluftslivets gleder lærte Brage'n 

Brage'n (86) vokste opp i en stor familie som styrte firmaet O.B. Hansen. De rådet 
over boktrykkeri, papirhandel og de utga Akershus Amtstidende i generasjoner. 
Fortsatt engasjerer han seg i lokalsamfunnsdebatten.
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Da Drøbak fikk gatenavn
Av Rolfot

Det var så enkelt og greit å bo i 
Drøbak i tredveårene før krigen. 

Da bodde du rett og slett i Drøbak, 
ingen spurte hvor i badebyen, du 
hadde ingen adresse. Fikk du en 
pakke av moren din med beskjed om 
å gå med den til Hans Hansen, ja, så 
dro du rett til et hus i Carlsebakken. 

Ikke et skilt viste hvor du skulle. 
Du bare visste hvor. Og ble vi sendt av 
gårde til kjøpmann Ruud for å handle, 
så bar det av gårde ned Løktabakken, 
forbi Sorenskriver-gården, over 
Raskebekken, opp Tranga, inn i 
Linna, og ved trauet i Lindtruppen var 
du der. Ingen skilter. 

Praktisk talt alle kjente hverandre 
og hvor de bodde. Derfor fikk Olsen 
alltid brevet han skulle ha, enda det 
bare sto Ole Olsen, Drøbak, på det. 
Moren min etterlot seg atskillige 
brev med følgende påskrifter: «Fru 
Røslie, Drøbak», «Fru H. Røslie, 
Drøbak», «Fru Røslie oppunder 
skogen, Drøbak» osv. Alle kom 
fram, så vidt jeg vet. Ivar Brun på 
Solås fikk brev med påskrift «Ivar 
Brun, Drøbak», enda han bodde i 

Frogn. Man sendte ikke «Adresse 
ukjent» tilbake den gangen. Brev med 
adresse som «like ved bakeren» og 
«rett ved skomakeren» kom til rette 
vedkommende. Var det tre som het 
«Anne Hansen», så postmannen 
gjerne på poststempelet, og da fikk 
den rette Anne det rette brevet, for 
han kjente hvor Anne hadde sine 
forbindelser. 

Ellers var «nordpå» og «sørpå» gode 
nok adresser. Før det «Nordstranda» og 
«Sørstranda». Slik var det å bo rolig og 
fredelig i en liten by. Men var det ikke 
slik at vi visste om adressene, men ikke 
brukte dem? Jo, det var det.
     
Bakkene
Alle unger i byen kjente til vinter-
tidens akebakker: Jørnsebakken 
foreviget av Peters nydelige maleri 
av akende barn, Buggebakken, 
Hagenbakken osv. Ungene brukte 
navnene på bakkene der de skulle ake 
og bruke skiene. De ble de reneste 
villmenn av og til, det eneste de fryktet 
var hestebeina, bilene var meget få. 

Disse bakkene preget også byen, og 

de ga også Drøbak navn av de drøye 
bakkene, selv om mange rappkjeftede 
unger hadde svaret når de fine 
turistene spurte hvordan navnet 
Drøbak oppstod: «fordi tanta di var så 
drøy over baken». 

Men Drøbak var ikke bare de 
mange bakkers by. Den var også 

fjordens, havnens og flatenes by. Den 
strakte seg lang og smal langs fjorden. 
Vel to km lang og 400 meter bred, 
lærte vi på skolen, men det var litt 
lettvint, for den var praktisk talt tre km 
lang og var på det smaleste 100 meter 
og på det bredeste nær 700 meter. 
Kvadratkilometeren var nær 0,85.

Som guttunge gikk Gunnar 
Andersen gjennom Drøbaks hoved-
gate som gikk fra «Brygga» til Ringe-
plan. Storgata het den og var mest 
brukt som spaservei for handlende 
og paradegate for fine turister om 
sommeren. Ellers lekte barn der, slo 
på tønnebånd, lekte med dukker, slo 
ball, sparket fotball, hoppet tau, kastet 
på stikka så fort det ble en bar flekk 
i gaten om våren og var sykkelvei for 
de få som hadde sykkel. Biler var det 
få av. Lite visste kontorfullmektig 
Gunnar Andersen da at han skulle 
bli en av de bestemmende til at gata 
i 1956 skulle bli til tre sentrale gater 
i Drøbak, og at mange gater skulle 
få nye navn, at flere gater skulle 
miste sine navn, og at en del gater 
skulle befris fra navn som nazistene 
hadde gitt dem, blant annet «Knut 
Hamsuns vei», en vei som lå langt fra 
«Hamsunhuset» i Vestbyveien.

Gunnar Andersen viser oss de gamle 
arbeidene til komiteen.
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Raske drøbakgutter
For: Formannskapet i Drøbak 
bestemte i møte 3. september 1956 
enstemmig at det skulle settes ned 
et utvalg på 5 medlemmer som 
overfor formannskapet «skal revidere 
og fremkomme med forslag til 
gatenavn i Drøbak». De fem som ble 
oppnevnt var lege Johan Mønnich 
som formann, tømmermester Karl 
And. Abrahamsen, kunstmaler 
Anton Thoresen, forretningsfører 
Carl Simonsen og kontorfullmektig 
Gunnar Andersen som sekretær. Det 

var det – et utvalg ja. Da skulle man 
som vanlig få resultatet om noen år, 
om noe i det hele tatt. Men kom ikke 
der. Dette var gamle Drøbakskarer i 
virksomhet. Den 19. september satte 
de seg sammen hos Mønnich og 
begynte på oppgaven, i raske møter 
etterpå kunne de levere innstillingen 
9. oktober! Under en måned brukte 
de! Slå den! Snakk om effektive gutter. 
I ettertid må det være lov å rope 
hurra for dem. For underveis ble det 
nok av diskusjon, og mange forslag 
mot og for, bl.a. i Amta, mimrer 
Gunnar Andersen. Men vi jobbet 
godt sammen, sier han. Vi var jo 
lommekjent i byen, kjente hver krik 
og krok, og husket både nye og gamle 
navn. Samlet i komiteen var det få 
som visste noe mer. Men det første vi 
møtte var vegen og veien og gata og 
gaten. Det ble etter gjeldende regler og 
fremtidig skrivemåte tolket til at man 
burde bruke «vegen» og «gata». Den 
gamle Drøbakskjempen, garvet som 
politikonstabel fra frigjøringen og til 
1962 da trafikkavdelingen, som han 
fra 1949 ble tilknyttet, ble overført til 
Statens Bilsakkyndige. Her fortsatte 
han til fylte 67 år. Den erfarne og 
lommekjente Drøbakmannen finner 
frem  papirer med resultater fra 
komiteens innstillinger, som praktisk 
talt alle ble fulgt av kommunen. Her 
er de viktigste:

tredelt storgate
Storgata ble delt i tre, nemlig Storgata, 

Torvgata, og Niels Carlsens gate som 
nå. På Bråtan kan vi fremdeles gå 
i Bråtabakken, Jørnsebakken, Chr. 
Krohgs vei, Anton Thoresens vei og 
Petersbakken, og langs fjorden kan 
vi promenere på Strandveien ennå, 
den går fremdeles fra Sprostranda til 
Jørnsebakken. 

Vår kjære Badehusgata fikk 
beholde sitt navn, men ble forlenget 
med daværende Roseveien til 
Carlsebakken. Roseveien ble altså 
sløyfet. Bekkegata ved Raskebekken 
ble forandret til Hamborgveien, 
og Filisterkroken fikk beholde sitt 
navn. Carlsebakken ble også beholdt, 
likeledes Havnegata. 

Fiskerkroken fikk beholde sitt 
navn, men forlenget med en del av 
Båthavnsbakken, slik at den går 
forbi parkeringsplassen og frem til 
Torget. Båthavnsbakken forsvant 
altså. Skolegata ble forandret til 
Havnebakken, som så går forbi den 
gamle gymnastikkbygningen og 
frem til Torget, mens Kroketønna 
fikk beholde sitt navn – likeledes 
Tamburbakken. Biologbakken 
ble sløyfet, Kirkegårdsvegen ble 
forandret til Biologvegen og opptok 
samtidig Biologbakken. Kirkegata ble 
selvfølgelig beholdt som supernavn. 

Går vi til avsnittet øst for Storgata, 
nevner vi at Tollbubakken ble beholdt, 
likeledes Finnes veg. Løktabakken 
fikk beholde sitt navn, men ble 
forlenget frem til Sykestua, og dermed 
forsvant Brunsveien. Chalmers vei 

gikk videre inn i Brunskogen. Noen 
hadde funnet på at Tranga skulle 
hete Vennebekkstredet, men nå fikk 
Tranga tilbake sitt kjente og kjære 
navn. Damvegen fikk beholde sitt 
navn, og også Gulliksbakken.

Lindtrupbakken ble forandret 
til Lindtruppen, Follovegen ble 
forandret til Råkeløkkvegen og 
Løkkevegen til Bakerivegen. Dette 
var forslaget, men det ble det gamle 
navnet Wienerbrødskjæringa, og takk 
for det, sier Andersen.  Buggebakken 
ble forandret til det den alltid hadde 
hett på folkemunne: «Buggen», og 
Diriksbakken ble sløyfet. Så ble Knut 
Hamsuns veg sløyfet – den inngikk 
i Fjellvegen. Skramstadbakken ble 
forandret til Baybakken. Det gikk 
altså hardt ut over byens malere som 
jo slett ikke var ekte Drøbaksfolk.  
Holmåsvegen ble beholdt. Når vi i 
dag spaserer i Niels Carlsens gate forbi 
Gamlehjemmet, nå Eldresenteret, 
mot Ringeplan, så har vi den gamle 
kjenning, Seimbakken, til høyre, 
og videre nordover kommer vi til 
Sorenskriver Ellefsens veg, som fikk 
beholde sitt navn, noe som Villavegen 
også ble til del. Gamle kjære, kjente 
navn som Ringeplan og Hagenbakken 
fant nåde for komiteens øyne, mens 
Nordstrandsvegen ble forandret til 
Nordvegen. 

Karl Randins kjære Sundegata 
ble sløyfet, mens Husvikveien ble 
beholdt – likeledes Bentsebakken 
og Vindfangervegen, mens 

Her ved Bakkens hus i Jørnsebakken gikk 
Drøbaks bygrense mot Frogn.
På Drøbaksiden var det alltid strødd 
om vinteren. Strøingen stoppet på 
millimeteren ved grensen.
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Ringedamsvegen ble forandret til 
Ringedammen. Sagavegen fikk 
beholde sitt navn. Vannverksveien 
ble forandret slik: Fra Sagaveien til 
(Midtvegen) Solvegen ble navnet 
Slyngvegen, mens den fra Batterivegen 
og oppover til det gamle Vannverket 
og videre fikk beholde sitt gamle navn 
Vannverksveien. «Lyngvegen» var 
forslag som ikke ble bifalt. Midtvegen 
forandres til Solvegen, Østvegen 
forandres til Konvalvegen – 
Batterivegen beholdes. 

Forandring   
Dette var en del av komiteens forslag. 
Siden har mye skjedd. Drøbak er 
ikke lenger den lange tarmen ved 
Oslofjorden. Befolkningen har økt, 
arealet også. «Alle» sier nå at de bor i 
Drøbak, selv om de bor langt inne i 
Frogn. De bor i Epleveien og all slags 
fruktveier , fugleveier, dyreveier og 
veier som finnes i alle norske byer. 
Men Gunnar Andersen og de andre 
Drøbaksguttene hadde stort sett med 
gammel Drøbakstradisjon å gjøre. 
Gamle Drøbaksfolk kjenner seg igjen.

Selv om mange gate- og veistubber 
forsvant i de litt større gater og veier, 
så lever navnene fortsatt sitt eget liv 
på folkemunne, smiler Andersen. At 
noen navn forsvant, var for å forenkle 
adresseringen.

Det var en sen kveld like før 
jul i 1946 på fangststasjonen 

Herschellhus på Kap Herschell på 
Nordøst-Grønland 74,5 gr. nord, hvor 
jeg var fangstmann.

Jeg var samme ettermiddag 
kommet hjem fra en flere ukers 
fangsttur på nordterrenget hvor 
jeg hadde bodd i små kummerlige 
bistasjoner, og delvis ligget ute. Jeg 
hadde ventet at min fangstkamerat, 
og gode venn, som fangstet på 
sydterrenget, også var kommet hjem 
til hovedstasjonen, men den var helt 
nedfokket med snø, og mørk og 
stille. Det var ca. minus 30o C ute, og 
mørketid på det mørkeste.

Jeg selte av hundene og satte dem 
i stasjonskjettingene. De var trøtte 
og slitne etter en lang og tøff tur. Jeg 
måket meg inn på stasjonen, og her 
var det også kaldt og mørkt med et 
tynt lag rimfrost på tak og vegger. 

Ivar 
Ytreland  
forteller

Blod?

Jeg har vært så heldig å få tilbrakt 
mye tid i arktiske strøk, og deltatt 
her i mange interessante og 
spennende ekspedisjoner. Særlig har 
Nordøst-Grønland vært en flott 
arena for meg både som 
overvintrende fangstmann og 
ekspedisjonsleder og –deltaker. 
Først i årene 1946 til 1951 som 
fangstmann og fisker. Deretter med 
ekspedisjoner i 1996, 1997, 1999, 
2002 og 2006. I årene 1997-99 og 
2002 med ekspedisjoner som på 
frivillig basis restaurerte gamle norske 
og danske fangststasjoner, som siden 
de ble forlatt i 1959 var blitt herjet av 
vær og nysjerrige isbjørner.

I 1999 restaurerte vi bl. a. den 
gamle og tidligere velkjente norske 
radio-, vær- og fangststasjonen 
Myggbukta 1922-59.

Jeg er godt kjent i Nordøst-
Grønland og folk som ferdes der i 
verdens største nasjonalpark på 
972 000 km2, og kanskje en av 
verdens største og minst brukte 
villmarker med en høyarktisk 
sjelden vakker natur, fauna og flora. 
Hit strømmer det nå til med flere 
turister.
Drøbak, 22.07.08
Ivar Ytreland

Fangststasjonen «Herschellhus» på 
kap Herschell 1. august 1946 da 
fangstmennene Odd Lindhjem og Ivar 
Ytreland (t.h.) ankom.

Der lå ingen skriftlige beskjeder fra 
min kamerat som hadde startet sin 
fangsttur etter meg. Dette stusset 
jeg litt over. Men jeg fikk tent 
parafinlampa, fyrt opp i komfyren, og 
satt en balje med snø til smelting.

Selve hovedstasjonen bestod av 
to små bislag og ei stue på 2,5 x 3,0 
meter. Innredningen var spartansk 
og bestod av 2 køyer over hverandre, 
en stor komfyr med stekeovn, en 
«kjøkkenbenk» med overskap b x d = 
60 x 40 cm, et bord ca. 50 x 60 cm 
og 2 små krakker og en hjemmelaget 
stol. Over bordet var vinduet ca. 50 
x 70 cm, det var nå dekket av en 
utvendig hard snøfonn. Takhøyden i 
stua var snaut 2 meter. I taket var det 
ei luke opp til et lite kryploft. Vegger 
og tak var brunmalt og innredningen 
grønnmalt, tregulvet var trehvitt og 
renskuret. 

Jeg var sliten, sulten og følte meg 
skikkelig møkkete og ustelt, og så 
frem til å få tint isen ut av skjegget, en 
totalvask og skifte til rent undertøy og 
rene klær. Men først skulle hundene 
mates, rikelig med vann smeltes av snø, 
og frossen mat hentes frem og tines.

Komfyren ble fyrt med kull som 
ga god og hurtig varme, og som 
brente lydløst. Det gjorde godt å få 
vasket og stelt seg, og spist et solid 
måltid. Komfyren var nå rødglødende, 
og innetemperaturen hadde nesten 
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badstuenivå. Parafinlampa – den 
eneste vi hadde – hang over bordet 
og ga godt lys. Jeg følte velværet sige 
over meg, og fant frem boken «Trader 
Horn» som var den ene av de to bøkene 
vårt «bibliotek» bestod av – den andre 
var Kiplings «Kim» – og satte meg ved 
bordet og leste.

Hundene sov – og det var absolutt 
stille både ute og inne. Plutselig skvatt 
jeg av en dobbellyd som sa tapp-tapp. 
Jeg så meg overrasket rundt og fant 
ikke hvor lyden kom fra, og det var 
igjen stille. Det gikk noen minutter så 
skjedde det igjen – den samme dobbel-
lyden tapp-tapp – og så stille igjen. 
Jeg fant ikke årsaken. Dette ble meget 
mystisk. Da dette hadde gjentatt seg et 
par ganger til, fant jeg endelig ut av det. 

På det renskurete gulvet var det 
nå, like nedenfor bordkanten hvor jeg 
satt, blitt en våt mørk flekk. Da jeg så 

kap Herschell vinteren 1947. Grønlender-
besøk. Stasjonen er nå flyttet og utvidet 
litt, og har fått ny papp overalt. Hunde-
sleden i forgrunnen er min og en typisk 
solid sledetype for Nordøst-Grønland.

 Ivar Ytreland utenfor 
sin nyrestaurerte 
fangststasjon 
sommeren 2002.

opp i taket, fikk jeg se to store dråper 
som hang der og som plutselig falt 
ned på den våte flekken på gulvet, og 
laget lyden som sa tapp-tapp. Jeg stakk 
pekefingeren ned i den våte flekken - 
det var en mørk, tykk og seig væske, 
og da jeg holdt den opp i lyset så jeg 
at den var mørkerød og lignet blod. 
Blod! Hva pokker kunne det være som 
laget blod oppe på det lille kryploftet? 
Jeg ble både forundret og betenkt – 
dette var skikkelig skummelt. 

Jeg kom plutselig på at jeg syntes at 
min kamerat hadde virket meget taus 
og deprimert i høst da jeg dro, og jeg 
hadde lurt på om han hadde psykiske 
problemer. Kanskje han hadde klatret 
opp på loftet og tatt livet av seg? Hele 
situasjonen virket uvirkelig. Jeg måtte 
undersøke saken nærmere, og gikk 
straks til aksjon.

Jeg tok krakken og plasserte den 
under loftsluka, hektet lampen ut av 
holderen og tok den i venstre hånd. 
Kragen (geværet) tok jeg usikret i 
høyre hånd, klatret opp på krakken 
og løftet langsomt opp loftsluken med 
hodet samtidig som jeg stakk lampen 
og Kragen inn mot det stupmørke lille 
loftet – og så – rett inn i en liten stabel 
på 6 liggende flasker solbærsirup (saft) 
hvor kulden hadde frosset ut samtlige 
korker. Sprengvarmen fra komfyren 
tinte saften som nå dryppet ned i stua. 
«Blodet» var blitt til saft.

To dager senere ankom min kamerat 
med sitt hundespann – alle i strålende 
form, og vi feiret en riktig god jul.

Det var august, og full sommer 
på Nordøst-Grønland. Vi lå for 

anker utenfor Dødemandsbugten på 
sydsiden av Claveringsøya en solblank 
og vindstille dag hvor fjellene, skipet 
og drivisen speilte seg i den blanke 
sjøflaten. 

Vi var ombord i den velkjente 
ishavskuta «Polarbjørn» som var 
på sin årlige ekspedisjonstur til 
fangststasjonene på Nordøst-Grønland 
med forsyninger og utskifting av 
mannskaper. 

Blant passasjerene var det også 
noen få turister og forskere foruten 
ekspedisjonslederne John Giæver og 
Hermann Andresen.

Hermann Andresen som nå ledet 
sine egne fangstekspedisjoner, var 
en tidligere legendarisk og velkjent 
fangstmann helt fra pionertiden i 
1927- 39. Det gikk mange historier 
om hans dyktighet, og hans mange 
utrolige opplevelser, som han selv 

fortalte sjelden og lite om. Men han 
hadde glimtet i øyet, og kunne fortelle 
de mest hårreisende og uventede 
historier, særlig når turister utfordret 
ham.

F. eks. dersom de spurte ham 
om isbjørnen var et farlig dyr, fikk 
de høre at «isbjørnen var verdens 
snilleste dyr» – og en historie om 
dette. Men spurte de om isbjørner 
var ufarlige, fikk de en historie om 
«verdens farligste rovdyr». Denne 
solblanke dagen lå vi bare og ventet på 
noen som skulle møte oss der. Forut 
på bakken lå noen turister, og nye 
fangstmenn, og skjøt på noen gjess 
som svømte stille og rolig langs med 
landet – men det ble bare bomskudd. 

 Da Hermann så dette sa han: 
«Det var da pokkers til skyting, skal 
man skyte gjess med gevær må man skyte 
to gjess med hvert skudd, og de skal 
skytes gjennom hodet slik at skrotten og 
kjøttet ikke skades».

Slik skyter man gjess!
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oasen
Hageland

Storgaten 22, 1440 Drøbak
Telefon 64 93 03 59

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 90 59 20
Storgaten 1
1440 Drøbak

Drøbak, Sentrumsbygget
Telefon 64 93 15 14

FOTOGRAFEN
Osloveien 5, 1440 Drøbak

Tlf. 64 93 36 00

Drøbak Gullsmie
Tore H. Eriksen

Wienerbrødskjæringa
1440 Drøbak

MØBLER – GAVER – BELYSNING – GARDINER
Storgaten 18, Drøbak, Tlf. 64 93 42 40 • Fax 64 93 51 33 • Mob 92 21 92 56

www.esbjug.no mobler@esbjug.no

Vi restaurerer dine gamle 
familiebilder

Mer for pengene

G-SPORT DRØBAK
DRØBAK CITY
TLF. 64 93 09 84

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

E-post: ege.droebak@libris.no
Vi som kjente Hermann, tenkte 

straks at nå sa du for meget. For de 
som skjøt kom med sine geværer og 
sa: «Vær så god ta mitt gevær, og vis oss 
hvordan.»

Men Hermann avviste tilbudene, 
og sa kvasst: «Bring meg mitt gevær!»

Vi var ca. 5 mann som sprang 
akterut til hans lugar og hentet 
Hermanns gamle velbrukte Krag 
Jørgensen gevær og brakte ham det.

Hermann tok rolig imot sitt 
gevær, sjekket at det var ladet, og da 
han holdt tommeltotten opp mot 
gjessene for å måle avstanden, kunne 
ikke skipperen dy seg, men spurte 
om det var «sørgerennene han så på». 
Hermann svarte ikke – stilte siktet på 
150 meter, og la an for å skyte stående 

uten anlegg. Alle om bord, ca. 20 
mann, ventet spent.

Da lettet alle gjessene, og begynte 
å fly langsmed landet og bort fra oss. 
Hermann fulgte gjessene med geværet 
og trakk av. To gjess falt døde med et 
plask rett i den stille sjøen. 

Hermann tok rolig ut den tomme 
patronen, og sikret geværet før han sa: 

«Hent mine gjess!»
Vi var flere som styrtet til 

fangstbåten, og dro bort og hentet 
gjessene. Den ene gåsen var skutt rett 
gjennom hodet, og den andre var 
skutt gjennom nakken like bak hodet. 
Var det dyktighet – eller flaks?

Men fra nå av var det ingen som 
tvilte på Hermanns mange utrolige, 
men gode historier.
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Det er Frogn kommune – enhet for 
rehabilitering _ som står bak og driver
Frogn eldresenter. Frogn kommune 
eier huset.

En daglig leder og en aktivitør er 
ansatt i Frogn kommune for å ivareta 
drift og tilbud. Frisør og fotpleier 
er egen næringsdrivende. Mange 
frivillige er medarbeidere. 

Tilbudene er ment å være til glede 
og nytte for alle pensjonister som bor i 
kommunen.

Uføretrygdede er også velkommen 
så langt husets utforming ikke er til 
hinder for fremkommeligheten.

Medlemskap er ikke nødvendig.
På baksiden av dette bladet finnes 

oversikt over Eldresenterets tilbud, 
besøksadresse og telefonnummer.

Årets juleprogram
onsdag 17. desember: Vi serverer 
gløgg og julekaker til alle besøkende. 
Julelotteriet i arbeidsstuen trekkes.

Fredag 19. desember: Stengt 
kafe. Julemiddag kl 13.00. Husk 
påmelding.

Mandag 22. desember: Åpen kafe.

F.o.m. tirsdag 23. desember t.o.m. 
søndag 28. desember: Stengt.

Mandag 29. desember: Åpen kafe.
 
F.o.m. 30. desember t.o.m. 
1. januar: Stengt.

2. januar: Åpent for 
vanlig drift igjen. 
Fotpleier er tilbake 
tirsdag 6. januar 2009.

Frogn eldresenter – Hvem kan bruke tilbudet?
Vi er i Frankrike, i juni 1940 under det 
tyske angrepet. Folk flykter i panikk 
fra Paris og drar sørover. Vi møter 
mennesker fra ulike samfunnslag under 
oppbrudd og flukt. 

Det hele er mesterlig skildret, 
med skarpt blikk og med humor. 
Mange har noe de må berge med 
seg for enhver pris, det kan være 
penger, viktige papirer eller krystall. 
Mennesker viser sin sanne natur, 
på godt og vondt. Ennå er det 
kamphandlinger på fransk jord, og 
vi følger flere av personene gjennom 
dramatiske hendinger. Frankrike 
kapitulerer, situasjonen roer seg, og de 
gjør sine valg for en usikker framtid.

Andre delen foregår i en liten 
fransk provinsby der et tysk regiment 
er forlagt noen måneder våren 1941. 
Sentralt står unge Lucile. Mannen 
er i tysk fangenskap, og hun lever 
et strengt borgerlig liv med sin 
svigermor. De har måttet gi husrom til 
en tysk offiser. Det oppstår spenninger 
både i huset og i lokalsamfunnet. 

Noen av personene har vi alt møtt 
i første delen. Og slik var fortsettelsen 
tenkt, forfatteren planla et stort 
romanverk der mange skjebner skulle 
flettes sammen. Slik skulle det ikke gå.

Det som gjør boka ekstra 
fascinerende og gripende er at leseren 

vet at den er skrevet i samtid. Midt 
i angst og usikkerhet skriver hun, 
ikke en nærsynt beretning, men en 
rik og allmenngyldig fortelling om 
mennesker satt på prøve.

Némirovsky var russisk-jødisk 
emigrant. Hun ble arrestert sommeren 
1942 og sendt til utryddelsesleir. Det 
samme hendte mannen hennes. De 
små døtrene deres kom seg unna med 
en koffert full av morens notater. Først 
etter 60 år orket en av dem åpne og 
lese. Romanen kom ut i Frankrike i 
2004, i Norge i 2007.

En stor leseropplevelse!      
              
Thana Rongen

Stafettpinnen 
går videre til 
Vera Olsnes

Irène Némirovsky: 
Storm i juni

Ansatte og frivillige ønsker
God jul og godt nyttår til alle



B-Postabonnement
Returpostadresse:
Frogn Eldresenter
P.boks 328, 1441 Drøbak

G
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er as • Trykk: M
erkur Trykk A

SHårpleie: 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: Tirsdag og onsdag kl 10.00 – 14.00
kafeteria: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl 10.00 – 13.30
Middag: Hver onsdag og fredag kl 12.30 – 13.00
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

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


