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Maleri av Wilhelm Peters fra 1928.
De fleste husene er revet – ett i
1930-årene
og resten
tidlig på
1970-tallet
fordi
man ønsket å utvide veien. (Kilde:
«Drøbakskalenderen 2003». Utgitt
av Verneforeningen Gamle Drøbak).
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Skumringstimen
Julen står for døren, og snart skriver vi året 2011.
Vintermørket er over oss, og det er tid for samvær
og ettertanke. Selv om vi lever i en oppjaget tid hvor
individualisme, selvrealisering og materialisme står
sentralt, har vi behov for å oppleve fellesskap og
samhørighet som kan være med på å gi mening og
perspektiv i våre liv.
I tidligere tider var skumringstimen en slik daglig
anledning til samvær og fellesskap. Det var tiden
fra solnedgang til stummende mørke, og før vi fikk
elektrisiteten hadde denne delen av døgnet naturlig nok
en stor betydning. Når tussmørket satte inn, var tusser
og troll ute, og mystikken i livet og naturen kunne få
plass. Dagens strev var over, og det var nødvendig å
hente seg inn igjen. Under «kveldseta» samlet man seg
rundt grua, gjorde opp status og utvekslet erfaringer. Av
og til kunne det også bli tid til muntlig overlevering av
historier, sagn og eventyr – gjerne med en undertone av
livsvisdom og moralsk veiledning.
I nyere tid har vi opplevd at «dampradioen» var et
av de viktigste samlingspunktene på kveldstid. Noen av
oss husker spesielt «Barnetimen» på lørdager, og enkelte
av Radioteaterets føljetonger. Vi satt som klistret til
radioapparatet mens vi hørte på den tidens eventyrlige
historier. Det var «Dickie Dick Dickens», «God aften
– mitt navn er Cox» – og den skumleste og mest
foruroligende av dem alle: «I trifidenes dager».
Nå har fjernsynet overtatt i skumringstimen. Vi
samles foran TV-apparatet, og Dagsrevyen hjelper oss
med å avgjøre hvilke saker som har vært de viktigste den
dagen. Slik bekreftes vår felles virkelighet daglig. Det er
andre tider, og det er lenge siden noen var helt sikre på
at de hadde sett tusser, troll eller små fjøsnisser liste seg
rundt husene når mørket faller på.
GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!
PENSJONIST-NYTT 4/2010

Program for Frogn Eldresenter julen 2010
15. desember: Trekning i arbeidsstuens julelotteri.
17. desember: Felles julemiddag
kl.12.30 til kr. 80,- pr. pers.
Påmelding til 64 90 61 85.
21. desember kl. 10.00 – 13.30:
Vi ønsker hverandre God Jul med
gløgg, julekaker og juleklemmer.
Eldresenterets Venner spanderer.
22. desember: Ikke kafé.
«Kjøkkengjengen» får juleferie.

23. desember: Stengt.
Fotterapeuten tar julefri fram til
3. januar 2011. Frisøren tar juleferie
fram til 5. januar 2011.
Julehelgen: Stengt.
27. desember: Stengt
28. og 29. desember: Åpent.
Nyttårshelgen: Stengt
Mandag 3. januar: Velkommen
til 2011 som vi vil få til å bli like
morsomt som alle andre år.

Jul i Arbeidsstua

Julen nærmer seg med raske skritt,
og det har vært stor aktivitet på
arbeidsstua siden i høst. Alle damene
har holdt på med det de liker best,
og jammen har det blitt mange
fine produkter. Noen av resultatene
finner dere på bordene ute i gangen
på Eldresenteret. Her ligger det to
loddbøker, en for dukkelotteriet og en
for alle de andre produktene som er
blitt produsert her. Trekningen skjer
den 15. desember kl. 11.00. Inntil da
er det bare å komme og kjøpe lodd.
Hele året har vi det veldig koselig

mens vi holder på med søm, hekling,
strikking, brodering og mange
andre teknikker. Her lærer vi av
hverandre, og vi blir veldig glade
hvis det kommer noen nye fjes som
enten vil lære noe selv, eller har noe
å lære bort. Uansett er du hjertelig
velkommen til å ha det hyggelig
sammen med oss.
Aktivitøren er på arbeidsstua
tirsdag og onsdag, men den er åpen
for dem som vil jobbe på egen hånd
mandag og fredag også. Vi har også
en vevstue, så valgene er der.

God jul og godt nytt år

til alle som er med på å lage et miljø i Eldresenteret.
Du som jobber og du som bruker – alle er like viktige.
Hilsen fra Hanne, Sissel, Eva, Hamida, Gunnveig, Marie og Britt Marit
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Seniorkontakten

Hvit jul i Drøbak
Av Per-Willy Færgestad

S

eniorkontakten i Frogn kommune
ble startet sommeren 2006 som
et helsefremmende og forebyggende
tiltak rettet mot kommunens eldre
hjemmeboende innbyggere.
Fra juni 2010 har
spesialsykepleier Tone G. Avlesen
en 60 prosent stilling som seniorkontakt, og fra august 2010
begynte spesialfysioterapeut Rita
C. Kirsten i 40 prosent stilling.
Begge er på kontoret i Hospitalet
(det blå rommet i 2. etg.). De
overtok stillingen etter Kjersti Wang
som flyttet fra kommunen. Hun
gjorde et grunnleggende arbeid
for denne stillingen som de nye
seniorkontaktene vil videreføre.

Seniorkontaktens mål:

• Fremme livskvalitet og fysisk
og mental helse, samt forebygge
sykdom og skade i aldersgruppen
fra 67 år.
• Fremme gode sosiale og miljømessige forhold for de eldre.
• Bidra til å spre opplysning om
– og øke interessen for – hva
den enkelte selv kan gjøre for å
fremme helse og livskvalitet.

Seniorkontaktens tilbud:

• Alle over 67 år er velkommen til
å ta kontakt med oss og fremme
4

Rita C. Kirsten (til venstre) og Tone G.
Avlesen. (Foto: Bernhard Magnussen).

forslag med ønsker / tanker og
ideer.
• Alle som fyller 76 år får et brev
med tilbud om hjemmebesøk hvor
vi informerer om kommunens
tilbud og tjenester.
• Ved hjemmebesøk går vi gjennom
din livssituasjon og kan være
behjelpelig med råd og veiledning
om ulike tema – slik som helse,
trygghet og aktiviteter.
• Vi kan skaffe hjelpemidler fra
kommunens hjelpemiddellager
ved behov.
Seniorkontaktens tjeneste er gratis og
selvfølgelig frivillig for kommunens
innbyggere. Hvis det passer bedre
for deg, er du velkommen til oss
på vårt kontor på Eldresenteret.
Ring da gjerne på forhånd og avtal
tid. Telefon: 64 90 62 52. E-mail:
seniorkontakt@frogn.kommune.no.
Åpningstid: Tirsdag, onsdag, torsdag
kl. 8.30 – 15.30. Adresse: Niels
Carlsens gate 20, 1440 Drøbak.
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Drøbak var et
«snøhøl» før i
tiden, sier gamle
urinnvånere. Flere
av de siste vintrene
har imidlertid vært
nokså snøfattige, i
motsetning til vårt
desember-bilde fra
«hine hårde dager» i
Tranga, hvor det har
snødd hele natta.

B

ak snøtunge grener ser vi
Baltzersenhuset til venstre og
Holmenhuset (nr. 21 og nr. 22) til
høyre. Tidligere hadde begge husene
trapp rett ut veien, noe som gjorde
Tranga ekstra trang.
Dagens Tranga het tidligere
Vennebeckstredet. Den smale
veien, som går fra Storgata til
Osloveien, går langsmed den gamle
grensebekken mellom Drøbak og
Frogn. Den het i mange, mange
år Vennebecken, men i de siste
hundre år har bekken blitt kalt
Raskebekken. Den starter fra
Ulleruddammen og renner i dag
i rør under Hamborgveien og
Hamborggården, før den ender i
fjorden.
Huset til høyre i bildet, Tranga
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22, er et veldig intakt hus fra 1787.
Eldre Drøbaksfolk kaller det bare
Holmenhuset. I 1983 ble huset kjøpt
fra Karen Holmen av et sameie med
femten parter, bl.a. Verneforeningen.
Huset var truet av riving for å skaffe
parkeringsplasser. Store råteskader
i flere vegger og tak ble reparert, og
huset fikk innlagt vann til kjøkken
og bad. Huset ble solgt i 1995.
Dagens eiere, fam. Bjaberg, fikk
Verneforeningens Verneplakett i
2008 for fullførelsen av det store
arbeidet med restaureringen. I dag er
huset en virkelig perle fra Drøbaks
rikeste periode på 1700-tallet.
Verneforeningen Gamle Drøbak
www.verneforeningen.no
Foto fra Drøbakskalenderen 2005
5

Fire musefeller i regnskapet

Musefeller til kornmagasinet.
(Illustrasjon: Frode Østmark).

Av Greta Christiansen

Greta Christiansen (1920–1989) var
leder av Frogn Historielag i tolv år fra
starten i 1977. Hun preget laget med sin
sterke lokalhistoriske interesse, sin store
arbeidskapasitet og
sin formidlingsglede.
Denne artikkelen
om kornmagasinet
ved Frogn kirke
ble i sin tid sendt
til medlemmene av
historielaget med
følgende kommentar:
«Frogn Historielag ønsker sine medlemmer
og alle interesserte en gledelig jul og et
godt nytt år. Hermed følger litt lesestoff i
julen med en illustrasjon av Frode Østmark.
Stoffet er funnet i det kommunale arkiv på
Ullerud, der formannen har fått elskverdig
tillatelse til å lete».
Vi kan legge til litt om kornmagasinets
videre skjebne:
Johan Johannessen (1823–1893) som
hadde overtatt Nordre Fjøser i 1861,
bygde nytt uthus på gården i 1870-årene.
Til veggene i stallen og fjøset brukte han
tømmerstokker fra kornmagasinet. Minst
like interessant er stabburet fra 1883
som Johan Johannessen bygde av grovt
tømmer fra kornmagasinet.
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O

verskriften antyder ikke et nytt
knep fra Skattedirektøren, men
er en post i regnskapsprotokollen
for «Froens Korn Magazin» i 1863.
Musefellene kostet 2 skilling og
4 ort til sammen og var riktignok
innkjøpt for å knipe dem som
forsynte seg av beholdningen, men
som smatt rundt på alle fire med
lang hale, aldeles utenfor regnskapet.
6. juni 1788 opphevet H.
M. Christian VII det danske
kornmonopol på Norge. I
forarbeidene til kornloven ble det
lagt vekt på at det skulle opprettes
kornmagasiner, bygdemagasiner,
i Norge som H. M. skulle fylle
første gang. Låntakerne skulle
fylle dem opp igjen med en rente.
Bakgrunnen for loven var både
tanker om næringsfrihet og frykten
for hungersnød.
I Gudbrandsdalen, i Frons sogn,
var det allerede opprettet et slikt
kornmagasin, «Frons velmente
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Magazin». Pastor Stockfleth var
en av drivkreftene til det, og
det ble realisert takket være en
testamentarisk gave fra en gårdbrukerenke og en innsamling. Blant
yterne til denne innsamling var
botanikeren Müller, gift med enken
etter Christen Carlsen i Drøbak. Han
bidro med 30 riksdaler.
Ved vårtinget i Follo i 1791
fant stiftsamtmann Moltke at allmuen i distriktet var uinteressert
i kornmagasin. De måtte jo
bekoste det selv, og det var kort vei
til Christiania der det var kornkjøpmenn.
I 1811 fikk Selskapet for Norges
Vel sin underavdeling for Ås,
Kråkstad og Vestby. De drivende
krefter her var sorenskriver Falsen
(Grunnlovens far), prosten Hørbye
og grosserer Gregers Stoltenberg.
Den mest maktpåliggende oppgave
for selskapet var å opprette et
kornmagasin i disse krigens tider
(7-årskrigen 1807–1814).
Magasinet ble opprettet ved Ås
kirke. Det første utlånet var 16. mai
1812 til husmann Johan Willumsen
fra Kråkstad. Han fikk utlånt 2
tønner havre (1 korntønne = 138
liter). Han skulle betale tilbake 2
tønner og 2 skjepper (1 skjeppe = 17,4
liter) havre, «overmål» eller renter.
Dette er regnet ut til å være 12½ %
renter, en ganske god fortjeneste for
magasinet.
8

I 1812 lånte 8 husmenn og 31
gårdmenn korn. 24. mai samme
år lånte skipskaptein Henry Parr
fra Drøbak 2 tønner havre. I 1812
var utlånet totalt 420 tønner og
4 skjepper havre og 3 tønner og 1
skjeppe bygg. Men tidsrommet for
utlånet forteller at det ikke bare
var såkorn som ble levert, for siste
utlånsdag var 21. august. 1812 var
et stort hungersår, og kornmagasinet
gjorde nytte for seg fra første stund.
16. mars 1813 lånte sorenskriver
Falsen 14 tønner og 4 skjepper havre.
19. mai dette året må det ha vært kø,
for 39 fremmøtte fikk bare en tønne
havre hver, unntatt sistemann som
fikk 3 tønner og 7,5 skjeppe. Siste
utlånsdag var 19. juli, så det var nok
ikke bare såkorn det var etterspørsel
etter dette året heller. For året 1814
er ført en utlånsdag, 23. mai, med i
alt 7 utlån på til sammen 2 skjepper
bygg og 37 tønner 6 skjepper havre.
Nytt utlån er i 1815 den 29. mai
med forfallsdag for innbetaling 29.
januar.
Protokollen for regnskapet er
fra 1831. Regnskapene før dette
år er altså ført inn senere. Det er
varierende i uttrykksmåte og system.
Noen år er restanse ført opp, d.v.s.
hva låntakerne skylder. Andre år er
utlånet ført, men verken restanser
eller tilbakebetaling. Fra 1832 er
det fullstendig regnskap også over
restanser og nytt utlån pr. person. I
PENSJONIST-NYTT 4/2010

1842 opptrer ordet debitor for første
gang. Man aner en ny tid med nytt
ordbruk. Regnskapet revideres også
av fogd Bukier. Grunnlaget for
regnskapet var en «Beviisbog» som
ikke forefinnes.
Fra 1830 er en ny praksis m.h.t.
utlån innarbeidet. Mens det i
de første år øyensynlig var nok å
møte opp med sitt ærlige ansikt
og få utlevert korn, enten man
var «Husmand», «Gaardmand»,
«Skibscaptein» eller «Enke», opptrer
nå låntakerne som kausjonister for
hverandre. Noen praktisk betydning
kan vel neppe dette ha hatt, men
det forteller at et nytt system med
solidarisk ansvar er på vei inn.
Bestyreren for dette magasinet
ble avlønnet med fra 9 til 12 tønner
havre i året. Utlånsdagene var
bestemte dager på våren. I 1843 ble
låntakerne ført opp soknevis. Fra
Nordby var låntakernes navn ført
opp under numrene 1–59 soknevis,
fra Ås fra 60–219, Fra Froen 220–
319, fra Kroer fra 320–352. Antall
låntakere fra Ås viser tydelig hvor
hovedsoknet var.
I møte mellom formannskapene
i Ås og Froen 4. januar 1845 ble
det besluttet å dele kornmagasinet
mellom Ås og Froen. Delingen ble
gjennomført 12. september 1846.
Kornmagasinet på Ås ble senere
til grunnfondet i Ås Sparebank.
Nærmere 3.000 spesidaler kom
PENSJONIST-NYTT 4/2010

derfra da Ås Sparebank ble opprettet
i 1857.
Froens Bygdemagasin fikk
protokollen og en kornbeholdning
på 491 tønner og 10 skjepper havre
og 9 tønner og 5 skjepper bygg.
Delingen var grei, for kornmagasinet
hadde jo siden 1843 ført regnskap
over låntakerne soknevis. I Frogn
ble kornmagasinet bygget ved
Frogn kirke. Det var bygdefolkets
møtested. Magasinet ved Frogn
kirke lå i den søndre del av
kirkebakken ved veien til Horgen
og til Ås kirke over Bakker. (Veien
ble nedlagt i 1867. Oppsitterne
fikk erstatning fordi de nå måtte
vedlikeholde den. I dag er den delvis
opp-pløyd eller gjengrodd). I 1889
ble det besluttet å oppføre uthus og
stallrom for 8 hester på kirkebakken.
Da ble kirkebakken utvidet vestover
i retning av nordkanten av den
gamle kornmagasintomt. Magasinet
var da revet. På dette tidspunkt var
kirken og kirkegården det som i dag
er den gamle kirkegård omkring
kirken.
Man kan spørre hvorfor man
i Frogn bygget kornmagasinet på
et tidspunkt da Follo Sparebank
allerede var opprettet (1843).
Ås hadde planlagt sin bank. I
tidsrummet 1835–1845 var 91 av
landets kornmagasiner nedlagt.
Men i Frogn bygger man et nytt.
Forklaringen er sannsynligvis at
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«Froen» kommune hadde behov
både for et magasin for såkorn og en
låneinnretning som et kornmagasin
også kunne være.
«Froens Annex» hadde fått eget
formannskap i 1837 samtidig som
Drøbak og Ås fikk sine, altså tre
kommuner ut av et kirkesokn.
Det ligger nær å anta at «Froens
Formandskab» ønsket de låneinnretninger eller servicetilbud som
andre kommuner hadde eller planla.
Froensgodset var på dette tidspunkt
en ekspanderende økonomisk faktor
i kommunen, med mølle, sagbruk
og teglverk. Kanskje det var en
økonomisk uavhengighetskamp
i det små, et ønske om å vise at

«Froens Annex» kunne stå på egne
ben. Bunnefjorden var den gang en
viktig ferdselsvei til omverdenen,
spesielt Christiania. Og eieren av
Froensgodset den gang, kaptein
Ole Peter Brandt, som hadde vært
med blant innbyderne til Follo
Sparebank, var ordfører og ga også
tomt til kornmagasinet. Det ligger
nær å anta at han så nødvendigheten
av kapitaloppsamling for å møte
kommende tiders utfordringer. En
måte å gjøre det på, var å bruke de
naturlige ressurser ved å opprette et
kornmagasin. Grunnkapitalen til
Frogn Sparebank, opprettet i 1884,
kom også fra dette kornmagasin og
var på kr. 5.529,43.
Stabburet på
Nordre Fjøser
ble bygd
av tømmer
fra kornmagasinet.
(Foto:
Bernhard
Magnussen,
1995. Kilde:
«Her i
Fraunars
gamle
rike...»).

10

PENSJONIST-NYTT 4/2010

følg med i

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

GRØNTHUSET
DRØBAK GRØNT- OG
FRUKTTORG
PAVELSGÅRDEN – STORGT. 7
TLF: 64 93 02 88
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DYRLØKKEVEIEN
Vinner kampen
mot høye priser!
HVERDAGER KL 08 – 21
LØRDAGER KL 08 – 18
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En palett med varme farger
Av Bernhard Magnussen

D

ette kan være dekkende
uttrykk for en av de mest
sjarmerende personligheter vi har
hatt i vår by: Anton Thoresen.
Gjennom en menneskealder var han
et lyspunkt i Drøbak – rosenes by.
Han hadde et innebygget overskudd,
hvorfra han med stor vitalitet
kunne glede byens borgere – store
som små. Han bodde i et hyggelig,
rødmalt hus på Bråtan, like innenfor
Jørnsebakken – i enden av en smal

vei – omkranset av herlige blomster,
og med hele den vakre Brunskauen
like ovenfor. Kommunen ville hedre
Anton Thoresen for hans levende
innsats for vår by – og gjorde det
på en fin måte ved å sette navn på
den smale veien og utstyre den med
skiltet: Anton Thoresens vei.

Fant motiver overalt i Drøbak
Thoresen elsket farger og ville bli
kunstmaler. Læreren var ikke langt

Anton Thoresen i sving med paletten i Kroketønna. Foto i Øystein Øystås bok «Glade
Drøbak», Frifant forlag, 1999. Fotografiet er også å se på Grande.

To malerier av Anton Thoresen. Til venstre: Jakter til ankers i Vindfangerbukta. I
bakgrunnen ser vi Håøya. Til høyre: En tomastet jakt laster planker og bord ved den
lille brygga som lå nord for Lehmannsbrygga. Fire snekker er fortøyd til brygga.
(Foto: Bernhard Magnussen).
12

PENSJONIST-NYTT 4/2010

unna. Han het Wilhelm Peters og
hadde en stor villa like opp for den
andre enden av den smale veien.
Peters hadde vært lærer på Statens
Tegneskole inne i hovedstaden og
hadde hatt Anton Thoresen som
elev. De ble naboer da Peters sluttet
som lærer og flyttet til Bråtan våren
1923. Han brukte stundom Anton
som modell.
Thoresen hadde evner og energi.
Han fant motiver overalt i vår by og
festet dem til lerretet – til stor glede
PENSJONIST-NYTT 4/2010

for alle i byen som ville lyse opp sine
hjem med et kjent motiv. På kontoret
mitt hvor jeg nå sitter og skriver
disse linjer, ser jeg ham levende for
meg – så meget mer som jeg stadig
snur meg og kaster blikk på de tre
maleriene som jeg har hengende
her. Det ene er fra Vindfangerbukta
med jakter til ankers og Håøya
i bakgrunnen. Et annet viser en
tomastet jakt som laster planker og
bord ved den lille brygga som lå
nord for Lehmannsbrygga. Thoresen
13

Anton Thoresen slapper av i stua hjemme
på Bråtan. (Utsnitt av foto i Øystein
Øystå: «Frogn bygdebokverk. Bind 5:
Ny frihet og nytt Frogn – 1945–2000».
Frogn kommune, 2001).

har tatt med fire forskjellige snekker,
fortøyd til brygga.
Han var alltid nøye med at
motivene ble malt mest mulig
korrekt og i det rette miljø. Det
hendte ofte at han etter forespørsel
kunne male det samme motivet flere
ganger, men det ble aldri helt likt.
Kanskje fikk han plass til en pram
og en liten seilbåt – uten at motivet
ble fortrengt av den grunn.

Var også musiker og
skuespiller

Men Thoresen var mer enn
kunstmaler. Han var utrolig vital
«Roxy – The hot swingers»
underholdt i Drøbak i
1930-årene. På fotografiet
ser vi Oscar Andresen,
Einar Hansten og Anton
Thoresen. (Kilde: Øystein
Øystå: «Glade Drøbak».
Frifant forlag, 1999).
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og mangfoldig. Han var meget
musikalsk. Ikke minst takket
være ham, fikk byen et levedyktig
mannskor. Det ble stiftet i 1937
med ham selv som den første
dirigent. Han fikk med seg venner
og dannet et lite orkester som med
stor munterhet underholdt et lydhørt
publikum. De spilte på hotellene og
på Torkildstranda.
Og så var han en stor skuespiller
og spilloppmaker. Ikke bare malte
han kulisser til de lokale revyene,
men han opptrådte med stor pondus
og hadde en høy stjerne blant
publikum.

Ønsket å glede sine
medmennesker

Anton Thoresen var født i 1884
og virket som kunstmaler i hele
sitt voksne liv. Vi gjengir noen
bilder her, og vi vil bringe flere i
kommende nummer av Pensjonistnytt. Thoresen døde i 1968, men
vil leve videre sammen med oss
gjennom de malerier som preger
så mange av våre hjem. Redaktør
Aage Hansen i «Amta» skrev i et
minneord: «Han hadde ikke en
uvenn, han ergret seg ikke over
noesomhelst, han ønsket ikke å
reformere, han strevet ikke etter
annet enn harmoni og fred og
etter å gjøre medmennesker
glade».
PENSJONIST-NYTT 4/2010

Program for Frogn U3A
våren 2011
20. januar		
John Smits: «Løst og fast om vær og
klima»
3. februar		
Sidsel Levin: «Norske jøders historie
gjennom 160 år»
17. februar		
Hallvard Holm: «Fridtjof Nansen.
Polarforsker, nasjonsbygger og
internasjonal berømthet»
3. mars 		
Janne Haaland Matlary: «En
farlig verden. Sikkerhetspolitiske
utfordringer for Norge»
17. mars		
Christian Borch: «Sannhetens kår»
7. april 		
Jan Otto Johansen: «Russlands usikre
fremtid»
5. mai 		
Ellen Lerberg: «Theodor Kittelsen»
19. mai
Torbjørn Færøvik: «Eventyrlige India
– fra fattig til rik»
Foredragene holdes kl. 11.00 i
Eldresenteret.
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Fiske og fiskehandlere

U

nder oppveksten og i skoledagene lekte jeg mye sammen
med Thorbjørn Andersen i Finnegården. Vi var begge interesserte
i å fiske med agn fra brygga. Vi
fikk ikke lov til å fiske fra brygga
til fiskehandler Iversen, men
kommunebrygga var et yndet sted

hvor vi fikk både småtorsk, hvitting,
sypiker og bergnebb. Søkke, snøre
med en liten fortom av sene og krok
hadde vi kjøpt, og etter å ha vært i
skogen og kappet en passende pinne,
ble dette montert sammen. Deretter
tok vi med oss en tom blikkboks og
hentet snilehus på stranda som vi
knuste og benyttet snilene som agn.

Makrell utenfor
kommunebrygga

Jeg er født i Drøbak i 1940, og her vokste
jeg opp. Disse artiklene skal handle om hva
jeg husker fra guttedagene, om de første
erindringer i livet, hvilke hendelser jeg
har opplevd i barneårene, hva jeg husker
fra livet i Strandveien under krigen og på
Bråtan og Tollbodplan i Drøbak i årene
etter krigen, hva som skjedde av dagligdagse
opplevelser, hvilke personer jeg delte
opplevelsene med, og hvordan livet gikk sin
gang i dette området. Det er sikkert mye
som i etterhånd kunne vært notert ned og
fått omtale her, men dette er et utvalg av
barndomsminner fra årene 1943–1954,
skrevet nærmere 65 år etter utgangspunktet
i 1943.
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Når det store siget av makrell
kom inn fjorden rundt sankthans,
kunne det «koke» av makrell i
bukta utenfor kommunebrygga og
Tollboden.
Når bukta «kokte», var det et
tegn på at det fantes større fisk
under som jaget makrellen. Det var
makrellstørjene. De er store tunfisker
i makrellfamilien. Vi så dem enkelte
ganger når de slo og spratt i og over
vannet mens de forsynte seg av
makrell i stimene. Jeg kan tenke meg
at de var i størrelsesorden ca. 100–
150 kg og over en meter lange.
Når makrellen kom, benyttet
vi hekle, dvs. snøre uten agn, men
med 8–10 kroker og søkke nederst
i enden. Snøret var festet til en
lang bambusstang. Når vi heklet i
makrellstimene, kunne vi få opptil
4–5 makreller på krokene på en
PENSJONIST-NYTT 4/2010

Fiskehandler Evensen

Makrellstørje.

gang. Ja, det var gøy å fylle bøtta
med fisk i løpet av noen minutter.
Den dagen ble det nytrukket og
sprøstekt makrell til middag – og
med rabarbrasuppe til dessert. Da er
det sommer i Drøbak.

Andøvet etter faste merker på
land

De voksne som hadde robåter, hadde
sine faste fiskeplasser hvor de visste
at det bet både av torsk, lyr og sei.
Fra brygga kunne vi se dem ligge
ute på fjorden og andøve slik at de lå
stille på fiskeplassen uten å benytte
seg av dregg.
Teknikken med å andøve var
å holde båten på samme sted, for
eksempel en fiskeplass, ved hjelp
av årer. Robåten lå dermed stille
på samme sted – uansett vind og
strøm. Fiskeren andøvet etter faste
overettmerker på land, f.eks. to
flaggstenger som stod overett med
hverandre, eller kanten på moloen
overett med et hus på Parrstranda osv.
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Fiskehandler Evensen som bodde i
Filisterkroken, hadde fiskeforretning
på Torget sammen med sine sønner
John og Kåre. De kjøpte opp fisk
fra lokale fiskere og oppbevarte
fangstene i fiskekummer i Båthavna..
Her kunne fangsten svømme fritt
før den ble solgt som ferskvare
til fiskehandlere – eller fra egen
forretning på Torget. Daglig så
vi en av dem iført hvit jakke, blå
arbeidsbukser og langskaftede
svarte støvler med tresåler, trillende
med forretningens lange trillebår
i Kroketønna på veg ned til – eller
opp fra – Båthavna med fiskekasser.
Fersk fisk fra Drøbak var ettertraktet
vare, og jeg vet at Evensen på Torget
hadde mange kunder i Oslo som
kjøpte fisk her. Fisken ble videresendt
med buss til Oslo.

Fiskehandler Sigurd Johansen

Fiskehandler Sigurd Johansen
transporterte sine varer fra Drøbak
og opp til Frogn, Ås, Kråkstad og
Vestby med hest og vogn – eller slede
på vinteren. Han bodde på toppen
av Nebbenesbakken (Seimbakken)
og hadde både bopel og stall der.
Daglig la han tidlig om
morgenen ut på sine turer rundt
til gårdene i disse kommunene
etter først å ha kjøpt fisken fra
fiskehandler Evensen i Drøbak.
Johansen startet sin virksomhet på
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slutten av 1920-tallet og holdt på
med dette i over 40 år. Han stod
opp om morgenen kl. 06.00, stelte
hesten, hentet fisken og startet på
sine turer. Avhengig av ruten han
hadde lagt opp, kunne han enkelte
dager ikke være hjemme igjen før
i 22-tiden. Da var det å få i seg en
real middag for deretter å sove, for
han skulle tidlig opp igjen neste
dag. Han kjente til alle som hadde
tilknytning til bondegårdene i de
nevnte kommunene. Han var en
humørfylt mann som alltid hadde
en god og treffende replikk overfor
sine kunder.

Fiskehandler Randin

Fiskehandler Randin hadde sin
forretning i murhuset ved siden av
baker Knudsen i Niels Carlsensgate.
Han hentet også fisk i Båthavna
med sin lange trillebår. Jeg ser ham
for meg gående med trillebåren ned
Wienerbrødskjæringa i sine spesielle,
langskaftede støvler med tresåler.
Jeg kjenner lite til trafikken og
kundeforholdet i denne forretningen
på den tiden, da dette var utenfor
det området hvor jeg vanket og lekte
under oppveksten.

Fiskehandler Rudolf Iversen

Når vi nå er inne på fiskehandlere,
kan jeg ikke unngå å nevne
fiskehandler Rudolf Iversen på
«brygga». Dette var jo en forretning
18

Fiskehandler Sigurd Johansen med hest
og vogn.

kuling i fjorden, hang det ofte alker
og annen sjøfugl på en spiker ved
inngangdøra til forrentingen. Alkene
hadde kommet med vinden innover
fjorden, og Iversen hadde deretter
kjøpt disse av lokale alkejegere som
hadde vært ute tidlig på morgenen.
Det fortelles at «Skrøna» som var
en lokal byoriginal, en gang så sitt
snitt til å stjele alkene fra spikeren
og deretter solgte dem til Iversen
igjen. Dermed fikk han penger til
en flaske bayerøl, og Iversen hadde
betalt to ganger for alkene. Jeg tror
nok Iversen «skjønte lunta», men han
syntes trolig litt synd på «Skrøna»
og ville hjelpe ham med en liten
skilling. I tillegg var jo dette en god
historie og positiv markedsføring.

sentralt i «mitt revir». Iversen kom
fra Holmsbu og slo seg ned som
fiskehandler i Drøbak sammen
med sin kone Helborg og døtrene
Randi og Esther. Han eide den
store og fine eiendommen i
Badehusgata 14. Fra verandaen
hadde han god oversikt utover
fjorden og ned til fiskebryggen sin
som lå mellom kommunebrygga og
Lehmannsbrygga.
Fiskeforretningen lå inntil fjellet
syd for trappa som går ned fra
Jørnsebakken. Her var også Anton
Mørk ansatt og ivaretok salget når
Iversen var på fjorden eller handlet
fisk. Når det hadde vært sterk sørlig

Anton Mørk og Rudolf Iversen.
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Tralla til Iversen

Iversen var også fiskeoppkjøper, og
fiskebåtene la til ved brygga hans
hvor de losset fangsten som ble trillet
inn på lageret på den berømte tralla
til Iversen. Denne hadde ett plan litt
større enn en trillebår, fire jernhjul,
jernramme, og den hadde plass til to
fiskekasser ved siden av hverandre,
pluss flere i høyden. Tralla gikk
på skinner fra lageret vis-à-vis
forretningen og ut til bryggekanten
hvor den stoppet i en trebjelke.
Når ikke Iversen eller Mørk var
til stede, eller når Iversen hadde sin
middagspause midt på dagen, lekte
vi guttene med tralla. Vi tok fart,
stod på tralla og stupte til sjøs når
den stoppet i trebjelken ytterst ved
bryggekanten. Det hendte jo også at
farten var så vidt stor at tralla hoppet
over trebjelken og ble med til sjøs.
Det var ikke populært – for tralla
var tung og gikk rett til bunns som
et søkke.
Iversen – som trolig satt
hjemme på verandaen og spiste – så
selvfølgelig dette og startet opp sin
grå T-Ford lastebil med et lite plan.
Vi kunne høre helt til brygga at
han startet opp, og da han ankom
var «fuglene fløyet». Iversen visste
godt hvem disse gutta var og kunne
eksplodere enkelte ganger, men
han hadde det også moro og lo
andre ganger. Han hadde til tider
sansen for «litt galskap». Jeg husker
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en klassisk gåte fra hans munn:
«Han seilte nord med nordavind,
med skvære seil og rævavind. Hva
het båten?» Mange tanker gikk
om hvordan dette kunne foregå.
Dette var jo komplett umulig. Hvis
du da ikke løste den oppgaven
umiddelbart, hadde han det veldig
morsomt, knegget og lo. «Jeg har
jo sagt det», sa han, «– den heter jo
“Nord”».

Iversens biler og båter

Dashbordet på den lille lastebilen
til Iversen var full av knotter og
ståltråd. Om tenningsnøkkelen
stod i? Nei, det var sveiva foran ved
støtfangeren han benyttet når han
skulle starte bilen. Bildørene var

Fiskehandler Iversen mottar dagens fangst i
Båthavna.
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Bildet til høyre: Iversen viser V-tegnet
med selvfanget makrell i 1945. Han har
festet overallen med bare en stropp. Det
var en mann som ofte hadde dårlig tid...

selvfølgelig aldri låst, men bilen ble
heller aldri forsøkt stjålet. Det kan
vel være at det bare var Iversen som
visste hvilken ståltråd eller knott
som skulle benyttes til rett tid.
Iversen hadde også en stor
lastebil som han – eller datteren
Randi – fraktet fisk med til og fra
Engelsviken, Fredrikstad, Holmsbu,
Son eller andre fiskemottak rundt
i Oslofjorden. Han hadde også
skøyta «Esther» som hadde fast
plass på molo B i Båthavna, en
Va-båt og noen prammer som var
fortøyd ved fiskebrygga hans. Garn
og nøter pleide han også å sette i
Skiphellebukta, hvor han fikk en
del laks og ørret – i tillegg til de
mer vanlige fiskeslagene som torsk,
sei, lyr, makrell, flyndre osv. Iversen
hadde også fiskemottak hvor fiskerne
kom med sine skøyter og leverte fisk.
Fangsten formidlet Iversen videre.
I 1952/53 ble både
lagerskuret på Lehmannsbrygga,
ekspedisjonslokalet m/bolig
i 2. etg., boligen inntil fjellet
(Simonsenhuset), fiskeforretningen
og den store lagerbygningen til
Iversen revet. Fiskebrygga ble også
borte, og det ble bygget et nytt
fergeleie.
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Stor utstilling

Evig eies kun det tapte
Av Kjell Lorentzen

D

ette kjente sitatet fra Ibsens
«Brand» virker umiddelbart
ganske paradoksalt. Er det noen
mening i å si at det eneste vi eier, er
det vi har mistet? La oss våge oss på
en tolkning som ikke nødvendigvis
er Ibsens, men som kanskje kan gi
oss noen positive tanker om livet og
tidens gang.
Jo eldre vi blir, jo mer kretser
tankene om menneskelivets
bedrøvelige korthet og forgjengelighet. Mange opplever at når
fremtiden ubønnhørlig skrumper,
skrumper også meningen med livet.
Den kjente professor i psykiatri
Victor Frankl skrev i sin bok
«Kjempende livstro» at han aldri ble
trøtt av å minne sine pasienter om
at den eneste virkelig forgjengelige
siden av livet er mulighetene.
Han siktet til de mulighetene

Henrik Ibsen
fotografert i
begynnelsen
av 1860-årene.
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til handling, tanke, opplevelse
som livet daglig byr på for oss
alle. Mulighetene er i sitt vesen
forgjengelige, men så snart vi velger
å realisere en mulighet, skaper vi noe
uforgjengelig.
På en måte er alt levd liv
ugjenkallelig bevart i fortiden,
fordi levd liv ikke kan gjøres ulevd,
og realiserte muligheter kan aldri
senere gjøres urealiserte – på godt
og vondt. De ligger der i fortiden
som uforgjengelige i betydningen
ugjenkallelig realiserte – en realitet
fremtiden ikke kan endre på. I siste
vers av diktet «Sekund og evighet»
uttrykker Stein Mehren en lignende
tanke når han skriver: «En gang når
alle stjerner er brent ut / og sluknet,
og solen er det svarte hullet / jorden
er forsvunnet i. Så er det likevel sant
/ at vi to har elsket hverandre / i all
evighet».
Egentlig er det vel ingen grunn
for oss gamlinger til å misunne unge
mennesker, eller lengselsfullt ruge
over vår egen tapte ungdom. Visst
har de unge mange muligheter. Men
de har også en høyst usikker framtid
– mens vi har realiteter godt forvart i
vår fortid. Realiteter av utført arbeid
og opplevd kjærlighet. Levd liv kan
glemmes, men aldri tapes.
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Grete Moes klær

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

Trygve Aasheim

Lindtruppbakken 2, Drøbak
Telefon 64 93 01 07

Dyrløkkeveien 27, 1440 Drøbak
Tlf 64 93 47 50, Fax 64 93 50 70

Follo Oljeservice as

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

Parafin – Fyringsolje – Autodiesel
Smøremidler – Service

svemo.no
Data-service

Svein Moen
924 21 926

Service, salg
opplæring, internett,
installasjon

Belsjø Platå 21 A, 1440 Drøbak
post@svemo.no www.svemo.no
Tlf. 64 93 84 03

– en ny måte å bo på

Torget • 1440 Drøbak
Tlf 64 90 64 60 • Faks 64 93 56 29
Åpningstider:
Man., tirs.,
tors., fre. 11-15
Ons. 11-19
Lør. 11-14
Sommertid:
Tirs./Fre. 11-15, Ons. 11-19, Lør. 11-14

2, 3 og 4-roms leiligheter
for salg i Drøbak

Registrer din interesse hos
Foss & Co på telefon
64 90 77 00
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På jakt etter hushjelp
Av Karl Garder

D

et var neste umulig å drive
som bonde for 50 år siden
og ikke ha hjelp i huset. Da var
det fint å ha ei avis som Nationen.
Der hendte det at noen søkte etter
jobb på gård. Men akkurat denne
gangen var det ingen, så jeg ringte
Arbeidsformidlingen. Joda – det var
ei dame. Hun hadde en unge på 2–3
år og hadde hatt jobb som hushjelp
før. Jeg fikk navn og adresse. Så
ringte jeg og avtalte når jeg kunne
komme og treffe henne.

En bomtur på landet

Det var på landsbygda. Da jeg var i
nærheten av adressa, spørte jeg ved
et hus om de visste hvor hun bodde.
Jeg hadde ikke før nevnt navnet, så
stod det tre i døra og to i vinduet.
De ville se hvem som spurte etter
veien til den dama. Dette begynte
å bli spennende. Joda – første til
høyre og så til høyre. Huset lå opp
fra veien – oppe i skauen. Det var
litt utpå våren, og snøen var begynt
å smelte.
Jeg parkerte nede i oppkjøringen,
for det var dårlig vei opp til huset.
Det som slo meg med en gang,
var at det lå plastposer og søppel
strødd omkring – og det var mer jo
nærmere huset jeg kom. Jeg tenkte
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at jeg måtte snakke med ho, men jeg
hadde alt bestemt meg. På trappa sto
ei jente i kort skjørt uten strømper,
lys bluse og blid som ei sol. Hun
hadde en jentunge på hofta.
Joda, hun hadde vært hos NN på
Nesodden. Jeg sa: «Jeg kommer til å
ringe for å høre åssen du er. Du har
ingen attester. Her står det bare at
du kom og sluttet etter eget ønske.
Det var ikke mange dagene. Hvis
det blir aktuelt at du kan komme, så
ringer jeg deg».
Da jeg var hjemme igjen, ringte
jeg for referanse. Jeg presenterte meg
og fortalte at Arbeidsformidlingen
hadde sagt at hun søker jobb som
hushjelp. Jeg ville gjerne høre
åssen ho var. Hun svarte meg
meget høyrøstet: «Si meg, har du
tenkt å ansette henne?». «Jeg har
ikke bestemt noen ting», svarte
jeg. Hun sier: «Jo – det skal jeg
si deg. Ikke kan hun lage mat og
ikke stelle unger. Det er bare rot
det hun gjør!». «Da skal jeg ringe
Arbeidsformidlingen og be dem
skaffe henne annet arbeide», sa jeg,
«– og fortelle hva ho ikke duger til».

«Du er ikke redd du da?»

For 40 år siden svarte jeg på en
annonse fra ei som ville ha jobb som
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Jeg ønsket meg litt hjelp i huset.

husholderske på gård. Hun bodde
syd for Kongsberg. Hun hadde ikke
telefon, men jeg fikk adressen, skrev
til henne og reiste dit. Hun fortalte
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at ho hadde jobba mye på gård. Hun
hadde også drevet med skogplanting.
Det siste stedet ho var på, døde
bonden, så nå ville hun ha ny jobb.
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Den voksne sønnen hennes var
ikke hjemme. Jeg syntes det var noe
rart med ho. Hun så aldri på meg
når ho snakka. Hun fortalte at ho
eide det huset hun kom ut ifra. Jeg
tenkte: Gjør hun jobben sin og lager
brukbar mat, så kan ho få prøve seg
en måned.
Vi blei enige, og hun blei med
meg hjem. Hun ordnet kveldsmaten,
og alt så ut til å gå bra helt til vi
skulle legge oss. Da sier ho plutselig:
«Jeg vil ligge hos deg i natt!». «Det
går ikke», svarte jeg. «Jeg kan ikke
engang ha bikkja i senga – da får jeg
ikke sova. Bikkja må ligge på golvet
ved siden av senga».
Neste morra sier ho: «Du får
ikke melde meg inn i sykekassa!».
Jeg svarer at det spør jeg ikke
om. Jeg ringer kontoret og oppgir
navn og tidligere adresse til dama.
Noen dager senere ringer de fra
Trygdekontoret og sier at det er
ingen som har det navnet. De ber
om å få personnummer – noe de
får med en gang. Nå begynner jeg
å lure og spør henne om navnet.
Hun svarer: «– Jeg har tatt igjen
pikenavnet mitt».
Vi pratet om løst og fast og om
stedet ho kom fra. Hun fortalte litt
om stedet der ho hadde huset sitt.
Jeg spørte om sønnen. «Sønnen
min er gløgg, han!», svarte hun.
«Han kan bli alt mulig. Sakfører
eller doktor. Men han ville ikke
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gå på skole eller gjøre lekser, så
han tar småjobber på gårder rundt
omkring». Det som jeg husker best
av alt ho sa, var at han hun var hos
sist, tok livet av seg. Så spurte ho:
«Du er ikke redd du da?». Jeg svarte
at jeg ikke hadde noe å være rett for.
Ho gjorde jobben sin. Det var
brukbar mat og hun passet klokka.
Etter en snau uke kommer det et
rekommandert brev fra Kongsberg
politikammer til henne. Da hun fikk
se det, ba hun meg skrive «Ukjent.
Retur». «Jeg reiser», sa hun. Hun
fikk betaling for en måned og borte
var ho. Jeg hørte ikke mer om eller
fra henne.

Naken dame ved veien

Jeg averterte etter husholderske og
fikk svar fra en familie. Dattera
hadde vært på sykehus, men nå
var ho fresk. Hun ville ikke være
hjemme lenger, og de trodde dette
var en jobb som passet henne. En
søster kjørte henne hit. Ho virket
troverdig og så ut til å komme fra en
velstandsfamilie. Alt ho hadde var
solid og pent. Hun hadde med seg et
stort glass med piller som ho skulle
ta flere ganger i døgnet.
Den første dagen sto maten
på bordet klokka 6.30. Det brant
i komfyren, og alt var bra. Neste
måltid var klokka 9.30. Jeg kommer
inn, og der sitter dama foran
komfyren med albuene på knea, hue
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i hendene og stirrer inn i varmen.
Det er ikke noe mat på bordet. Ho
skvetter opp: «Er klokka så mange?».
På et øyeblikk er maten på bordet,
og vi prater som vanlig.
Hun betrodde meg en gang at
hun hadde en kjæreste som besøkte
henne av og til. En søndag som det
er pent og varmt vær, sier hun: «Jeg
går en tur og blir borte en stund».
Noen turgåere kommer inn og sier:
«Du, det ligger ei naken dame oppe
ved den gamle veien». Jeg svarer at
det gjør vel ikke no’. Bare la ho ligge.
Etter ei stund kommer a’ inn og sier:
«Nå har jeg treffi kjæresten min».
Hun er oppglødd og stråler.
Søstera bodde nord for Oslo
og var ofte innom og snakka med
henne. Etter å ha vært her et par
måneder, blei hushjelpen bedt i
bryllup. Der må ho ha gjort no’
krøll, for hun kom ikke tilbake.
Noen i familien hentet sakene
hennes.

Bløtkake midt i uka

Det kom ei høy, slank dame som
var veldig pen i klea. Ho hadde vært
ansatt på kåpefabrikken i Drøbak
som sydame, men hun blei lei og
ville prøve noe annet. Som vanlig var
det en måneds prøvetid. Hun blei i
seks år, men hun var litt spesiell.
Jeg hadde den gang en Rondo
vaskemaskin. Den sto på kjøkkenet
og var plassert ved siden av vasken
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når den blei brukt. Vannfylling
foregikk med en slange fra springen.
På grunn av stort trykk, blei det
luftbobler i vannet. Det vannet ville
ho ikke bruke. Isteden bar hun vann
fra kjelleren. Vannet kom fra de
samme røra, men fra en annen kran.
Her skumma ikke vannet, så det
kunne brukes.
Ho bakte kaker til kaffen, og
noen ganger var det bløtkake på
søndag. Av og til bakte ho bløtkake
midt i uka. Jeg spurte om det kom
besøk. «Neida, denne skal jeg ha
selv». Ho viste meg kaka som var
ferdig pyntet: «Er den ikke fin?». Så
tok ho kaka og kaffen og gikk inn på
rommet sitt for å spise. Neste gang
det blei bakt bløtkake, spurte jeg om
det skulle være «sjøleter-kake». «Nei,
denne skal vi ha begge to», svarte ho.
Andre ganger var svaret: «Den skal
jeg ha selv».
Dersom det gikk høl på klea
mine, satte ho på en lapp. Jeg fikk
sliti klea ordentlig ut. De var alltid
hele og reine.
En sorg som plaga henne mye,
var at mora var på gamlehjem i en
annen kommune. Jeg kjørte henne
på besøk til mora. Etter det orket
ho ikke å besøke henne igjen. «Hun
bare gråter hele tiden når jeg er
der». Da var ho lei seg ei lang stund
etterpå. Jeg tilbød meg å kjøre flere
ganger, men det blei få besøk i de
åra.
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Hjem til jul med
«Anne Mari’»
En Drøbakfortelling av Øivind B. Hansen

S

om nevnt i forrige nummer av Pensjonist-nytt, har jeg sikret meg
kopier av en del gamle dikt som har stått i Akershus Amtstidene.
Siden det snart er jul, har jeg plukket fram
denne julefortellingen som sto i «Amta» en
julaften under krigen, nærmere bestemt 24.
desember 1941. Den er skrevet av Øivind
Bjarne Hansen (1897–1974) som i mange år
var tilknyttet avisen – dels som journalist og
dels som redaktør etter at krigen var over. Han
var seilkyndig og meget båtinteressert. Under
krigen var broren Aage Hansen redaktør, og da
det såkalte «avisoppgjøret» var avsluttet noen år
etter frigjøringen, kom Aage Hansen tilbake i
Øivind B. Hansen.
stillingen. I navnet var de to brødrene sidestilte,
Foto: Trine Suphammer men i gavnet ble Aage fungerende redaktør og
Øivind B. Hansen skrivende journalist.
Seileskutenes tid var forbi, men fremdeles ganske nær. Mange av
«aktørene» var fremdeles i live, nå som besteforeldre. I 1941 virket
situasjonen for det norske folk ganske håpløs. Vår skipsflåte var enten
konfiskert av tyskerne, eller den gikk i alliert konvoi. Fortellingen er
en hyllest til den norske sjømann. Kan en ane et lite håp (kanskje en
liten provokasjon) om at frie sjømenn i den norske handelsflåte snart
skal seile inn i norske farvann igjen for å feire jul i Norge?
Som illustrasjon til diktet i Akershus Amtstidene var det brukt
et maleri av Anton Thoresen som viser en seilskute. Dette maleriet
har vi ikke kunnet lokalisere, og kopien fra avisen er dårlig, så for
anledningen har vi lånt en annen illustrasjon.
Bjørn Lilleslåtten
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Bestefar sitter i stolen og lytter:
Utenfor farer en storm avgårde.
Klirrer i ruter og buldrer i båre;
brekkende, brakende, knuses i stranden.
Skummer i sanden.

Da «Anne Mari’» i Nordsjø’n fant vei,
så gikk det feiende fint, kan du tro.
Med vinden litt akterlig, skuta på snei.
Det fosset for baugen, og folkene lo
Å hei, å ho!

Lillegutt leker ved bestefars føtter:
Hu, for et vær! Har du noengang seilet
ute på havet, med sjøer som støtter,
høie som hus. Ja, høie som fjellet.
Høiere enda!

«Det var vel moro, du Bestefar.»
Ja, det kan du tro, min venn.
Jo, det er fest når seilene drar
og boblene bruser i kjølvannets fâr.
Med kursen hjem!

Gamlingen smiler i skjegget og sier
Langt har jeg fart. Både rett og litt kroket.
Sjømannens liv er ei landjordens stier.
Mangt er erfart, det er ofte litt floket.
Litt med. Litt mot.

Men vinden dreiet. Det var ikke bra.
Den stod oss imot, ja stikk i stevn;
Just efter bestikket vi snart skulde ha
landet der forut, ja kommet frem
og losen ta.

Ser du på veggen der borte den skuta,
seilende inn for en feiende bør?
«Bestefar, hører du vinden mot ruta?»
Ja, da min gutt. Det er storm ifra sør,
som mangengang før.

Den norske kyst fikk vi end’lig i sikte
da vinden var øket til storstygg storm.
Jeg kan ikke si, at jeg uværet likte.
Det fantes nok ei i min vanlige norm,
maken til storm.

Vi kom ifra London og skulle til Hull,
men vind’ var kontrari og brysom.
Og skipperen sa: Vi lar kull være kull.
Til Drøbak vi seiler. Derfra vi kom.
Legg kursen om.

Vinden kom støtvis i rasende kast;
det hvinte i rigg og det knaket i mast.
Seilfiller føk av likene ut,
Vassføika stod i en eneste sprut –
Og rekka knust

Guttene strålte. – Hei, nu skal vi hjem!
– Det var jo så’n opunder jul.
Vi tenkte så glade at vi kom nok frem,
for tiden var rum og vi krøp ei i sjul
for vindenes ul.

Skuta lå flat og ballasten forskjøv sig.
– «I rummet karer og få den rett!
Vi skuffet og spadde så ryggen svei;
Mens skibet ga sig,– nu sprang den lekk!
Vann i hver sprekk!
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Vi pumpet og pumpet. Det kom ikke vann.
Slikt uhell! Det var som den onde var løs.
For pumpene sviktet – tette av sand.
Da tordnet fra akter: «Få fatt i en pøs,
– forut og øs!»

Så fikk vi da atter se Norges kyst.
Ved Stråholmen, der fikk vi los.
Og efter slik en stormende dyst
så levde vi atter med liv og lyst,
og mot i bryst.

«Blev du’ke redd da. Slikt fryktelig vær?»
– Å, nei, men sliten og trett og våt
Og isen la sig på rigg og rær.
På sjøen var gå’en babords båt.
– Jo, noen gråt!

Om middagen stod vi fjorden inn:
Om resten av reisa er snart nok fortalt.
Det kjentes så rart i mitt unge sinn
da klokkene ringte julen inn
og ankeret falt.

Det var hårdkokte karer, som angret så
på alt hvad de hadde bedrevet.
Nu skulde de gladelig veien gå,
som den hellige skrift har beskrevet.
Gud hjelpe os nå!

Å, ja, det var dengang. Jeg husker din mor
var liten, slik du er det nå.
«Ja, nå er jeg liten, men når jeg blir stor
så må jeg få seile på bølgene blå
og skute få?»

Vi drev mot havet med mange mils fart.
Hvor bar det tro hen, mot skjær eller rev?
Skipperen mente nok farvannet klart.
Men derpå han hadde da slett ikke brev.
Tilbake vi drev.

Ja, du skal få skute, men har du da glemt
selve juleaften, – Du store min! –
Nu høres fra kirken klokkenes klemt
og da skal jo vi til juletre’ inn.
Glade i sinn!

Da stormen stilnet og skylaget letnet,
så slo jo humøret no’n grader om.
Og liksom var det at skuta var tettnet;
ialfall så fikk vi den passelig tom.
Og vinden slo om.

Lillegutt var ikke sen – med et hopp
fra gulvet og lekene lynsnart op.
Og døren var oppe. I grantreets topp
blinket en stjerne. Av glitter og gull
var treet full.

Den kom ifra sør, – en lempelig bør,
Just slik vi den nu burde ha.
Skibet gikk snart for en saktelig slør.
Vi rettet op skuta og allting gikk bra.
Hal i å dra!

Under treet lå mange slags pakker.
Hvor mange, det kan han i farten ei si.
Med alle seil, både for og akter, –
Der stod en skute. Da blev han bli’:
«Anne Mari’!»
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BRILLER
KONTAKTLINSER
SYNSPRØVER
Sentrumsbygget, Drøbak
Telefon 64 93 15 89

Telefon 64 90 59 20

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
Storgaten 12-16
1440 Drøbak
Telefon 64 93 10 60

Wienerbrødskjæringa 6
1440 Drøbak
Telefon 64 93 20 11

Storgaten 15, 1440 Drøbak. Tlf. 64 93 46 55

Norsk Kunsthåndverk
Personlige gaver
i de fleste prisklasser.
Velkommen til en liten
glad kunstopplevelse!
Storgt. 15, Drøbak
Telefon 64 93 46 55
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Med utsikt fra Jørnsebakken en sommerdag i 1890-årene, ser vi både seilskuter og
dampskip. Skipet til venstre som ligger ved Lehmannsbrygga, er «D/S Christiania».
Det ble bygd i Helsingør og levert i juli 1895.

Fra seil til damp
Av Bernhard Magnussen

D

røbak og Hvitsten var tidlig på
1800-tallet to små ladesteder
som vesentlig var befolket med
fiskere og sjøfolk. I tidligere tider
hadde hollenderne kommet seilende
hit med sine små koffer for å kjøpe
tømmer og skåren trelast av bøndene
på begge sider av fjorden – hvor
det den gang var rikelig med skog.
Hollenderne ble populære blant
befolkningen, idet de brakte med
seg varer og gjenstander som var
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fremmede og spennende for oss
nordmenn.
Lenge hadde vi sett på denne
trafikken med misunnelse. Burde vi
ikke selv være de fremste til å ta oss
av denne virksomheten? Det var jo
vi som hadde skogene nær oss – og
det var vi som kunne seile! Derfor
var det flere av våre sjøfolk som
skaffet seg jakter og galeaser – gjerne
brukte og rimelige i anskaffelse. De
kunne være bygd i Hardanger, hvor
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det var mange skipsverft. Det var få
som hadde så mange penger at de
maktet å kjøpe en skute alene, derfor
gikk de til naboer og venner med
anmodning om å tegne seg for en
eller flere parter i skuta.
Skogeierne satte i gang med å felle
tømmer i stor stil. De anla også små
sager ved egnede elver og vannfall.
Det ble skåret bjelker, planker og
pitprops som hollenderne brukte i
sine demninger og engelskmennene i
sine gruver.
I Hvitsten og i Drøbak bygde
man enkle pælebrygger for å kunne
lette ombordlastingen. Bortsett
fra Vindfangerbukta og bukta ved
Marienlyst, var det dårlig med
havner, men det gikk da på et vis.
Jaktene stakk ikke så dypt, slik at de
kunne legge seg ganske nær land.
De større seilskutene – som

Dampskipene kommer

Men så begynte dampskipene
å dukke opp, og etter hvert
utkonkurrerte de seilflåten.
Mannskapene fikk nye utfordringer,
men også større inntekter. I Hvitsten
hadde de Fred. Olsen. Han hadde
seilt som skipper hos skipsreder
Søren Parr i Drøbak. Nå gikk han
inn i en ny epoke. Dampmaskinen

«Leopold II» hadde både seil og dampmaskin. (Foto: Bernhard Magnussen).
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Dampskip
utstyrt med
seil. (Foto
Bernhard
Magnussen).

skonnerter, barker og fullriggere
– gikk i fraktfart til de store
havnebyene i Europa. Ja – endog til
Canada og USA. Sjømannsstanden
vokste såvel i Hvitsten som i Drøbak.
I Vindfangebukta anla man verft og
kjølhalingsanlegg. Forretningslivet
i Drøbak fikk et godt grunnlag
for utvidet drift. Man fikk dyktige
skippere og mannskaper, loser og
verftsfolk.
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var oppfunnet. I utlandet hadde
man begynt å bygge store skip av stål
som kunne ta i bruk dampmaskiner
til fremdriften. En ny æra tok
til, og Fred. Olsen i Hvitsten tok
utfordringen. I løpet av relativt kort
tid bygde han opp en imponerende
dampskipsflåte som gjorde ham til
en av Norges største skipsredere.
Merkelig nok var det ingen av
seilskipsrederne her i Drøbak som
tok en tilsvarende sjanse.
Helt frem til slutten av første
verdenskrig holdt man det gående
med seilskip – i det vesentlige med
jakter som på grunn av sin lille
dybde kunne frakte varer og gods
inn i den minste fjord. Fortsatt var
Vindfangerbukta havn for skuter og
jakter.
De nye dampskipene overtok
etter hvert ikke bare langsveistrafikken, men også transporten
av mennesker og last mellom våre
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naboland. Rutebåttrafikken kom
i gang. Publikum lærte seg å «ta
båten» når man skulle en tur til
utlandet.
Men lenge var ikke rederne helt
sikre når det gjaldt dampmaskinen.
Hva ville skje dersom den stanset
under sterk vind og store bølger
mens man nærmet seg kysten? Så
for sikkerhets skyld rigget man
dampskipet slik at det også kunne
føre seil – slik to av illustrasjonene
viser!
Videre lesning:
Holme, Rolf. «Hvitsten og rederfamilien
Fred. Olsen. Fra seilskuter til moderne
storrederi». Follominne 1990, s. 118–133.
Nygaard, Knut M. «Fra seilskip i trampfart
til dampskip i linjefart. Fred. Olsens
rederivirksomhet i forandringens tegn
1886–1904». Sjøfartshistorisk årbok
2003, s. 7–128.
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Karl Garder forteller
Jeg blei født i 1919 og vokste opp på gården Østre
Garder. Vi blei etter hvert åtte søsken. I forrige artikkel
så vi litt på klærne vi brukte, leikene våre og arbeidet
vi var med på i tidlig alder. Her skal vi se litt mer på
gårdsarbeidet som vi ungene deltok i.

Glimt fra min oppvekst
på gård
Våronna

Når harving og gjødsling og rankene
(fårene) var klare, skulle potetene
settes. Det blei gjort for hånd fra ei
kasse – ei og ei potet med gropiggene
opp. Tidligpotetene blei satt i kasser
til groing i fjøset. De fikk da en
ekstra start og kom tidligere opp
av jorda. Så skulle potetene ardas
over – dekkes med jord. Da måtte
hesten som trakk arden balansere
oppe på ranka. Hvis ikke hesten
hadde lært det, måtte en leie hesten
i bislet. Dette måtte de største
ungene gjøre etter at potetene var
satt. Noen betaling forekom aldri.
Ingen som jobba hjemme på gården
fikk betaling. Alle måtte hjelpe til
der de kunne. Penger fikk vi til 17.
mai – fra 50 til 75 øre. Det var nok
til en brus og iskrem. Vi fikk jo mat
og klær.
Om sommeren når tidligpotetene
skulle opp etter sankthans, tok vi de
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første opp med hakka. Det var på
jordet bak låven, og bygdeveien går
ved siden av jordet. Byfolk – mest
unger – satt på veikanten og glante
og ropte til oss unger: «Nå skal vi
snart ned og bade!». Vi hadde lite
kontakt med andre unger. Byfolk var
liksom mye finere enn oss. De hadde
penere klær til hverdags og fri hele
dagen. Vi hadde fri om søndagene,
og da kunne vi dra for å bade. Det
hendte at vi blei erta. De kom etter
oss og ropte: «Padder i vannet,
padder i vannet!». Vi skyndte oss
videre, og det var ikke moro å bade
mer. Foreldra våre hadde ikke tid til
å være med. Jeg kan ikke huske at
foreldra mine var med for å bade en
eneste gang. De hadde mer enn nok
å gjøra hjemme.

Vedhugging

Når vi var ferdig med innhøstinga,
var det å være med far og hugge ned
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Østre Garder i vinterdrakt. (Kilde: «Norske gardsbruk. Akershus fylke». Paul
Borgedal og Lars Berg (red.). Oslo: Forlaget Norske Gardsbruk, 1941).

trær til ved de dagene vi ikke var
på skolen. Han hadde jo bare den
venstre armen. Det er nesten umulig
å felle trær med bågesag med bare en
arm. En guttunge i den andre enden
av saga var til stor hjelp. Men jeg blei
sliten og spurte om vi ikke skulle gi
oss. Vi tok en hvil – og en til. Til
slutt skjønte han at jeg var ferdig og
ikke orket mer, så vi ga oss.
Han kappet kubbene i 60 cm
lengde. Mange av kubbene var
så store at kløyving med øks var
umulig. Da måtte stålkiler brukes.
Det er helt umulig å feste en kile
med ei hand. Du må ha to hender
– en til å holde kilen og en til å
bruke slegga. Da var det fint å ha
en guttunge som satt på kubben
og holdt kilen til den satt fast. Han
bomma aldri med slegga på kilen,
selv med bare venstre armen. Han
svingte slegga over hue og traff kilen
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midt på hver gang. Veden som blei
hogd, blei stablet opp i lag – 2 m
lang og 1 meter i høgd. Det er en
halv favn.
Det kunne være mange
kuldegrader, og jeg frøis mange
ganger på beina. Tærne hovna opp
og blei røde, og skinnet flassa av. Da
var det fint at vi hadde tatt vare på
gallen til grisen. Den blei brukt på
tær som var forfrosne. Vi smurte på
med ei hønefjær.

Steingraver

Før teglsteinsrør blei alminnelig,
var det steingraver. Da lagde du en
tunnel av stein som vannet randt i.
En passe stor stein på hver side, og
en flat stein på toppen. Steinane blei
satt så tett som mulig. Oppå blei det
lagt et tykt lag med breskebar før
det fyltes på med jord. Grøftene var
80 cm dype og 30 cm i bånn. Det
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er uhyggelig mye arbeid når grøfta
er lang og det er 8 meter mellom
grøftene på et jorde. Teglsteinsrørene
reduserte arbeidet til under det
halve.
Grøften skulle være helt rett. En
som grøfta for en bonde, kom på
en stein i siden på grøfta. Istedenfor
å fjerne den store steinen, blei det
en liten sleng på røra. Da bonden
bemerka det, svarte arbeidsmannen:
«Har aldri hørt at vannet får vondt i
ryggen av å gå i krokete rør!».

Bonden hadde mat

Mellom 1925 og ut i 1930-åra
var det nesten sveltihjæl. Ingen
hadde penger. Men bønda var rike,

for de hadde mat. Et sosialistisk
parti foreslo i sitt program at alle
storgårder skulle deles sånn at de
som ønsket det, skulle få 35 dekar –
og bli bønder. Da far min hørte det,
sa han: «Dessa folka kan ikke leve av
det».
En søndag vi skulle gå en tur
sammen med foreldra, møtte vi en
ekte bondehater. Han sa til far min:
«Bare vent til vi får makta. Da slår
vi i hjæl alle (han nevnte noen andre
navn)». Far min sa: «Å vil du gjøra
når dere har tatt alle sammen?». Han
svarte: «Det skal du ikke bry deg
om, for da er du dau!». Far min sa at
vi ikke skulle bry oss om ham – han
var jo full. Men vi blei redde.

«Det gjelder å få andre til å betale for seg»
Ville det ikke være fint hvis vi betaler faste regninger for deg til rett tid,
samtidig som du har kontroll over utbetalingene?
Med AvtaleGiro er det nettopp det som skjer.
I god tid før forfall sender vi deg forhåndsmelding om hvem du
skal betale til, når du skal betale og hva det gjelder.
Du kan bruke Kontofonen hvis du vil utsette betalingen
av en bestemt regning. Oversikt over alle betalte regninger
står på kontoutskriften din hver måned. Den gjelder som kvittering.
Stikk innom og spør oss om AvtaleGiro.
Vi hjelper deg i gang, så du kan glemme de faste regningene dine.
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Pensjonist-nytt i sin 30. årgang
Av Bernhard Magnussen

P

ensjonist-nytt ble skapt på
Eldresenteret i 1981 av glade
pensjonister som mente at vår
kommune trengte et forum for
denne stadig voksende gruppen.
Med stor optimisme og tomme
hender satte man i gang – uten
å ha kapital i ryggen eller tilsagn
om økonomisk støtte. Tanken var
at man skulle makte å gi bladet
et økonomisk grunnlag ved å få
næringslivet i Drøbak til å tegne seg
for annonser. Det slo til.

Forslag fra Sissel Våge

Etter at Grande alders- og sykehjem
hadde «overtatt», var det blitt god
plass på Hospitalet. Sissel Våge ble
tilsatt som bestyrer på Hospitalet
med oppdrag å få i gang aktiviteter
for oppegående pensjonister. Det var
hun som fremmet forslag om et eget
blad for pensjonistene.
Hospitalet var blitt omdøpt til
Eldresenteret, og med dette som
utgangspunkt nedsatte man en
redaksjonskomité som skaffet stoff
og fotografier – og ikke minst fikk
tegnet annonsene slik at regningen
for trykking kunne dekkes. O. B.
Hansen trykket bladet til en rimelig
pris, og det første nummeret så
dagens lys i 1981. Det slo straks an.
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Forsiden av det første nummeret av
Pensjonist-nytt. Det kom ut i 1981.

For det neste året planla man fire
utgaver, og med stort engasjement
fikk man det til. Man gikk
fremtiden i møte med godt humør
og stort pågangsmot.
I startåret 1981 hadde
kommunen rundt 800 pensjonister.
Det ble bestemt at alle pensjonistene
skulle få hvert sitt eksemplar gratis,
og man fikk dannet en gruppe av
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Minner og lokalhistorie

Redaksjonen i 1981. Fra venstre nærmest kamera: Paul Johansen, Kari Paulsen, Aslaug
Kristiansen, Henry Bahus, Martin D. Hestnes og Asta Johansen.

frivillige til å bringe bladet ut til hver
enkelts postkasse.

Den første redaksjonen

Redaksjonen i 1981 besto av Asta
og Paul Johansen, Kari Paulsen,
Aslaug Kristiansen, Henry Bahus og
Martin D. Hestnes. Hestnes skrev
«leder»-artikkelen i heftene. Fra
første nummer i 1982 var Sigurd E.
Stensrud også redaksjonsmedlem.
Aslaug Kristiansen døde dette året,
og Ruth Groth ble nytt medlem av
redaksjonen. Snart kom også Aslaug
Loge og Johan Mønnich med.

To hovedformål

Bladet ble kalt «avisen», og i det
første heftet ble det oppgitt to
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hovedformål med utgivelsen. For
det første skulle den nå ut til alle
pensjonister med meldinger fra
kommunale kontorer. For det andre
skulle den gjøre gjøre pensjonistene
oppmerksom på Eldresenteret og alle
dets aktiviteter.
Det første heftet som kom
ut i 1981 inneholdt blant annet
gratulasjoner og lykkeønskninger
fra sosialkontoret i Frogn. Sosialsjef
Bjørn Tonås mente at den nye
«avisen» var et nyttig tiltak som
både pensjonister og offentlige
myndigheter kunne ha utbytte av.
Det var også lykkeønskninger til
pensjonistavisen fra Bjørn Stokkeland
ved Boligeiendomskontoret. Kontoret
ville gjerne «bidra etter evne».
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Allerede i det første heftet ble det tatt
med en lokalhistorisk artikkel fra
Frogn. Den handlet om gamlesmia
på Dyrløkke. Snart fulgte Johan
Mønnich opp med barndomsminner
fra Drøbak, etterfulgt av blant andre
redaktør Aage Hansen. Minner og
lokalhistorie fra Drøbak og Frogn
kom etter hvert til å bli en viktig og
populær del av stoffet i Pensjonistnytt.
I 1982 ble det laget fire nummer,
og annonsørene fulgte opp. I årene
som fulgte ble det flere og flere
pensjonister, og opplaget måtte
økes. Man fikk flere annonser, og
etter hvert også økonomisk støtte fra
leserne.
I 1983 ble sidetallet økt til 28,
og redaksjonskomiteen sikret seg
tilstrekkelig med stoff. Pensjonist-nytt
fikk flere ganger rosende omtale av
programposten «Middagsstunden» i
NRK i løpet av 1980-årene.

Man fulgte med i tiden og våget
etter hvert spranget over til bruk
av farger i bladet – i første omgang
med farge på omslaget. Nye
trykkemetoder gjorde det mulig å
bruke farger også inne i bladet til en
overkommelig pris. Og bladet ble
mer og mer populært.

Intervju med Martin D.
Hestnes

I et intervju med Martin D. Hestnes
fra omkring 1984 kan vi lese
følgende:
«– Vi prøver å hjelpe
pensjonistene litt, forteller Martin
D. Hestnes i Drøbak. Sammen med
åtte andre lager han ’’Pensjonistnytt’’ som kommer ut med fire
nummer i året. – Vi har ikke noen
kontingent, men folk kan betale det
de vil. Hver gang trykker vi 1200
eksemplarer, og det er vel 900 som
får avisen fast. Resten legger vi ut i
banker og her på Eldresenteret. I år

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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Distribusjon på dugnad

Martin D. Hestnes med Pensjonist-nytt
omkring 1984.

feirer vi et aldri så lite jubileum. Vi
startet for tre år siden, så nå har vi
vel vist at vi kan overleve.
Det er ofte vanskelig å finne
frem på kontorer og i papirer for oss
pensjonister. Vi prøver å ta opp dette
i avisen vår, men den har jo ikke
plass til alt. Den er nå på 28 sider,
og litt annonser må vi også ha, skal
det bære seg, avslutter Hestnes som
har vært med fra starten av og fra
før bare har skriveerfaring fra revyer.
– Men det kommer nå godt med
det også. Jeg tror forresten vi er den
eneste pensjonistavisen i landet».
42

I 2010 har Pensjonist-nytt et opplag
på 2000 eksemplarer. Alle som bor
i Frogn og har passert 67 år, skal
motta bladet. Nesten hvert eneste
nummer er på 48 sider, og utstrakt
bruk av farger gjør bladet spennende
å bla i. Og fire nummer pr. år, som
man fastsatte ved starten for 30 år
siden, står ved makt.
Noe sendes i posten, men
mesteparten av opplaget blir brakt
ut til pensjonistenes postkasser.
Fire ganger i året møtes frivillige på
Eldresenteret. De klistrer på etiketter
med navn, sorterer bladene etter de
rutene som er lagt opp, deler rutene
mellom seg og drar ut for personlig å
legge bladet i den enkelte pensjonists
postkasse.
Det ligger en stor dugnadsinnsats
bak distribusjonen av bladet, slik at
utgiftene til porto kan holdes så lave
som mulig. Økonomien går akkurat
rundt. Vi har annonseinntekter, får
et tilskudd fra Frogn kommune, og
de som mottar bladet gir gjerne et
lite bidrag hver. Hvert år vedlegger
vi et bilag hvor vi anmoder om
støtte til bladets drift – like gjerne
kr. 25,- som kr. 100,-. Hittil har vi
ikke mottatt noe bidrag på kr. 25,-.
Med dyktig hånd styrer vår kasserer
bladets økonomi. Hun holder orden
på de økonomiske bidrag som årlig
kommer inn og fører et perfekt
regnskap.
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Pensjonist-nytt merkes med etiketter og klargjøres for distribusjon.

Var med fra starten i 1981

Fortsatt lever en av dem som var
med helt fra starten i 1981. Hun
heter Kari Paulsen, og hun fylte
99 år i høst. Hun er «still going
strong», og hun ser frem til hvert
nytt nummer som kommer. Vi
besøkte henne nylig på Grande.
Hun er fortsatt full av godt
humør. Hun minnes arbeidet i
redaksjonskomiteen i de første
årene bladet kom ut. Når vi etter
en lang og hyggelig prat trekker
oss tilbake, sier hun med et lunt
blink i øyekroken: «Pass nå godt på
Pensjonist-nytt!».
Kari Paulsen fotografert på Grande i
2010. Hun var med fra starten i 1981.
(Foto: Bernhard Magnussen).
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På Kumlegaarden spiser du godt
Tidligere og nye gjester
ønskes velkommen

Drageløperen

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

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

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

Vi restaurerer dine gamle
familiebilder

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

OASEN
Hageland

Storgaten 22, 1440 Drøbak
Telefon 64 93 03 59
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eg har valgt å skrive om
«Drageløperen» av Khaled
Hosseini. Den som leste bokomtalen
i forrige nummer av Pensjonist-nytt,
vil legge merke til at det igjen dreier
seg om Afghanistan, noe som vel
er mer enn en tilfeldighet. Khaled
Hosseini var født i Kabul i 1965.
Faren var diplomat og moren lærer
på videregående skole. I 1985 fikk
han og hans familie asyl i USA.
Han bor nå i California, hvor han
arbeider som lege. Boka ble først
utgitt på engelsk i USA, og oversatt
til norsk av Elisabet W. Middelthon.
Boka handler om gutten
Amir fra ca. 12 års alder, og frem
til han var godt voksen. Boka er
skrevet i jeg-form, og omhandler
først og fremst hans forhold til
vennen Hassan, faren Baba, farens
venn Rahim Khan, og Hassans far
Ali. Romanens navn henspiller på
en tradisjonell konkurranseform
som var populær blant gutter i
Afghanistan, og som gikk ut på
å fly med drager, og tvinge ned
konkurrentene. Drageløpere var de
som forsøkte å få tak i drager som
var tvunget ned. Slike drager ble
betraktet som verdifulle suvenirer.
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Vennen
Hassan var en
mester til å
forutse hvor
nedkjempede
drager ville
falle ned,
og derfor
en viktig
medarbeider
for Amir.
Boka utspiller seg fra tiden
før kommunistkuppet som felte det
afghanske kongedømmet i 1973,
gjennom sovjetinvasjonen og inn
i talibantiden. Afghanistan er et
etnisk og religiøst delt samfunn,
hvor de største folkegruppene er
pashtuner, tadsjiker og hazaraer
– som er tjenerklassen. Amir er
sunnimuslim, tilhører pashtunerne,
og bor i et stort fint hus i Kabul.
Hassan er sjiamuslim, hazara, bor i
en jordhytte i bakgården og utfører
alle slags tjeneroppgaver. Begge
guttene er morløse – Amir fordi
moren døde da han ble født, mens
Hassans mor ikke ville ha noe med
ham å gjøre og stakk av gårde like
etter fødselen. Hassan får ikke gå
på skole og er derfor analfabet, noe
45
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Amir til tider vet å utnytte. I en
episode med en fiendtlig guttegjeng,
ledet av Assef, stakk Amir fra stedet
uten å gjøre forsøk på å hjelpe sin
venn. Dette ødela vennskapet, og
dette sviket fulgte ham siden som
hans dårlige samvittighet.
Mot slutten av sovjetinvasjonen
og under taliban-styret fikk mange
afghanere asyl i USA. Etter en
dramatisk flukt til Pakistan, fikk
også Amir og hans far komme til
USA. Der livnærte de seg på samme
måte som mange andre afghanere,
ved å kjøpe brukte ting og forsøke
å selge videre med fortjeneste.
For å skaffe Amir en utdannelse
jobbet Baba også lange dager på en
bensinstasjon. I denne perioden kom
Amir i en «avstandsforelskelse» med
en afghansk pike. Under afghanske
forhold er slikt svært farlig for pikens
rykte. Den riktige måten å gjøre det

på er at guttens far oppsøker pikens
far og på vegne av sin sønn ber om
hennes hånd. Det gikk mange år før
Amir kom tilbake til Afghanistan,
noe som endte i et dramatisk forsøk
på å gjøre opp for gammelt svik. Her
kommer Assef igjen inn i bildet, nå
som representant for taliban.
Jeg synes denne romanen gir et
godt bidrag til forståelse av noen
av konfliktene i det afghanske
samfunnet. Samtidig er den rett
og slett en spennende og godt
fortalt historie. Jeg anbefaler den til
alle som fortsatt er nysgjerrige på
Afghanistan.
Leif Reidar
Røkkum
Stafettpinnen går
videre til
Marit Svenke

Ivar Ytreland med ny polarbok
Ivar overvintra på Nordaust-Grønland like etter krigen og har besøkt øya fleire
gonger seinare. Han har vore sterkt opptatt av dette landet i tida etterpå og
har skaffa seg enorme kunnskapar om ekspedisjonane og fangstmannslivet.
«Polarminner – Fortellinger om et glemt land og yrke» er ei praktbok på 223
sider med mange gode bilde.
Fra bokomtale i nr. 2, 2010, av bladet Isflaket
som utgis av Ishavsmuseet på Brandal og «Ishavsmuseets venner»

Kjære polarvenn!

Årets gavebok
Nå kommer endelig boken min:
«Polarminner – Fortellinger om et glemt
land og yrke». Boken inneholder mange
spennende og interessante fortellinger
og opplevelser fra fangstmanns- og
ekspedisjonslivet i Nordøst-Grønland i
perioden 1946–2006. Den er rikt illustrert.
Hilsen Ivar Ytreland
*Tillegg for evt. porto (omk.) kr. 68,-

Her får du kjøpt boken:
Ege Libris
Torggt. 1, 1440 Drøbak
Tlf. 64 93 01 40
e-mail: ege@libris.no

Julehilsen fra Wilhelm Peters

Ivar Ytreland
Åmålveien 54, 1440 Drøbak
Tlf. 64 93 49 62
e-mail: i-ytrel@online.no

Viktig bidrag til norsk polarlitteratur
Forfatteren skildrer livet som fangstmann på Øst-Grønland på en enestående
måte. Jeg har aldri lest noe lignende. På hver eneste side finner en utfyllende
beskrivelser av situasjoner og hendelser som jeg kjenner igjen fra min tid som
fangstmann. Boka er full av detaljer som en profesjonell forfatter aldri kunne
få tak i. Kommentarer og dagboksitater lyser av selvopplevelse. Boka er et
usedvanlig viktig bidrag til norsk polarlitteratur.
Per Johnson (tidligere fangstmann)
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B-PostAbonnement
Returadresse:

Frogn Eldresenter
P.boks 328, 1441 Drøbak

Frogn Eldresenter
Niels Carlsens gate 20, Postboks 328, 1441 Drøbak, Tlf. 64 90 61 85
Hårpleie: Onsdag og fredag kl 09.00 – 14.00, tlf. 64 90 61 88
Fotpleie: Alle hverdager kl 09.00 – 15.00, tlf. 64 90 61 89
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 10.30
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 09.00 – 12.00 mandag til torsdag
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

