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Pensjonist-nytt på Internett
Vi i Pensjonist-nytts redaksjon er ikke bare opptatt
av fortiden og alle dagene som kom og gikk. Vi
prøver også å følge litt med i tiden, og nå har bladet
fått sitt eget nettsted på Internett. Her ﬁnnes alle
tidligere hefter i elektronisk form – helt fra starten i
1981. De kan enkelt lastes ned og leses på skjermen,
eller eventuelt skrives ut. Dette gjør Pensjonist-nytt
lettere tilgjengelig – også for andre enn pensjonister
i Frogn som har
passert 67 år. Flere
har etterspurt denne
muligheten, blant annet
Frogn Historielag og
Akershus Amtstidende
i en lederartikkel fra
januar 2010.
På nettstedet ﬁnnes også en kort oversikt
over de faste aktivitetene ved Frogn Eldresenter,
informasjon om bladet og dets historie, samt en
liten presentasjon av redaktørene fra 1981 og fram
til i dag. I tillegg er det lagt ut kontaktinformasjon
og en liste over redaksjonens medlemmer. Bruk
gjerne e-post ved kontakt med redaksjonen.
En enkel måte å komme inn på nettstedet uten
at man behøver å taste inn adressen, er å søke etter
ordet pensjonistnytt via søkemotoren Google. En
annen mulighet er å liste opp ﬂere ord ved søking via
Google, for eksempel pensjonistnytt vindfangerbukta
for å ﬁnne hefter som omtaler Vindfangerbukta. En
slik tematisk søking virker riktignok ikke alltid like
godt for de eldste heftene – som er skannet inn.
Arbeidet med å etablere nettstedet er utført uten
kostnader for Pensjonist-nytt. Vi håper at mange med
interesse for vår lokale historie vil benytte seg av det
nye tilbudet. Adressen er: www.pensjonistnytt.org ¸
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GODT NYTT FRA ELDRESENTERET

Fra den ene hyggelige stuen i kafeteriaen.

Eldresenterets kafeteria
Husets kafeteria er åpen mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10.00 –
13.30. Anretningsbordet er alltid dekket med flotte, smurte rundstykker,
nystekte vafler og frukt. Dessuten kaffe, te og hjemmelaget sjokolade
(mandag og tirsdag). Innimellom kan det også finnes kaker og annet
godteri.
Hver onsdag og fredag serveres middag kl. 12.30 – 13.15. Menyen for hver
måned kan sees på tavlen i gangen. Du kan spise deg god og mett for en
billig penge. Her er noen priseksempler: middag: kr. 50, rundstykke kr. 15,
hel vaffel m/syltetøy kr. 10, kaffe kr. 15, sjokolade kr. 15.
I kafeteriaen er det frivillige som sørger for mat og hyggelig servering.
Til sammen er det 32 kvinner og 1 mann, fordelt på arbeidslag med tre
stykker om gangen. Alle går i turnus og kommer til fast avtalt tid med 14
dagers mellomrom. Resultatet er strålende bra for alle parter: kundene,
ledelsen, og de frivillige.
Velkommen til en smakfull formiddag i Eldresenteret!
PENSJONIST-NYTT 1/2012

p-nytt-1-2012.indd 3

3

14.02.12 14.33

Program for
Frogn U3A
våren 2012
15. mars
Nils Wilhelmsen: «Ta vare
på hjerte og årer. Moderne
infarktbehandling»
26. april
Arrangement i Frogn
bibliotek kl. 11.00
Forfatteren Atle Næss:
«Nidarosdomen – Norges
nasjonalmonument»
3. mai
Gunnar Stålsett:
«Verdensreligioner»
31. mai
Odd Georg Murud: «‘Mitt Afrika
– mitt Danmark’. Den eventyrlige
beretteren. Karen Blixen (1885–
1962) i liv og diktning»
Foredragene holdes kl. 11.00
i Eldresenteret dersom ikke
annet er annonsert.
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Britannia H
I 1932 reklamerte Emil
Ombudstvedt, eieren av Britannia
Hotell: «Drøbaks tradisjonsrike,
gamle hotell presenterer sig våren
1932 i helt moderne stand. Hotellet
er gjenopført efter branden høsten
1931 og åpner pinseaften. Øl og
vinrett. Pensjonspris: kr. 6,00 pr.
døgn for badegjester».
Hotellet holdt til i et stort, panelt
tømmerhus i to etasjer + loft fra
1780–90-åra. Fra 1880-årene ble
det drevet hotell. Et skjøte fra 1880
viser at Britannia ble overdratt av
en herr Torp til vognmann Karl
Martinius Abrahamsen. Han og
kona, fru Amalie, drev hotell i 1896
og 1897. Det var gode tider og «fullt
hus» rundt 1900-tallet da badebyen
Drøbak ble besøkt av kunstnere og
velstående badegjester.
Senere har eiere av hotellet
kommet og gått. I 1931 røkte en
mann på senga, og store deler av
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Hotell

bygningen ble skadet. Brannen førte
til en livlig diskusjon om hvorvidt
huset skulle rives og bygges opp igjen
i mur. Materialet som ble valgt, var
fortsatt tre.
Bakhagen var et populært
tilholdssted sommerstid, med
hagebord, paviljong og gullﬁskdam.
På hotellets nordside lå Festiviteten
som huset Drøbaks første kino samt
festsal. Dansen måtte imidlertid
innstilles da gulvet sviktet under en
taktfast polonese.
Etter en del magre og turbulente
PENSJONIST-NYTT 1/2012
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år brant Britannia Hotell ned for
godt i 1980. Noen år senere ble
Festiviteten revet. Et nytt, stort bygg
med kontorer og leiligheter reiste
seg på den gamle tomta i 1988. Det
siste glass var drukket, musikken
hadde forstummet og et farge- og
minnerikt trekk i bybildet var borte
for godt.
Tekst: Per-Willy Færgestad
Verneforeningen Gamle Drøbak
www.verneforeningen.no
Foto fra Drøbakskalenderen 2003
5
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“Jeg bruker Prima Omsorg som
min private støttekontakt. Vi går
på kino, fotballkamper og andre
begivenheter, bakeri og kjører tur.
De får meg i godt humør og til å
WHQNHSRVLWLYW'HHUÀHNVLEOHRJ
kommer til avtalt tid.”
- Stein Knudsen
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Gullbrudeparet

Drøbak – Frogn

1. januar 1962 ble Drøbak bykommune og Frogn herredskommune slått
sammen til en kommune med navnet Frogn. Dette var et resultat av arbeidet til
Kommuneinndelingskomiteen av 1946, mer kjent som Schei-komiteen – etter
formannen Nikolai Schei.
Tekst: Asgjerd Wærnhus

Navnet ble Frogn
Schei-komiteen foreslo ﬂere hundre
kommunesammenslåinger og
var startskuddet for den største
omlegging vi har hatt innen norsk
lokalforvaltning. I Follo-regionen
ble Drøbak og Frogn slått sammen
i 1962 og Kråkstad og Ski i 1964.
Samme år ble Son en del av Vestby
kommune.
Drøbak og Frogn var små
kommuner og hadde henholdsvis
ca. 2.700 og 3.000 innbyggere.
I dag er tallet steget til ca.
15.000. Drøbak var svært liten i
utstrekning – 0,83 km2 og hadde
ikke muligheter til utvidelser.
Frogn var på ca. 86 km2 – altså vel
hundre ganger større enn Drøbak i
utstrekning. Det var derfor naturlig
at Frogns ordfører Harald Rød
var en sterk talsmann for at den
sammenslåtte kommunen skulle
PENSJONIST-NYTT 1/2012
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Ordfører Harald Rød ved skrivebordet.
(Foto: Borghild Marthiniussen, 1961).

få navnet Frogn. Dette var det
imidlertid sterke meninger om, og
denne navnestriden er vel dessverre
fortsatt ikke lagt helt død.
David Kjellberg fra
Arbeiderpartiet i Drøbak ble den
første ordfører i den sammenslåtte
kommunen, med Einar Høibraaten
fra Frogn som varaordfører.
7
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I kommuneadministrasjonen
forhandlet man seg mer eller mindre
smertefritt frem til hvem som
skulle være leder i de forskjellige
etater. På Drøbak kemnerkontor,
som den gang holdt til i 1. etasje i
kinobygningen, var Ruth Sørbye
kemner. Borghild Marthiniussen
var kommunekasserer i Frogn.
Forhandlingene resulterte i
at sistnevnte ble sjef – altså
kommunekasserer i den
sammenslåtte kommunen.

Kommunekasserer Borghild Marthiniussen
(til venstre) og Asgjerd Wærnhus på
kontoret i 1961. (Ukjent fotograf).

Relativt vellykket sammenslåing
Jeg hadde jobbet på
kommunekassa i Frogn fra 1953
med varierte oppgaver. Vi holdt

Tutt Bjørby har fått besøk av sønnen Petter
på kontoret. (Foto: Borghild Marthiniussen,
1961).

Ansatte ved teknisk etat i Frogn. Til
venstre bygningskontrollør Otto Olsen.
Deretter Harry Nesvold (stående ved
vinduet) og Nils Røed. (Foto: Borghild
Marthiniussen, 1961).
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til i den gamle trebygningen på
Ullerud som nå er revet. Den
huset – foruten kommunekassa –
trygdekontor og jordstyrekontor
for Frogn og Nesodden, samt
vaktmesterbolig.
Slik jeg husker det, kom
vi «bondejentene» fra Frogn
ﬂyttende med våre arkiver og
kontormaskiner til «terteﬁne»
Drøbak. Det er klart det var
motsetninger, men alle var
innstilte på at dette skulle gå
bra, selv om det hadde vært noen
rokeringer.
Murbygningen på Ullerud
huset den gang ordfører
og formannskapssekretær,

Erling Gillebo (til venstre) og Bjørn
Stokkeland i Frogn Sparebanks lokaler i
murbygningen på Ullerud. (Foto: Borghild
Marthiniussen, 1961).

Olav Høyland var ansatt på Frogn
ligningskontor. (Foto: Borghild
Marthiniussen, 1961).

Ommundsen hadde en ledende stilling på
E-verket. (Foto: Borghild Marthiniussen,
1961).
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Murbygningen på Ullerud sommeren 2011. (Foto: Sven Lindblad).

likningskontor og teknisk etat.
Videre var det kommunestyresal
i 1. etasje. Tidligere hadde også
Frogn Sparebank lokaler her. Men
fra 1962 var det kun teknisk etat
med Harry Nesvold som sjef som
holdt til i det staselige murhuset
på Ullerud. Likningskontoret i
den sammenslåtte kommunen
hadde fått lokaler i Frogn Sparebanks nye bygg på Seiersten.
Gert Veiteberg fra Frogn var
likningssjef med tidligere
likningssjef Dora Hansen fra
Drøbak som nestleder.
Rolf Thorbjørnsen var kontorsjef i Drøbak bykommune, og
han fortsatte som kontorsjef i den
10
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sammenslåtte Frogn kommune.
Han og formannskapssekretær
Tutt Bjørby hadde den gang
kontorer i 2. etasje i kinobygningen
(Drøbaks administrasjonsbygning).
Utviklingen i løpet av disse
50 årene har vært enorm.
Administrasjonen er mangedoblet,
og forholdene kan overhode ikke
sammenliknes. Det som imidlertid
sitter igjen i mitt minne, er at
«ekteskapet» Drøbak – Frogn har
vært relativt vellykket.
¸
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Skomaker O. Pedersen eftf
Osloveien 9, 1440 Drøbak
Telefon 64 93 30 66

FØLG MED I

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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Kinoen, Drøbak Folkeba
Jeg skal denne gang komme inn på
vårt felles samlingssted kinoen, litt
om oﬀentlig tilbud innen hygiene og
den personlige hygienen i «heimen».
Kinoen
Inngangen til kinoen gikk via
en trapp rett inn fra Storgaten.
Når man kom inn i gangen, var
de kommunale kontorene med

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.
12
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kommunekasserer og kontorsjef til
høyre. Fra gangen førte en klappdør i
glass inn i foajeen til kinoen, hvorfra
en trapp førte ned til kjelleren. I
kjelleren var det tilﬂuktsrom ved
ﬂyalarm, og for øvrig inneholdt
denne ett toalett for damer og ett for
herrer, samt garderobe og Drøbak
Folkebad. En annen trapp gikk opp
til maskinrommet, hvorfra ﬁlmene
ble vist. Til venstre var det dør inn til
kinosalen, som hadde sitteplasser til
248 personer.
I kinoen var det faste forestillinger
lørdag, søndag, tirsdag og torsdag
kl. 19.00 og 21.00. Kinobilletter ble
kjøpt gjennom en luke i veggen ut
mot fortauet i Storgaten. Det var den
gang en trevegg mellom kinoen og
Storgaten 1. Veggen hadde port, og
nærmest kinoen var det et lite kontor
med plass til en kontorstol hvor fru
Andresen solgte kinobilletter. Fru
Andresen var så vidt omfangsrik
at hun måtte rygge inn gjennom
døren og sette seg i stolen – som
hun deretter svingte rundt slik at
hun ﬁkk plassen sin ved disken.
Stolen hadde Drøbak Mek. Verksted
påsveiset to ben ekstra grunnet
vekten den skulle bære. Billettprisen
for å komme inn på kinoen var kr.
1,- for barn og kr. 2,- for voksne.
PENSJONIST-NYTT 1/2012
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bad og personlig hygiene

Kinoen fotografert ca. 1960. Vi ser blant annet den tidligere inngangen til høyre på
bildet. Det var trapp opp fra fortauet. Inngangen ble senere fjernet og erstattet med et
vindu. (Foto: Svein Qwammen. Kilde: «Drøbak». Utgitt av Drøbak kommune, 1961).

Inne i kinosalen var det 16
benkerader med vekselvis 15 og 16
plasser på hver rad. Benkene var
i ﬁnert tre og hadde klappseter i
tre. Benkene var svartmalte, og på
ryggen var plassnummeret malt i
hvit farge. Rad-nummer var malt
på yttersiden i enden av hver rad.
Veggene var malt mørke grønne i
nedre halvdel. Over var det mørke
PENSJONIST-NYTT 1/2012
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rødt opp til taket, og det var
vifteformede lampetter i matt glass
på veggene hvor lyset ble dempet ned
ved forestillingen. Jeg husker at jeg
syntes det var så ﬂott når lyset ble
dempet ned, og at det ikke bare var
av- og på-bryter.
Som oftest var det først en rekke
reklamebilder fra reklameﬁrmaet
Sverdrup & Dahl. Deretter kanskje
13
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en morsom, men kort forﬁlm før
hovedﬁlmen begynte. Aldersgrensen
for å komme inn var enten «barn
over 7 år» eller «voksne» – over 16
år. Reklamen for den enkelte ﬁlm
var satt opp i to glasskap på utsiden
mot Storgaten – på hver side av
ﬂaggstangbalkongen. Her hadde
Kjell Fredriksen og vaktmester
Einar Eriksen jobben med å sette
opp bilder som viste utsnitt fra
kommende ﬁlm. Etter forestillingene
om kvelden ble ﬁlmene spolet
tilbake, pakket inn og plassert på
trappa utenfor for transport med
buss til Oslo tidlig neste dag.
Juletrefester, basarer og revyer
Mange husker juletrefestene som
ble avholdt i første halvdel av januar
hvert år. Det var som regel større
foreninger som arrangerte slike
tilstelninger for barn i Bedehuset,
Avholdslokalet og Misjonslokalet

14
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Den nåværende inngangen til kinoen
fotografert i januar 2012.

i Lindtruppen, men størst var vel
arrangementet i kinosalen. Da ble de
svarte trebenkeradene demontert og
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satt opp rundt veggene, og et stort
juletre var plassert midt på gulvet.
Dette var barnas fest, hvor det
var lov til å leke og løpe innendørs.
Guttene var iført speilblanke
lakksko, lange bukser med seler eller
aller helst belte, og hvit skjorte med
tversoversløyfe. Jentene hadde lange
strømper som var festet i et «liv» med
stropper slik at strømpene ble holdt
oppe, og da helst slik at det ikke
ble en glippe mellom strømpene og
kjolekanten. Dessuten en struttende
kjole – eller skjørt og bluse – og en
stor sløyfe i håret. Få skulle lære
guttene å løpe med lakksko på det
glatte parkettgulvet, for dette var en
livsglad opplevelse som juletrefesten
alltid hadde å by på etter ﬂere dager
med stillesittende familieselskaper.
Tett oppunder denne aktiviteten
kom nok en «høydare», nemlig de
sitrende minuttene i mørket når
rullen med tegneﬁlm hadde røket, og
skremmende hyl eller skrik og lyder
ble fremført fra benkeradene.

Juletrefest ca. 1950. (Illustrasjonsfoto).
PENSJONIST-NYTT 1/2012
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Gangen rundt juletreet krevde en
viss form for konsentrasjon – nemlig
at de minste barna skulle gå i den
innerst ringen, og at hver ring skulle
gå i motsatt retning med skifte
etter hvert vers. Spesielt ble det da
de eldste – og som regel gutter som
nærmet seg den verste slyngelalderen
– gikk i den ytterste ringen og
utfoldet sin energi under fremføring
av sanger som «Jeg gikk meg over
sjø og land», «Så går vi rundt om en
enerbærbusk» o.s.v.
De ﬂeste julesangene ble
gjennomgått under gangen rundt
juletreet. Den alltid humørfylte
tubaist i musikkorpset – og
omsorgsfulle bestyrer av Drøbak
Hjelpefengsel – Per Thorbjørnsen,
kom selvfølgelig på besøk utkledd
som julenisse. Han hadde sekk og
delte ut godsaker i brune poser til
alle barna. Innholdet i posene var
etter det jeg husker noe frukt og
overliggere av tørre julekaker.
Denne formen for juletrefester
synes å være i noe tilbakegang og
gammeldags i dag. Den moderne
julefeiringen har nok snudd opp ned
på dette. Tidligere var adventsukene
å anse som en from fastetid før
den store høytiden, men i dag er
omtrent alle nordmenn forspist
på juletallerkener og luteﬁsk lenge
før kirkeklokkene ringer inn julen
kl. 17.00 julaften. Når de første
juledagene er over, tutes ørene fulle
15
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av tilbud om slankekurer, sunne
matvaner og trim.
Kinosalen ble også benyttet
av foreninger som Røde Kors,
sanitetsforeningen, husmorlag og
andre organisasjoner til basarer og
utlodning. Da var også benkeradene
satt opp langs veggene. Drøbak
Studiescene var svært ivrig med sin
revyvirksomhet, og det var fullt hus
i kinosalen ved alle lokale revyer.
Alle likte å høre at naboen ble noe
spissformulert omhandlet i en eller
annen form som kunne frembringe
latter.
Drøbak Folkebad i kjelleren
Folkebadet holdt til i kjelleren på
kinoen med inngang via døren
ved siden av herretoalettet. Det
var ikke alle som hadde tilgang på
bad og dusj hjemme på den tiden.
Badedagen var derfor meget populær
og ettertraktet, og venterommet
var som regel fullt. Folk satt med
rene håndklær og såpe og med
nyvasket og rent undertøy av den
lange sorten som ble skiftet denne
dagen. Det var bare noen få ganger
jeg benyttet folkebadet, da vi hadde
bademuligheter i kjelleren hjemme.
Badet var åpent to dager i uken
– for kvinner på fredag og herrer
på lørdag. Det hadde fem eller seks
rom med badekar og dusjer samt en
felles badstu. Hele badet var belagt
med hvite ﬂiser fra gulv til tak. I
16
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fellesgangen mellom karbadene
og til badstuen stod det alltid en
personvekt merket Viig & Vraalsen
– et anerkjent Osloﬁrma etablert på
slutten av 1800-tallet. Søylevekten
stod på gulvet, hvor man kunne
regulere loddet til det var i vater.
Vekten var utført i støpejern og var
hvitmalt.
Inne i badstuen var det til tider så
høy luftfuktighet at jeg husker at jeg
hadde problemer med å puste. Det
var jo alltid en eller annen «kjekkas»
som hadde kastet så mye vann
på ovnen at dampen stod som en
kompakt vegg av tåke.
Prisen for å benytte badekar/
badstu var kr. 2,-. Billettene ble kjøpt
i «kontoret» til fru Andresen eller
fru Strand. Begge hadde ansvaret
for renhold og drift av badet, og
ekspedisjon av de badende. Her
kunne man også leie håndkle og
kjøpe såpestykker – «sunlight» av
ypperste kvalitet.
Fuktigheten og dampen fra
baderommene gjorde sitt til at
utsikten gjennom det vestvendte
vinduet var svært begrenset – eller
tilnærmet lik null.
Personlig hygiene i «heimen»
Huset vi bodde i Finnes veg
ble oppført i 1923. Det var
innlagt bad i kjelleren. Veien
dit gikk via spiskammeret og
ned gjennom en lem i gulvet til
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husholdningskjelleren. Derfra gikk vi
gjennom vaskerommet hvor det stod
vaskebaljer og vaskebrett ved siden
av den store vedfyrte vaskekummen
i jern. Deretter gjennom vedkjelleren
og inn i badet. Det var en forholdsvis
lang, kald og kronglete vei for å få
seg et bad.
Baderommet var et forholdsvis
lite rom uten vindu hvor det stod
et badekar og en ovn med en stor
varmtvannstank i kopper. Å benytte
badet var ikke gjort umiddelbart.
Først skulle det planlegges med
hensyn til at alle var til stede. Far
var ikke alltid hjemme, da han gikk
i et helkontinuerlig turnussystem
i arbeidet. Ved skulle hogges, og
ovnen under vanntanken skulle fyres
opp med småved og passes. Det var
kun far som hadde denne jobben.
Tanken rommet ca. 150 liter, og
det tok derfor et par timer før vannet
var varmt. Det var til helgen det
skulle bades, og skifting av undertøy
skulle foregå. Det var som oftest
lørdag kveld at badeovnen ble fyrt
opp, og da badet alle sammen, Kjell
først, deretter Jan-Erik, mor og far.
Etter badet måtte man løpe gjennom
den kalde kjelleren, opp trappen til
spiskammeret, inn på kjøkkenet og
til stuen hvor vi stod ved siden av
koksovnen og tørket oss.
Den daglige kroppsvasken
ble foretatt på kjøkkenet med
vaskevannsfatet stående på en
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taburett, og hvor såpen lå på hjørnet
av taburetten. På kjøkkenet var det
kun kaldt vann, derfor måtte vannet
varmes opp i en vannkjele som
rommet ca.10 liter. Kjelen stod alltid
på magasinkomfyren. Om kvelden
ble den svarte blendingsgardinen
foran vinduet trukket ned, slik at vi
kunne vaske oss usjenert.
På do
Toalett var ikke innlagt i huset.
Derfor måtte vi ut og gå over
gårdsplassen til uthuset hvor doen lå
– vegg i vegg med «grisehuset». Doen
var ikke store rommet, men den
hadde et vindu mot sør til å åpne.
Det hadde hvite, heklede gardiner.
Når vi satt på «en-seteren», hadde vi
utsikt inn i hagen til Thorne hvor
pensjonert maskinist Harald Hansen
også bodde – sammen med sin
sønn Edvard som jobbet på hotell
Britannia.
Jeg husker at jeg fra setet en
gang fulgte med da Hansen høstet
moreller i «grensetreet» til oss. Han
hadde da passert 85 år. Jeg var meget
imponert over hans klatrekunster i
den alderen, da jeg opplevde ham
som en meget gammel mann den
gang. Jeg tror at dette må ha vært i
begynnelsen av 1950-årene.
Det fantes ikke noe soft dopapir
på rull, så vi måtte benytte det som
var av papir fra gamle ukeblader
og aviser. Aviser ble foretrukket, da
17
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disse var mykere enn ukebladene.
Dessuten var bladene noe vi kunne
kose oss med når vi først hadde
satt oss. Papiret ble først krystet og
krøllet for at det skulle bli mer mykt
og behagelig før bruk.
Jeg husker at vi vinterstid hadde
noen utfordringer med nivået på
innholdet i «bingen». Det var som
regel kaldt, og konsistensen på
etterlatenskapen var slik at den ikke
på en naturlig måte skled utover
slik den gjorde på sommerstid.
Innholdet ganske enkelt vokste, og
alt frøs i en form lik en pyramide.
Når spissen på pyramiden nærmet
seg faretruende rumpestjerten – slik
at vi ﬁkk problemer med «tørking»
– måtte toppen av pyramiden veltes
til siden med en pinne. Da gikk
det noen måneder igjen før neste
«pyramidevelt».
Når våren kom, ble do-lemmen
åpnet og alt av innhold ble skuﬀet ut,
trillet ut i hagen og gravd ned i hull
mellom bærbusker og trær. Dette var
som regel jobben til far, men både
Kjell og jeg måtte også ta vår del av
jobben. Det var liksom ikke noe vi
gikk og skrøt av til de andre gutta,
men det gikk i «glemmeboken» når
jobben var utført..
Når det var ufyselig vær ute –
eller det var etter mørkets frembrudd
– ble utslagsvasken benyttet som
pissoar. Men skulle man gjøre noe
større, måtte man ﬁnne lommelykten
18
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og gå over gården til do på den andre
siden av hagen. Det hendte nok at
man «holdt seg» vel og lenge når
gradestokken viste minus 20 – 30
grader, og det var nordlig kuling med
storm i kastene, snøføyke og dårlig
sikt, slik at man også måtte tråkke
opp ny vei i snøfonnene.
Det er greit å tenke tilbake på, for
jammen er det godt å ha alt innenfor
husets vegger i dag.
¸

Utedo i Drøbak tegnet av Olaf
Gulbransson i Trangvikpostens 1.
samling, utgitt 1949.
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– kan leveres ferdig montert
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søndag og mandag stengt
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Det klages mye og ofte på dagens norske eldreomsorg,
og i en artikkel i Pensjonist-nytt nr. 2, juni 2011, har
vi sett at nordmenn er på bekymringstoppen når
det gjelder det å bli gammel. Kanskje vi trenger det
korrektivet som kan ligge i å se seg tilbake i historien?
I en artikkelserie vil jeg ta for meg eldres situasjon
i Norge fra tidligere tider og frem til i dag. Den lille
preposisjonen «om» i tittelen er ment å indikere at
det ikke dreier seg om en uttømmende behandling av
emnet, men at det snarere er et forsøk på å belyse
noen sentrale sider ved eldres situasjon gjennom
tidene. Når vi nærmer oss vår egen tid, og kildene blir
¾IVIFPMVSQXEPIRRSIQIVHIXEPNIVX
Tekst : Kjell Lorentzen
Dette er den andre av i alt tre artikler
om norsk eldreomsorg gjennom tidene

Fattighus og hospitaler
Legdevesenet som vi omtalte i
desember-nummeret av Pensjonistnytt, var først og fremst en ordning
for bygdene, men der bodde da også
ﬂertallet av landets innbyggere.
I 1801 var folketallet i Norge på
883.000. 90 % av disse bodde
på landet og om lag 43 % hørte
hjemme i Akershus stift – som den
gangen omfattet det aller meste av
Østlandet. I byene forekom også
20
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legd, men her var almisse den
vanlige formen for fattighjelp.
Historiker Anne-Lise Seip kaller
dette hjemmefattighjelp.
Ellers ble det etter hvert bygd
fattighus eller hospital i en rekke
byer. I 1820-årene var det omkring
50 slike hus for fattige i landets
byer. Som kjent ﬁkk Drøbak sitt
hospital allerede i 1793. Det var
oppført til «seks fattige enkers
pleie samt 4 a 6 at have huuselye».
I tillegg var 2. etasje bygget «til
huustrengende eller hvad brug man
i for eftertiden til stædets nytte
nermere maate see at bestemme».
Hospitalet fungerte som fattighus
gjennom 1800-tallet, og en god
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del eldre ﬁkk også plass der. Men
de ﬂeste gamle som ikke hadde
familie eller slektninger å lene seg
på, og som ikke hadde klart å spare
opp noe til å sikre alderdommen,
var henvist til almisser eller privat
forpleining på fattigkassens
regning.
Fattigkommisjonen
administrerte
Allerede Kirkeordinansen av
1607 la fast reglene for et tredelt
ansvar for fattigvesenet i hvert
kirkesogn. Det skulle nedsettes en
fattigkommisjon som gjerne besto
av soknepresten, lensmannen og to
bønder/borgere. Hovedtrekkene i

denne tredelte forvaltningen kom
til å bli stående i tre hundre år.
Fattigkommisjonenes oppgave
var å administrere legdordningen,
fattighusene og hospitalene.
Opprinnelig var det frivillige
gaver som gav kommisjonen den
nødvendige inntekt. Men da
frivilligheten etter hvert avtok,
og pengehusholdning avløste
naturalhusholdningen, ble gaver
gradvis erstattet med en fattigskatt
som det var kommisjonens oppgave
å kreve inn.
Lenge var Frogn kirke en
annekskirke under Ås kirke,
noe som blant annet betydde
at Frogn måtte forholde seg til

Gulltavlen ved Hospitalet i Drøbak har informasjon om bruken av bygningen.
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fattigkommisjonen i Ås. Men i
1806 søkte menigheten i Frogn
om at «bemeldte annex maa i
henseende dette fattigvæsen blive
separeret fra den øvrige deel af Aas
præstegjeld og have sin egen fattigcasse». Søknaden ble innvilget. Det
var for øvrig samme år Drøbak ﬁkk
sitt eget fattigvesen.
Mange av de fattige var gamle.
Som eksempel kan nevnes at i
1872 var 40 % av alle landets
fattigunderstøttede hovedpersoner
(kvinner og barn ble regnet som

«Froens Annex-Sogns Fattig-Cassa
Protocoll». (Kilde: Frogn bygdebokverk,
bind III).
22
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bipersoner) over 60 år. Her ligger, i
følge Anne-Lise Seip, bakgrunnen
for arbeiderklassens krav om en
verdig alderspensjonering.
Å komme i den situasjon at en
måtte ty til fattigkommisjonen,
var en skam. De som ble satt ut
på legd, var nok de som sto aller
lavest på samfunnets rangstige.
Men i det hele tatt å komme i
den situasjon at man måtte ha
hjelp fra fattigkommisjonen og
bli omtalt som fattiglem, det
ville alle for enhver pris unngå.
Og de ﬂeste greide det, men
ikke alle. I Frogn bygdebokverk
(bind III) fortelles det om den
eiendomsløse Thorer Mikkelsen
som på sine gamle dager levde som
fattiglem på en husmannsplass på
Gloslibråten. I forbindelse med
hans død og begravelse står denne
korte opplysningen i kirkeboka:
«Fattiglem Thorer Mikkelsen,
88 aar. Dødsaarsag Hængning».
Opp gjennom tidene var det nok
ikke helt uvanlig at fattigfolk tok
sitt eget liv i fortvilelse over den
situasjon de var kommet i.
Ved fattigloven av 1891
skiftet fattigkommisjonen navn
til fattigstyret og ﬁkk politisk
valgt ledelse. Etter 2. verdenskrig
endret fattigstyret navnet til
forsorgsstyret, og i 1964 ble det
navnebytte igjen, denne gangen til
sosialstyret.
PENSJONIST-NYTT 1/2012
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1700- og 1800-tallet.
En oppsummering
På 1700-tallet vokste det frem en
ny forståelse for det oﬀentliges
ansvar for fattigproblemet, og
etter hvert ﬁkk vi et omfattende
lovverk som regulerte blant annet
fattigforsorgen. Lovverket var
strengt, men det understreket
også samfunnets plikter overfor
borgerne. Historikerne omtaler
gjerne staten på denne tiden som
en merkantilistisk forsorgsstat.
Et stykke ut på 1800-tallet kom
det en reaksjon mot det oﬀentliges
forsorgsansvar. Fattigloven av 1845
– og oppfølgeren i 1863 – betydde
knapt noe bedring for fattige
mennesker, snarere tvert imot. I
forarbeidene til 1845-loven lå det
inne mange humanistisk inspirerte
forslag som var borte da loven etter
lang tid ble vedtatt. Det ble en tam
debatt i Stortinget, og det viste seg
at de ﬂeste representantene ønsket
at alt skulle fortsette i sitt gamle
spor. Det betydde at de lokale
fattigkommisjonene skulle styre
med sakene, slik de hadde gjort det
«i uminnelige tider». Heller ikke
1863-loven endret på dette.
Nå var det økonomisk
liberalisme som gjaldt, og det ga
seg utslag også i sosialpolitikken.
Fattigdom og nød ble i enda større
grad enn tidligere først og fremst
oppfattet som den enkeltes eget
PENSJONIST-NYTT 1/2012
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ansvar, og oﬀentlig forsørgelse
ble gjerne sett på som sløvende og
negativt. I den grad fattige skulle
hjelpes, var ikke det statens, men
nærmiljøet og kommunenes ansvar.
Det liberalistiske statssynet
hadde sin storhetstid i tiårene på
midten av 1800-tallet. Mot slutten
av århundret vokste det fram et
nytt syn på statens oppgaver. Dette
hadde blant annet sammenheng
med industrialiseringen og
framveksten av arbeiderklassen.
Nå snakket man ikke lenger så
moraliserende om at fattigdom bare
var den enkeltes ansvar. Fattigdom
kunne også ha sin årsak i svakheter
ved det økonomiske systemet. Et
resultat av denne erkjennelsen var
en rekke sosialpolitiske reformer
rundt århundreskiftet. Staten
var i ferd med å utvikle seg til
det historikerne gjerne kaller en
«sosialhjelpstat».
1900-tallet. Fra fattighus til
gamlehjem
Som vi har sett, hadde det i lang
tid vært fattigvesenets oppgave, og
det oﬀentliges ansvar, å ta seg av
hjelpeløse gamle. Men det gjaldt
bare de aller fattigste, noe som
gradvis skulle endre seg i dette
århundret. For eksempel vokste det
i de første tiårene av 1900-tallet
frem en ny institusjonstype
som gradvis overtok for
23

14.02.12 14.33

Hospitalet fotografert i januar 2012.

fattighus og hospitaler. Det var
gamlehjemmene. Noen kommuner
bekostet selv gamlehjemmet, andre
ﬁkk hjem bygget av religiøse eller
humanitære organisasjoner.
Drøbak hadde hatt sitt Hospital
siden 1700-tallet, men det hadde
forfalt på grunn av manglende
vedlikehold. I 1912 kunne en
lese i Amtstidende at «…alt gir
et ustelt og lidet hjemlig indtryk.
Det ser ikke ut som et hjem for
de kjære gamle…». Ifølge Frogn
bygdebokverk (bind IV) kunne
distriktslege Johnsen fortelle om
Hospitalet at «Det luktet fattighus
straks man kom inn. Det var
ikke skap, så det var stappende
24
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fullt omkring sengene. Og hos de
sengeliggende var sengene fulle
av de utroligste ting. Matrester på
bord og i skuﬀer bidro til å gjøre
luften tung, og lufting forekom
ikke ofte. Sengeklærne ble meget
sjelden skiftet, og mange av de
gamle trodde det ville være deres
visse død om de vasket hodet. Det
yrte av lopper, lus og veggdyr».
Nå ble det bestemt at Hospitalet
skulle gjøres om til et tidsmessig
gamlehjem, og det var nok på høy
tid. I 1915 kunne de første gamle
ﬂytte inn.
I Frogn uttalte fattigstyret
i 1909 at det var blitt mye
vanskeligere å få bortsatt de gamle.
PENSJONIST-NYTT 1/2012
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«Et gamlehjem er en moralsk
forpliktelse, selv om det skulle være
dyrere enn dagens ordning», mente
fattigstyrets formann. En villa på
Sogsti ble funnet egnet, og dermed
ﬁkk bygda sitt gamlehjem i 1910.
Men alt ble ikke bare fryd og
gammen med disse nye og høyst
nødvendige institusjonene. Det var
ofte lite tilsyn, dårlig rengjøring og
mange steder gikk det rykter om at
de gamle ble behandlet respektløst,
ja, at de til og med ble hundset og
plaget. Likevel – eldreomsorgen var
nå i ferd med å utvikle seg fra ren
fattighjelp til å bli oppfattet som
en universell omsorgsforpliktelse.
Men det tok tid, og helt frem til
årene etter 2. verdenskrig fungerte
fattigkassen side om side med
heller beskjedne alderspensjoner og
trygdeordninger som enda ikke var
for alle.

Det tidligere Frogn gamlehjem på Sogsti
sett fra syd. Verandaen ble senere revet
og fasaden endret.
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Uenighet om finansieringen
Det var utviklingen av
industrisamfunnet og veksten i
produksjon som la grunnlaget for
utviklingen av folkeforsikring,
sykeforsikring, ulykkesforsikring
og pensjons- og trygdeordninger.
Av ﬂere grunner tok det
svært lang tid å få frem disse
ordningene. Ikke minst gikk det
sent fordi det var grunnleggende
uenighet om ﬁnansieringen.
De borgerlige partiene mente
det var nødvendig å bygge på et
selvhjelpsprinsipp. Derfor ville
de ha en forsikringsmodell der
alle måtte betalte inn premie for
å få noe igjen. De sosialistiske
partiene mente dette ville føre
til at de minst bemidlede ville
falle utenfor de ﬂeste ordningene.
Derfor stod disse partiene hardt
på skatteﬁnansiering fordi det
ville innebære en overføring til
de ressurssvake. Diskusjonen om
dette hadde foregått i ﬂere tiår
da lov om alderstrygd endelig ble
vedtatt i 1923. Denne gangen
fant Høyre og sosialistsiden
overraskende sammen. De vedtok
en skatteﬁnansiert modell.
Økonomiske nedgangstider
gjorde imidlertid at loven ikke ble
satt ut i livet, og ingen ﬁkk derfor
glede av den. Men en god del
kommuner, spesielt på Østlandet,
hadde fått til en ordning med
25
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kommunal alderspensjon. Dermed
ﬁkk en del gamle en beskjeden
alderspensjon lenge før den statlige
ordningen var på plass. Noen
kommuner innførte uføretrygd
også. At kommunene på denne
måten gikk foran, skapte et press
på Storting og stat om å øke sin
innsats. Men i «de harde 30åra» var det ikke mye økonomisk
handlingsrom for nye reformer.
I teorien en alderstrygd for alle
Til tross for lite økonomisk
handlingsrom var likevel
1930-årene en sosialpolitisk
reformperiode, ikke bare i
Norge, men også i de øvrige
skandinaviske land – og i en rekke
andre europeiske land. I 1935
dannet Arbeiderpartiet regjering
og nedsatte en sosialkomité som
allerede i 1936 kom med forslag
til en ny lov om alderstrygd. Den
bygde i stor grad på loven fra 1923,
men nå ble det slått fast enda
klarere at alderstrygden skulle være
en universell ordning. At prinsippet
om universalitet ble slått fast, var
svært viktig fordi alderstrygden
kom til å danne mønster for andre
trygdeordninger som uføretrygd,
forsørgertrygd, og enke- og
morstrygd.
Alderstrygden skulle altså
være en rettighet som omfattet
alle personer bosatt i Norge, og
26
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den skulle ikke sees på som en
videreføring av fattigforsorgen.
Dette var et stort og viktig
fremskritt, men først og fremst
i teorien, for av økonomiske
årsaker ble alderstrygden fortsatt
behovsprøvet, og den gikk derfor
bare til dem som hadde inntekter
eller formue under en viss grense.
Trygden tok bare sikte
på å opprettholde en sosial
minstestandard, og utbetalingene
lå så vidt over det som tidligere
hadde vært fattigkassens satser.
En enslig person på landet ﬁkk
360 kroner pr. år, mens en enslig
person i byen ﬁkk 480 kroner.
Et ektepar på landet mottok 540
kroner, mens et ektepar i byen
ﬁkk 720 kroner årlig. Dette siste
beløpet tilsvarte ca. femtedelen av
en industriarbeiders årslønn på den
tiden.
Dessuten ble aldersgrensen satt
til 70 år. Det ble ansett som svært
høyt, men man mente det var
nødvendig av økonomiske hensyn.
Riktignok hadde gjennomsnittlig
levealder for menn økt fra 54 år
i 1905 til 64,5 år i 1936, og for
kvinner fra 57 år i 1905 til 68,3
år i 1936, men ﬂertallet ville altså
ikke oppleve å bli gamle nok til å
nyte fordelen av alderstrygden –
selv om de hadde en inntekt som
skulle tilsi rett på trygd. Sunnmøre
Fiskarlag ble sitert på Stortinget:
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14.02.12 14.33

«Me hev døme på at i bygder med
upp til 400 innbuarar liver berre 2
mann som er over 70 år». Omtrent
halvparten av de gamle falt fra når
de var mellom 65 og 70 år. Dette
unnlot sosialkomitéen å omtale.
I 1930-årene gikk antallet
barnefødsler ned, samtidig som
antallet eldre økte. Og de ﬂeste
gamle hadde det tarvelig, enten
de hadde trygd eller fattighjelp.
Dette skapte bekymring, og i
Socialkomitéens innstilling nr. III
fra 1936 kan en se at nedgangen i
fødselstallene knyttes til at mange
måtte forsørge egne foreldre:
«Det er utvilsomt så, at mange

samvittighetsfulle samfunnsborgere
undlater å stifte familie så lenge de
har gamle å forsørge».
Vi ser altså at innføringen
av alderstrygd ikke bare ble
begrunnet med at de gamle måtte
få bedret sine levekår. Den ble
også begrunnet med et ønske om
befolkningsvekst. Den statlige
alderstrygden ble for noen supplert
med en kommunal alderstrygd.
Det var opp til den enkelte
kommune å bestemme størrelsen
på det beløpet kommunen skulle
bidra med.
Fortsettelse i neste nummer

«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.
PENSJONIST-NYTT 1/2012
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På Kumlegaarden spiser du godt
Tidligere og nye gjester
ønskes velkommen
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
GSPORT DRØBAK
DRØBAK CITY
TLF. 64 93 09 84

Vi restaurerer dine gamle
familiebilder

Vi fører dameklær fra

Drøbak City – Telefon 64 93 14 89

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

OASEN
Hageland

Storgaten 22, 1440 Drøbak
Telefon 64 93 03 59

PENSJONIST MED VAREBIL
LEDIG FOR SMÅ OG STORE OPPDRAG
RING BJØRN PÅ TEL 92219256
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JOHAN BREIVEIS

husmannskontrakt
Det er usikkert hvor gammelt
husmannsvesenet i Norge er, men
det kulminerte på 1800-tallet. I 1801
var det 39.411 plasser i Norge, mens
det i 1855 var så mye som 65.060. I
1910 var tallet nede i 19.763 plasser.
Nedgangen skyldtes i hovedsak den
industrielle utviklingen og
emigrasjon til Amerika
Tekst : Ellen Klynderud

I 1928 ﬁkk husmennene rett til å løse
inn sine plasser, og det var det mange
som benyttet seg av. I 1929 var det
kun 371 plasser over 5 dekar igjen.
Husmannsvesenet var en ordning
som kunne gjøre eiendomsløse
helt avhengige av jordeierne. Både
arbeidsplikt og andre fordringer var
ofte en forutsetning for å få lov til å
bo i husmannstuene. Men ikke alle
kontrakter var like strenge.
Plassen Nordre Bredvei
Vi har funnet en avskrift av
husmannskontrakten som
plassmannen Johan Edvin
Andersen, gårdbruker Anton
Olsen Solberg og hustru Pauline
PENSJONIST-NYTT 1/2012
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Bygdeoriginalen Johan Breivei (1882–1957).
(Foto: Rakel Pavels Smith. Kilde: «Her i
Fraunars gamle rike...». Utgitt av Frogn
Bondelag, 1995).

Jensdatter ﬁkk tinglyst i 1885.
Johan Edvin Andersen var far til
Johan Andersen, kalt «Breiveien».
«Breiveien» var en kjent original i
Frogn. Han overtok plassen Nordre
Bredvei i Solbergbygda etter sine
foreldre. Det er skrevet mange
historier om «Breiveien» både her i
Pensjonist-nytt, i bygdebøkene og i
jubileumsboka til Frogn Bondelag.
Nordre Bredvei var opprinnelig
en husmannsplass under Nordre
Solberg gård. Det som slår en når
en leser kontrakten, er alle detaljene
som er nøyaktig beskrevet. Og
29
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selvfølgelig begrensningene som
de måtte leve under. Det var blant
annet ikke anledning til å gi losji til
«uvedkommende» mer enn 1 døgn
uten eierens samtykke. Men det er
mulig at denne regelen var rettet
mest mot tatere og andre omstreifere
som kunne være påtrengende overfor
plassfolkene. Gjester som kom på
besøk, ble kanskje ikke sett på som
«uvedkommende».
I pantebok nr. 19 for Follo
sorenskriveri står det følgende om
kontrakten til familien Andersen i
Bredvei:
Nr. 17 Husmandskontrakt
Underskrevne Gaardbruger Anton
Olsen Solberg med Hustru Pauline
Jensdatter bortfæster herved til
Johan Edvin Andersen paa hans og
nulævende Hustru Anne Kirstine
Pettersdatters Levetid den under
Gaarden nordre Solberg LNr. 12ab i
Aas Sogn, Fron Thinglag af MNr. 8,
liggende Plads nordre Bredvei kaldet
til Brug og Benyttelse paa følgende
Vilkaar:
1. Fæsteren skal have Ret
til med Pladsens Kreaturer at
havne i et i Nærheden af Pladsen
beliggende Skovstykke, der mot
Nord grændser mod Gaarden Røjs,
mod Vest til Gaarden Leium, mod
Syd til mellem Solberg, LNr. 12aa
og mod Øst til den over Pladsen
førende Vei. Havneretten over dette
30
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Skovstykke tilkommer Fæsteren
helt, og maa Gaardens Eier saaledes
ikke sammesteds havne med sin
Besætning. Hva Fæsteren behøver af
tør Kvist og Stub til Brænde er han
berettiget til at tage i Gaardens Skov.
2. Fæsteren er forpligtet til
at vedligeholde Gjærde omkring
Pladsens Jordvei og det under Post
1 omhandlede Skovstykke samt at
holde Husene i forsvarlig Stand.
Gjærdematerialier erholder Fæsteren
udvist i Gaardens Skov, hvorhos
Gaardens Eier er forpligtet til at
skaﬀe Fæsteren de til nødvendige
Reparationer paa Pladsens Huse
fornødne Materialier. Ifald Husene
skulde ødelægges eller beskadiges
PENSJONIST-NYTT 1/2012
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Plassen Nordre Bredvei lå under Nordre
Solberg. Dette fotografiet ble i sin tid
utlånt til Akershus Amtstidende av
Rakel Pavels Smith. (Kilde: Akershus
Amtstidende, februar og april 1999).

ved Ildsvaade, har Gaardens Eier paa
egen Bekostning at opføre nye Huse
eller udbedre Skaden.
3. I aarlig Afgift betaler Fæsteren
60 – seksti – Kroner, der erlægges
inden Aarets Udgang og første
Gang inden Udgangen af 1886 for
Tidsrummet fra 14 April 1885 til 14
April 1886. Naar Fæsteren har fyldt
sit 65de Aar, ophører Afgiftspligten,
dog saaledes, at Afgiften bliver at
svare for det Aar (regnet fra 14 April
til næste 14 April), hvori Fæsteren
PENSJONIST-NYTT 1/2012
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Møbelhandler Knut Wilhelmsen og hans
søster Rakel Pavels Smith fotografert
sammen med Johan Breivei.
31
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Utsnitt av panteboken fra 1885 med husmannskontrakten for Nordre Bredvei. (Kilde:
Digitalarkivet).

naar den nævnte Alder. Skulde
Fæsteren afgaa ved Døden før sit
65de Aar og hans Hustru overleve
ham, ophører paa samme Maade
Afgiftspligten, ifald hun da har fyldt,
eller naar hun senere fylder sit 65de
Aar.
4. Fæsteren eller Hustru maa
ikke overdrage Brugen af Pladsen
til nogen anden og hellerikke uden
Eierens Samtykke for længere Tid
end 1 Døgn lade Uvedkommende
opholde sig i Pladsens Huse.
5. Naar Fæsteren og Hustru er
afgaaet ved Døden har en af deres
Børn Ret til for sin Levetid og
forøvrigt paa de i Kontrakten satte
Vilkaar at erholde Pladsen efter
sine Forældre, og tilkommer det
Gaardens eier at fatte Bestemmelse
om, hvilken af Børnene, Søn eller
Datter, der skal have denne Ret.
Ved Valget bør dog de af Fæsterens
og Hustrus Børn, der lever i
de daarligste økonomiske Kaar
32
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fortrinsvis komme i Betragtning.
At vi ere komne overens om de i
foranstaaende Kontrakt indeholdte
Bestemmelser bekræfte vi med va[a]re
Underskrifter i Vidners Overvær.
Kværnstuen i Fron den 8de Marts
1885.
Anton Olsen Solberg. Pauline
Jensdatter.
Johan Edvin Andersen.
Undertegnede kunne paa Forlangende bevidne, at foranstaaende
Kontrakt er underskrevet af Anton
Olsen Solberg og Hustru Pauline
Jensdatter samt af Fæsteren Johan
Edvin Andersen.
D. us
Martin Paalsen. Petter Paulsen.
Ole Garder.
Kilde:
Follo sorenskriveri. Pantebok 19
(1881–1886) fol. 460b – 461a.
[Digitalarkivet].
¸
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Torkil Baden forteller
Pensjonist-nytt har bedt meg fortelle om min far Conrad
Baden. Han bodde i mange år i Drøbak om somrene og
var aktiv her som kirkemusiker og komponist.

CONRAD BADEN
Sommermusikk i
Torkilsbyen

«Kroken» i Johanne Dybwads vei
Ved stranden i Torkilsbyen har
man ofte kunnet høre musikk.
Pianotoner klinger fra et hvitt og
blått hus nederst i Johanne Dybwads
vei ‒ en liten veistubb som strekker
seg nedover mot sjøen fra krysset
Wilhelmsbakken/Strandveien. I
senere år har undertegnede fulgt opp
pianotradisjonen, men fra 1960 til
slutten av 1980-årene var det som
oftest min far Conrad Baden som
spilte.
Conrad Baden 1908–1989
Født i Drammen. Første organiststilling i
Strømsgodset kirke som 19-åring, i 1928.
Organisteksamen som privatist ved MusikKonservatoriet i 1931. Studerte i Leipzig
sammen med Ludvig Nielsen og Geirr Tveitt
1931–32. Deretter i Oslo hos Per Steenberg
og Nils Larsen.
 (IFYXIVXIWSQSVKERMWXM:oV*VIPWIVW
kirke (Domkirken) i 1936.
 ¯SVKERMWXM7XV QW OMVOIHIVSKWo
hans far hadde vært organist.
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Conrad Baden ved flygelet i Oslo. I Drøbak
var det piano som gjaldt. (Foto: NRK).

 ¯SVKERMWXM6MWOMVOIIXXIV6SPJ
Karlsen.
 ¯PVIVMOSRXVETYROX SJXI
kalt Conradpunkt!) og harmonilære,
først ved Musik-Konservatoriet, og
fra 1973 førsteamanuensis ved Norges
Musikkhøgskole.
 ¯QIHPIQEZ2SVWO
komponistforenings Sakkyndig råd.
 ¯QYWMOOERQIPHIVM1SVKIRFPEHIX
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Sommer i Drøbak betydde gjerne avislesning i fluktstolen. (Foto: privat).

Han overtok Horns villa «Kroken»
etter sin søster Alfhild Horn.
Hun var enke etter geologen og
polarforskeren Gunnar Horn (18941946). Denne hadde sterke røtter
i Drøbak som tippoldebarn av
sorenskriver Erich Horn, som bygde
ut Sogsti gård i Niels Carlsens tid –
på slutten av 1700-årene.
Allerede i 1950-årene var
Conrad Baden mye i Horns villa,
siden vår familie ﬁkk nyte herlige
sommerferier der. Men en ny tid
begynte i 1960 da huset på stranden
ble vårt eget. Etter noen år arvet
min mor et dødsbo i Haugesund, og
et gammelt klaver fant veien langs
kysten og frem til stuen i «Kroken».
Det var et instrument av den
beryktede Brødrene Hals-typen, og
34
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som ved de ﬂeste eldre Hals’er vokste
misnøyen hos brukere og lyttere.
Etter hvert ble det erstattet av et
svært, sort Rachals, i sin tid bygget i
Hamburg.
Far var organist i Ris kirke
1961–75 og var førsteamanuensis
ved Norges Musikkhøgskole frem til
1978. Han var også musikkanmelder
i Morgenbladet 1968–1980.
Frem til han gikk bort i 1989, var
Drøbak en oase for ham både som
feriested og arbeidssted. Særlig de
ti siste årene av hans liv, da han
ikke lenger hadde stilling i kirken
og på Musikkhøgskolen, var det
mindre nødvendig å være i Oslo,
og «Kroken» ble komponiststue om
somrene.
Verklisten hans omfatter så
PENSJONIST-NYTT 1/2012
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mye som 145 verker med stor
spennvidde i omfang, fra seks
symfonier til små klaverstykker for
barn. Hans salmemelodier står både
i Norsk salmebok og utenlandske
salmebøker. Selv om han likte seg
best foran ﬂygelet i leiligheten på St.
Hanshaugen i Oslo når han skulle
komponere, er også mye musikk
oppstått i Drøbak.
Kirkejubileet i 1976
Jubileet for Drøbak kirke i 1976 ﬁkk
en spesiell betydning for far som
komponist. Da var det 200 år siden
kirken sto ferdig, skjenket av Martha
Zachariasdatter og Niels Carlsen
«ved begges forening og bekostning
bygget og givet til Drøbachs
almues nytte» som det står over
inngangsdøren.
I god tid ble Conrad Baden
bedt om å komponere musikk til
tekst av menighetsrådsformann
Olav Kolberg. Det ble til en
kantate for solister, kor og orgel,
fremført om kvelden 31. oktober
1976 etter at kong Olav hadde
vært på jubileumsgudstjeneste om
formiddagen. Et felleskor av Drøbak
Damekor og Drøbak Mannskor
ble ledet av Sverre Bjørn Andresen.
Solister var Ellen Westberg
Andersen, sopran, og Thorbjørn
Lindhjem, baryton, og kirkens
organist Ingrid Lahn satt ved orgelet.
Ved en gjentakelse to uker senere satt
PENSJONIST-NYTT 1/2012
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komponisten selv på orgelkrakken.
«Jubileumskantate In Gloria Dei» var
tittelen, – «til Guds ære».
Komponeringen skjedde om
vinteren, mellom november 1973 og
mars 1974, og ikke i Drøbak. Det
var nødvendig for kor og organist at
musikken var tilgjengelig tidlig, slik
at det var god tid til innstuderingen.
Conrad Baden har ganske
åpenhjertig fortalt om hvordan
han så på den kompositoriske
oppgaven når han skulle nå frem
til tilhørere i Drøbak, og med de
lokale musikalske krefter. Til nære
venner pleide han å skrive utførlige
julebrev. Det ﬁnnes et utkast til ett
av disse som gikk til hans gamle
venn, domorganist Ludvig Nielsen i
Nidarosdomen. I ungdommen hadde
de studert sammen med Geirr Tveitt
i Bach-byen Leipzig.
I november 1976, noen uker
etter uroppførelsen, forklarte han
litt unnskyldende at han ikke kunne
utfolde seg i et så avansert tonespråk
som vanlig: «Jeg måtte jo til en viss
grad fornekte mitt bedre jeg og holde
meg innen en svært moderat ramme,
men på den annen side ikke dy meg
for en og annen frimodig ytring i
orgelsatsen».
Musikkanmelder i Amta var Svein
A. Lindemark som bemerket nettopp
dette: «med en så nydelig tilrettelagt
stemmeføring som her preget
korsatsene, skulle intet amatørkor
35
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behøve å la seg skremme av noen
dissonerende akkorder innimellom».
Lindemark konkluderte med
«velklingende musikk … gedigen
jubileumskonsert» og håpet på
gjenhør også på andre steder,
siden det meste av teksten ikke var
stedbundet til Drøbak kirke. «Jeg
vil følgelig håpe og tro at en eller
ﬂere satser av den vil bli brukt ved
forskjellige anledninger. Jeg tror til
og med at noen av satsene vil gjøre
et sterkere inntrykk som selvstendige
enheter».
Vikar
Som pensjonert organist etter
1975 var Conrad Baden ledig for

vikaroppdrag, og det ble en del
søndagsspillinger i Drøbak kirke,
og også lørdagskonserter sammen
med min sangglade mor, Gudrun.
Hun sang gjerne fra Bachs Geistliche
Lieder og folketoner. Far spilte gjerne
fra sine egne orgelarrangementer av
norske religiøse folketoner, men også
fra barokken og senere tid.
Etter en musikkandakt i juni
1975 skrev anmelderen Elin
Holwech at «Johann Sebastian
Bachs Preludium og fuge i C-dur
ble fremført med sånn kraft og
temperament at det ikke ble bare et
pust, men et helt veld fra den største
kirkemusikalske verden».
Kontakten med Drøbak menighet

75-årsdag i Drøbak i 1983. Sittende foran: Gudrun Baden og til høyre Conrad Baden,
omgitt av gratulanter. (Foto: privat).
36
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Komponister møtes i Torkilsbyen en sensommerdag i 1970. Sittende til venstre:
Knut Nystedt. I midten stående: Klaus Egge. Egil Hovland bøyer seg ned ytterst til
høyre, foran Conrad Baden. Bakerst i midten den unge Torkil Baden. (Foto: privat).

ga kontakter i lokalmiljøet, og hans
fødselsdager ble gjerne feiret på
«Kroken» med familiene Scheen,
Krag-Rønne, Berget, Kolberg og
andre Drøbakvenner. Selskapelighet
kunne også feires med enda større
tilstrømning. På 75-årsdagen 31.
august 1983 var det åpent hus og
fullt av gratulanter fra mange kanter.

«Da er ‘Kroken’ et fagert sted»
En augustdag i 1970 var nære
komponistkolleger invitert til
«Kroken», og blant gjestene var Egil
Hovland, Knut Nystedt og Klaus
Egge. Vertens velkomsthilsen lød
slik:

Vi byder på saltvann fra drøbakske strender –
litt inspirasjon for notepenner –
og solo mio bak åser ned.
Da er «Kroken» et fagert sted.
PENSJONIST-NYTT 1/2012
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Drøbaks egen maler
Anton Thoresen var født i 1884 og virket som kunstmaler
i hele sitt voksne liv. I en serie artikler vil Bernhard
Magnussen fortelle om bildene hans. Thoresen døde i 1968,
men vil leve videre sammen med oss gjennom de malerier
som preger så mange av våre hjem.
Tekst og foto: Bernhard Magnussen

«Ringstad-villaen»
Dette lille romantiske huset lå
mellom de små knausene syd for
den gamle, ærverdige Abrahamsengården med gulloksen på hjørnet
av Storgaten og Carlsebakken.
Anton Thoresen har tatt poenget
og latt malerpenselen lokke frem en
romantisk sjarme.
Tomten til Abrahamsen-gården
strekker seg femti meter langs
Storgaten, og syd for det praktfulle
gamle stabburet lå «Ringstadvillaen». Den er revet, og det er
bare deler av grunnmuren som står
igjen. Kanskje er det ikke lenger så
mange av de eldre som husker denne

«Ringstad-villaen».
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bygningen. En gang har det trolig
vært en mann som het Ringstad som
bodde her. Det lille huset var vel ikke
akkurat noen «villa», men en eller
annen må ha hatt moro av å kalle det
«Ringstad-villaen». Det har vært sagt
at slaktermester Abrahamsen brukte
huset som lager for spekeskinker og
spekepølser.
Samlet utgjorde eiendommen
ved Abrahamsen-gården – med
lagerbygning, slakteri, stabbur og
den tidligere «Ringstad-villaen» – et
komplett løkkeanlegg som det i vår
tid er sjelden å se i tettbygd strøk.
I 1996 ﬂyttet Galleri Havstad inn
i den gamle slakterforretningen i
Abrahamsen-gården.
Utsikt fra Bråtan
Anton Thoresen har her foreviget
landskapet slik han så det fra sitt
eget hus på Bråtan. Oslofjorden
med Håøya i bakgrunnen er ikke
til å unngå, selv om den ruvende
Tollboden ligger rett foran oss til
venstre på bildet. Også Hamborggården er kommet med. Det er
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gården med det store skråtaket
som i sin tid tjente som grosserer
Hamborgs damskipsekspedisjon.
Vi ser også den romantiske
Filisterkroken. Ingen vet hvor det
underlige navnet kommer fra. I
midten nederst på maleriet blir vi
til og med vist ﬁskehandler Rudolf
Iversens ﬁskebutikk og lille brygge.
Seilbåter syd for Torkildsstranda
Her har Anton Thoresen plassert
sitt staﬀeli et stykke syd for
Torkildsstranda, nærmere bestemt
i nærheten av der hvor arkitekt
Bringsværd har sin eiendom.
I bakgrunnen til høyre ruver

Utsikt fra Bråtan.

Håøya. Det blåser frisk sønnavind,
og tre seilbåter lenser inn fjorden
for fulle seil. Thoresen elsket å male
seilbåter med fullsatt rigg. Her var alt
malt korrekt.
¸

Seilbåter syd for Torkildsstranda.
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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

Norsk Kunsthåndverk
Personlige gaver
i de fleste prisklasser.
Velkommen til en liten
glad kunstopplevelse!
Storgt. 15, Drøbak
Telefon 64 93 46 55
40
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Karl Garder forteller
Det er lørdag morgen og torvdag. Kurver, esker og små kasser
var ferdig pakket kvelden før. Konene på gårdene skulle til byen
for å selge smør, egg, frukt, grønnsaker og blomster. Enkelte
hadde av og til med ei høne.

Torvkoner på bytur
Smør og egg
Her i Garderkroken i Skaubygda
hadde gårdene fra tre til åtte
melkekuer. Før separatoren kom, blei
mjølka silt opp i en mjølkså som tok
ca. 60 liter. Den var ca. 55 cm dyp,
25 cm brei, 60 cm lang og avrunda i
begge ender. Det var en hank øverst
i hver ende. Fløten ﬂøyt opp og blei
skumma av med ei øse.
Mjølka blei separert på kjøkkenet
med en gang mjølkinga var ferdig.
Fløten blei lagret på kjøkkenbenken
i 5-liters krukker med en tallerk
over. Den skulle bli til rømme. Den
skumma mjølka blei brukt til kalvene
og grisene. Hjemme drakk vi separert
mjølk til maten, men til skolematen
hadde vi nysilt mjølk på ei ﬂaske.
Hver fredag skulle det kinnes
smør av rømmen. Ongane blei satt
til å veive kinna. Det var ikke moro.
Enkelte ganger om sommeren var
det vanskelig å få smør, men smør
blei det til slutt. Det blei tatt opp
i et tretrau, og der blei resten av
PENSJONIST-NYTT 1/2012
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kjernemjølka vasket ut med vann. Til
det brukte de smørsleiva, som var ei
stor treskei. Smøret blei salta og veid
i halve og hele kilo som blei kalt etteller to-pund av gamle folk på torvet.
Smøret var som regel bortbestilt til
faste kunder som møtte opp på torvet
hver lørdag. Smørstykkene var pent
innpakket i smørpapir og lagt i en
kurv med hvitt papir i bånn og hvitt
håndkle over.
Torgkonene solgte også egg. Hver
gård hadde fra 30 til 100 høner.
De som ikke hadde eggkasser med
rammer, måtte pakke inn hvert egg
med avispapir og legge dem i ei kørj.
Det blei også brukt treull.
Med fjordbåten til byen
Lørdagsmorran blei vogna dradd
ut på gårdsplassen, varene lessa på
og kjørt ned til brygga med hest.
Båtene «Helvig» eller «Bundefjord»
var ute på fjorden. De tutet i ﬂøyta
før de la til brygga. Hestene skvatt
og blei urolige. Mannskapet på
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Dette bildet av torvkoner fra Skaubygda er fra år 1900. Vi ser fra venstre Charlotte
Garder, Amalie Glenne og Thea Garder, senere Thea Ommen. (Kilde: «Her i
Fraunars gamle rike...». Utgitt av Frogn Bondelag, 1995).

båten hjalp til med å få varene om
bord på fordekket. Det hendte at
bondekonene satte seg i salongen.
De hadde alltid med seg noe
håndarbeide, og skravla gikk.
Vanligvis var det tre båter til
Oslo om dagen: 5-, 7- og 9-båten.
Om sommeren gikk også 11båten. 5-båten var for arbeidere
med jobb i byen, mens «syvern»
42
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var for kontorfolk, skoleelever og
bondekoner som skulle på torvet.
Nede i maskinrommet fyra de med
køl, og båtene brukte to timer på
turen inn til Oslo. Båten startet ved
Nesset og var innom alle bryggene,
unntatt Hellviktangen. Den gikk fra
Nesset til Skirsta (Solbukta), derfra
til Svartskog, Bålerud, Bekkensten
og Blylaget. Men båten la bare inntil
PENSJONIST-NYTT 1/2012
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hvis noen sto på brygga og ventet.
Til slutt la den til ved ﬂytebrygga ved
Oslo Østbanestasjon.
Fra ﬂytebrygga var det å bære
varer som skulle selges opp til
Youngstorget. Men ﬂere passasjerer
hadde med seg mer enn de kunne
bære. Derfor sto bybudene Rud
og Strøm og ventet med kjerre. De
hadde svarte luer med svart, blank
skygge. Bybud 12 sto det på den
ene lua. Det var blanke messingbokstaver som var sydd fast gjennom
et lite hull øverst og nederst på
bokstavene. Det siste tallet hadde
budet antakelig mistet, og det hele så
veldig hjemmegjort ut.
Ti øre var prisen for å dra ei kasse
opp til torvet, men du måtte passe på
ikke å betale på forskudd. Da kunne
du risikere at de satte seg til å drikke,
og det tok lenger tid før de leverte
kolliene på Youngstorget. Men det
blei aldri noe borte.
Yrende liv på Youngstorget
På torvet var det et yrende liv. Før var
det gratis å stå på torvet, men prisen

var nå 10 øre for to kvadratmeter.
Pengene skulle brukes til renhold.
Billettøren het Simonsen. Han hadde
skyggelue og en ﬁn, svart jakke med
gullband på armene, og han så nesten
ut som kapteinen på båten.
Torvkjerringene med bord og fast
plass kunne se med en gang om de
forbipasserende var mulige kunder.
«Skal det være noen aldeles nydelige
nyavskårne blomster i dag da, frue?».
«Nei takk, ikke nu. Jeg kommer
tilbake senere».
Torvkjerringene prater seg
imellom om neste travkjøring på
Bjerkebanen. Hadde ikke den
fordømte hesten galoppert i siste
sving om søndan, skulle det blitt fest.
Finner fram ei ﬂaske med en avis
rundt og ei ullstrømpe utapå – og
tar en svælj halvvarm kaﬀe. Det gjør
godt i en gammel skrott.
De faste kundene kom for å kjøpe
smør. Andre gikk rundt bare for å
smake på smøret. En dame kom
med portnøkkelen og ville skave
av et smørstykke og stappe det i
munnen. Hun ﬁkk en smak tatt med

D/S «Helvig»
var i trafikk fram
til 1952. (Kilde:
Harald Lorentzen:
«Fjordbåtenes saga»,
Schibsted, 1981).
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smørpapir. Så gikk hun til neste for
å prøve smøret. «Å nei, du! Du skal
ikke komme her og eta opp smøret
mitt. Du får nok gå lengre».
Husmødrene kom ned på torvet.
Her var varene billigere og ferskere
enn i butikkene. Smørprisen var 2,70
eller 3,70 for kiloen – jeg er ikke helt
sikker. Eggprisen var mindre enn
10 øre egget. Kona på nabogården
skulle telle opp ﬂere snes med egg
til en kunde. Mannen på en annen
nabogård – som var i byen med hest
– kjørte oppom torvet for å ta med
seg tomkasser hjem. Der ser han at
nabofrua Alma står og teller egg.
Han sier høyt til en annen: «Fælt så
overlegen han Theodor er blitt i det
siste! Han hilste ikke på meg i går.
Han hilste vel ikke på deg heller,
Alma?». «Ånei, ånei, nå kom jeg ut av
tellinga!». Så måtte ho telle alle egga
på nytt. Johan slo seg på låra og lo.
Poteter, frukt og bær blei solgt i
1, 2 og 5 liters mål. Målene skulle
være fulle med topp. Enkelte
kjøpere bemerket at det var plass til
én til der på toppen. En selger blei
ergerlig og spurte om han skulle gå
oppi og tråkke.
Ei ﬁn dame stopper ved en guttunge og spør om prisen på blomstene
hans. De var dårlig buntet og hadde
ikke noe papir rundt. Ho syns nok
synd på strømpern og betaler for
blomstene. Han sier: «Det var bra.
Jeg har ikke stælt dem, skjønner du».
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Dama ser litt skjevt på ham, holder
på å legge igjen blomstene, men tar
dem og går videre.
Ut på dagen blei det mer og mer
folk på Youngsbakken. Mange sto
utenfor Folkets Hus og så utover
torvet. Det var arbeidsledige som
møttes der. De tygde tobakk og
spyttet ner mot torvet. Stedet blei kalt
«spøttebakken».
En halvfull mann skulle ha en
blomsterkvast med hjem til kona. Ho
hadde nok helst sett at mannen kom
edru hjem med pengene. Nå var han
stor mann. «Det schtemmer – har
penger nok!». En kunde som sto ved
siden av, trodde han ﬁkk blomstene
opp etter øra når han kom hjem.
Torvet stengte kl. 13.00
Like før torvet stengte kl. 13.00,
kom det alltid noen og skambød på
varene som ikke var solgt. Torvet
skulle være tømt kl. 14.00. Bybudet
kom like etter stengetid for å hente
tomgodset og bringe det ned til
båten. For å slippe å ta med blomster
og kanskje dårlig frukt hjem, blei
det tømt på torvet. Da sto det alltid
noen klare til å plukke opp frukt
og blomster for å ta med seg hjem.
Noen gikk også på dørene til gamle
folk og solgte varer fra torvet.
To mann fra Oslo kommune kom
kjørende med hest og vogn. Med
kost og skuﬀe ryddet de torvet når
handledagen var over.
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Flotte torvkoner fotografert i 1912. Foran fra venstre: Hilda Lundby, Amalie Glenne
og Anna Kjærnes. Lengst til høyre bakerst står Elida Grøstad. Vi har ikke navnene på
de to andre som står bak. Fotografiet ble i sin tid utlånt til Akershus Amtstidende av
Gunvor Wetlesen, Kjærnes. (Kilde: Akershus Amtstidende, april 2006).

Så var det å ta 3-båten hjem.
På Glennestranda brygge sto
mannfolka med hest og vogn og
venta på båten. Det de var mest
spente på, var om båten «slapp
dampen» (overtrykket i kjelen). De
hestane som var mest redde, måtte
vente oppe i bakken til båten hadde
gått, før de kom ned til brygga. I
tillegg til tomgods i retur, kunne det
være kjøpt inn hvetemel, kraftfôr
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og kunstgjødsel. Hvetemelsekkene
veide 100 kg og kraftfôr til kuer 75
kg. Kunstgjødselsekkene veide enten
75 kg eller 100 kg. Bøndene hjalp
hverandre med å lesse sekkene opp på
vognene.
Hestane hadde gått i arbeide hele
dagen og var slitne. Bare torvkonene
ﬁkk sitte på vognene oppover
brattbakkane på veien hjemover.
¸
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Hotellet på hjørnet av B
Boken er den amerikanske
forfatteren Jamie Fords debutroman.
man.
Han er kjent for sine noveller, som
m
han har fått utallige priser for. Han
an
er illustratør av utdanning, gift ogg
bor i Leesha i Montana i USA.
Fortellingen om Henry, den
kinesiske gutten, og Keiko, den
japanske piken, begynner i 1942.
Handlingen ﬁnner sted i Seattle
under den annen verdenskrig. Her
er
gir forfatteren et livaktig portrett
av en forvirrende og kritisk epokee
i amerikansk historie.
44 år senere er Henry blitt
enkemann og bor fortsatt i
Seattle. En dag vender han
tilbake til barndommens rike.
Det skjer noe utenfor Hotell
Panama som får ham til å tenke
n
bakover til tidlig barndom da han
møtte Keiko, den japanske piken.
Henry setter i gang leting etter
Keiko, som har forfulgt ham i hans
sjel i tiår. Hvor ble det av Keiko og
familien, og fremfor alt – vil han
ﬁnne dem igjen?
Boken gir oss innsikt i historien
om internering av familier med
japansk avstamming etter Pearl
Harbor, og ringvirkninger av
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historiens bitre strømninger i
menneskenes liv. Henrys kinesiske
foreldre og Keikos japanske foreldre
hadde et felles mål. Det var å gjøre
Henry og Keiko til fullverdige
amerikanere, og de begynner på
en amerikansk skole. Her blir
skoledagene vanskelige. Trakassering
og utestengning preger hverdagen.
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v Bitter og Søt
Men de ﬁnner hverandre i skolens
kantine, hvor Mrs. Beatty,
regjerer.
«Hotellet på hjørnet av Bitter
og Søt» er en rørende historie om
den dype kjærligheten mellom
Henry og Keiko. De blir adskilt
under interneringen av japanskamerikanere under annen
verdenskrig. Bokens historiske
elementer er dyptpløyende og
grundig behandlet, men de er
nennsomt vevet inn i fortellingen
om de to unge menneskene.
Boken er velskrevet. Den vil få
deg til å tenke – og deﬁnitivt få
deg til å føle.
Ruth Askautrud
Stafettpinnen går videre
til Gudveig Torp.

Eldresenterets venner
Kjære leser
Bli medlem i foreningen
Eldresenterets venner!
Årskontingenten er kun kr. 100,Eldresenterets venner innbyr til
hyggekvelder vår og høst – noen
ganger også med dans. Likeså er det
arrangementer 17. mai og sankthans.
Turgruppen vår arrangerer bussturer
til aktuelle steder, samt teater- og
konsertturer.
Ta kontakt med:
Grethe Buajordet
telefon 64 93 19 90, eller
Eldresenteret
telefon 64 90 61 85,
så får du tilsendt innbetalingsblankett.
Med vennlig hilsen
Eldresenterets venner
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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
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 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
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