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GODT NYTT FRA ELDRESENTERET

I skrivende stund er vi midt i juli, og jeg sitter og ser på sola som så vidt 
titter frem bak skyene. Været er ikke så verst synes jeg, men spør du 
noen andre, er de nok ikke enige. Får håpe det blir litt bedre fremover da, 
for nå går vi snart på ferie her på eldresenteret. Stemningen er ennå høy, 
og latteren sitter løst hos de få som er her. Det har vært «stille» i noen 
uker her nå, og det merker vi på inntektene i kaféen. Folk har vel reist 
bort, eller kanskje de foretrekker å nyte dagene med familie og hage. 
Frisøren og fotterapeuten har ferie alt, og dermed er det ekstra stille 
når det ikke er fottrinn i 2. etg. Språkkursene, kunst- og litteraturgruppa 
samt datakurs og strikkekafèen har ferie frem til ut i august, men etter 
det begynner det nok å myldre av liv her på eldresenteret igjen.

Vi har vært så heldige og hatt flyktninger i språkpraksis her, og det 
har blitt en vinn-vinn 
situasjon. Praksiselevene 
har lært å snakke godt 
norsk, og vi har fått 
hjelp der det har vært 
nødvendig – særlig 
på kjøkkenet. Vi får 
stadig skryt fra Follo 
Kvalifiseringssenter IKS 
på Ski om at elevene 
snakker så godt norsk 
når de har vært her. 
Dette henger nok først 
og fremst sammen 
med at elevene vil lære språket og om kulturen vår, men også at vi 
har mange pratsomme «læremestre» her på eldresenteret. Samtidig 
får vi også vite mye om landet og dets kultur, avhengig av hvilket land 
flyktningene kommer fra. Det kommer nok spørsmål om vi vil ta imot 
flere språkpraksis-elever til høsten igjen, og det ser vi frem til. Dette 
er jo også med på å sette farge på eldresenteret, og slik jeg ser det, øke 
kvaliteten på det vi står for.

Jeg ser frem mot en ny sesong med nye og «gamle» brukere av Frogn 
eldresenter – og gleder meg over at jeg kan få være en del av dette.

Med vennlig hilsen Sissel Johansen
Fungerende daglig leder ved Frogn eldresenter

I perioden juni til september har en ny utstilling 
i Drøbak vært åpen for publikum. Det er O. 
B. Hansens trykkerisamling. Utstillingen er et 
samarbeidsprosjekt mellom Drøbak Båtforening, 
Follo Museum og familien O. B. Hansen. Den 
er å finne i lokalene til Båtforeningens Maritime 
Samlinger i Kroketønna 4.

Primus motor bak utstillingen 
har vært Øivind R. Larsen ved Follo 
Museum. Han arbeidet i mange år i 
Trykkerigården i Lindtruppbakken 
8, mens familiebedriften O. B. 
Hansen ennå sto for utgivelse og 
trykking av Akershus Amtstidende. Avisen ble solgt 
til A-pressen i 1979, men familien fortsatte å drive 
et mindre trykkeri fram til omkring 2005. Da 
virksomheten opphørte, ble Follo Museum tilbudt 
å overta det gamle trykkeriutstyret. Museet takket 
ja, men manglet egnede lokaler. Derfor ble utstyret 
midlertidig plassert på en låve i Trøgstad. 

Så kom meldingen om at utstyret måtte fjernes. 
Det så en stund mørkt ut for trykkerisamlingens 
videre skjebne. En redningsaksjon var nødvendig, 
og et tips fra Jan-Kåre Øien ble avgjørende. Det var 
ledig plass i Drøbak Båtforenings utstillingslokaler 
i Kroketønna. Båtforeningens formann Tom 
Kristiansen handlet umiddelbart, og etter et raskt 
styremøte i Båtforeningen var samarbeidet om 
utstillingen etablert.

Vi bringer denne gangen blant annet en lengre 
artikkel som Øivind R. Larsen har skrevet om 
minner fra årene ved bedriften O. B. Hansen. Her 
kan vi ikke minst lese om arbeidet med trykking av 
avisen på gamlemåten ‒ før datamaskinene overtok. 
Vi ønsker god lesning!                                        

LEDER

O. B. Hansens trykkerisamling
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Tekst: Øivind R. Larsen

O. B. Hansens Boktrykkeri i Drøbak 
og lokalavisen Akershus Amtstidende 
var mitt første møte med yrkeslivet. 
Egentlig var tanken at jeg skulle 
satse på bygningstegning på et 
arkitektkontor, for tegneblyanten var 
fast følgesvenn i hele barndommen. 
Gode karakterer i bygningstegning 
fra yrkesskolen på Ås kunne sikkert 

Minner fra en 
typografisk fortid
Det meste av innholdet i denne historien er fra en nær fortid, men tar for seg 
et fag som nærmest ikke eksisterer lenger. Gutenbergs geniale boktrykkerkunst 
er overtatt av dataprinteren som alle med PC eller Mac kan bruke for å 
produsere mer eller mindre vellykkede trykksakløsninger.

gitt meg en jobb, men slik ble det 
ikke.

Som «storforbruker» av tegnesaker, 
var jeg stadig innom O. B. Hansens 
papirhandel i Lindtruppbakken, hvor 
Sigmund Hansen var en forståelsesfull 
lytter til unge Larsen som gjerne pratet 
fag. Det var på tide å skaffe seg jobb 
og praksis etter endt yrkesskole, men 
jobbtilbudet var ikke stort i Drøbak. 
Derimot hadde Sigmund Hansen 
behov for en ny medarbeider. Sigmund 
hadde ansvaret for den daglige driften 
av Akershus Amtstidende. Avisens 
lokale representant på Ås hadde 
nettopp sluttet, og eget avdelingskontor 
i Sentrumsgården skulle etableres i 
1966.

Dermed kom tilbudet om å være 
en blanding av annonsekonsulent, 

abonnementsfører og innsamler av 
små og store nyheter i landbruksbygda 
Ås. Fremkomstmiddelet var NSB-
bussen for en som ennå ikke hadde 
førerkort.

Dagens innkomst måtte avleveres 
i ekspedisjonen og redaksjonen 

i Drøbak på vei hjem. Etter 
hvert ble det svært så interessant 
å komme innom etter daglige 
gjøremål på Ås-kontoret. Spesielt 
var det trykkeriet som lokket. 
Det ble nærmere samarbeid med 
typografene fordi jeg laget skisser til 

Trykkerigården i Lindtruppbakken 8 med papirhandelen ut mot gaten og trykkeriet 
bak til høyre.

Trykkerigården i 1905 prydet med 
norske flagg.

Trykkerigården i 
Lindtruppbakken 8 
til venstre, deretter 
Garverigården.

Bildemateriell: 
Takk til Helle Hansen, O. B. Hansen-
familiens fotoarkiv, Jan-Kåre Øien, 
Thore Bakk, Follo Museum.
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forretningsannonsene som jeg hadde 
med fra handelsstanden i Ås.

Snart ble interessen for typografien 
så sterk at jeg fikk et ja til å begynne 
i lære. Læretiden var den gang fire år, 
og her var det snakk om å gå gradene. 
Fra å være visergutt til å vaske 
blysatsen med whitespirit og flybensin 
etter trykking av avisen, eller sette sats 
til finere trykksatser.

Allsidig familiebedrift
Firmaet O. B. Hansens Boktrykkeri 
var en familiebedrift i ordets rette 
forstand, med aksidenstrykkeri, 
papirhandel og utgivelse av Akershus 
Amtstidende. Avisen ble først etablert 
i 1874 med navnet Follo Tidende av 
boktrykker T. W. Thorbjørnsen. Den 
skiftet navn til Akershus Amtstidende 

av navnelistene sortert etter poststed 
var klar til dagens avispakking. 
Arabin tapetklister ble smurt bak på 
papirstripen, og Harriet klippet av 
hver abonnent, samtidig som hun med 
saksen vippet etiketten ned på avisen 
som lå i en bunke foran henne. Jeg 
sto på motsatt side av pakkebordet og 
nappet til meg avisen med påklistret 
navnelapp for å gi den et ekstra klapp 
så den satt godt fast før jeg stokket 
opp bunken. Dermed var aviser til de 
forskjellige poststeder samlet i bunker. 
Jeg slo hyssing rundt i kryss som ble 
forseglet med en dobbel spesialknute 
som Harriet hadde lært meg.

Når avisen var trykket og pakket, 
og Kjell hadde stoppet pressa og løftet 
ut de tunge rammene med blysats, 
var det vasking av blysatsen som 
sto for tur. Harriet hadde ansvaret 
for annonsesidene og holdt styr på 
annonser som skulle innrykkes flere 
ganger og måtte lagres. Her hadde 
hun full oversikt, og det var en stor 
utfordring for oss andre når Harriets 
ferie sto for tur!

All maskinsatt blysats gikk til 
omsmelting for å brukes på nytt 
i settemaskinene. Tittelsatsen, de 
løse blytypene, var det typografenes 
oppgave å legge tilbake i settekassene 
før nye titler ble satt til neste avis. 
En håndsetter måtte kunne 
plasseringen av alle bokstaver og tegn i 
de forskjellige små rom i settekassene. 
Dersom de ble lagt feil tilbake i 

Lindtruppbakken med den gamle Garverigården øverst på høyre side og 
Trykkerigården nedenfor.

Anna Josefine, født Abrahamsen, og 
Otto Bernhard Hansen

i 1882. Thorbjørnsen døde i 1899, og 
hans kone Karen måtte overta. Hun 
solgte avis og trykkeri i 1900 til Otto 
Bernhard Hansen som var faktor 
ved Centraltrykkeriet i Kristiania. I 
1904 kjøpte han Lindtruppbakken 
8 av Den Frie Misjon. Sammen med 
sin kone Anna Josefine Abrahamsen, 
som var født i Drøbak, etablerte han 
familiebedriften i Trykkerigården. De 
fikk syv barn. Fem av dem fikk etter 
hvert sitt mangeårige virke i trykkeri 
og avisdrift.

Ved min inntreden i bedriften 
var det Sigmund som tok seg av den 
økonomiske delen. Ørnulf var leder 
på trykkeriet, Asbjørn kalkulerte 
trykksaker, og Aage var redaktør i 
avisen. Sammen med seg hadde han 
broren Øivind, som tidligere også var 

typograf. Øivinds kone Margot var 
på kontoret, og Ørnulfs sønn Kjell var 
trykker og kjørte avispressa tre ganger 
i uken.

I tillegg var det en trykker og fire – 
fem typografer. En av dem var Harriet 
Svendsen som hadde tilbrakt hele sitt 
yrkesaktive liv over blysatsen hos O. 
B. Hansen, fra hun som ung startet 
i lære i trykkeriet. Det var en spesiell 
opplevelse å arbeide sammen med 
landets eldste kvinnelige typograf. 
Harriet hadde en spesialoppgave 
hver avisdag. Hun hadde ansvaret 
for å ajourføre navneetikettene som 
ble klistret på avisene til abonnenter 
som fikk avisen med posten. Navn og 
adresse ble satt i blysats, og et avtrykk 
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kassene etter bruk, ble det forsinkelser 
når tekster skulle settes neste gang. 
Feil lagte typer ble kalt for «fisk», og 
signaturstriper på siden av bokstavene 
gjorde det lett å se om forskjellige 
skriftsnitt med samme størrelse var 
blandet sammen.

Det samme kravet til nøyaktighet 
omfattet også «blindmateriellet» som 
var mellom og rundt tekstene med 
forskjellige tykkelser og lengder. Alt 
materiellet hadde sitt typografiske 
mål basert på punkt. Som eksempel 
hadde «brødteksten» i avisartiklene 
betegnelsen 10 punkt, eller «korpus» 
som var en navnebetegnelse på 
størrelsen. 

En av Kjells Brage Hansens 
faste oppgaver var å fyre opp en 
bryggepanne i kjelleren hvor han støpte 
annonser som kom som pappmatriser 
fra reklamebyråene. Matrisene ble 
spent fast i en stålramme i en spesiell 
tykkelse. Dette ble da en støpeform, og 
det stivnede blyet ble en blyplate med 
trykkemotivet speilvendt på den ene 
siden av platen. På denne måten kom 
det også en del bildestoff fra Norsk 
Telegrambyrå, som leverte stoff og 
bilder til mange av landets aviser. Etter 
støping ble blyplatene renskåret på en 
sirkelsag slik at de fikk riktig størrelse, 
tilpasset avisens spaltebredde. Når Kjell 
hadde ferie var dette også min jobb.

Avisens eget bildemateriale ble 
produsert på en klisjéanstalt i Oslo. 
Redaksjonen fremkalte filmene selv. 

Foto ble sendt med bussen til Oslo, 
og ferdige sinkklisjeer kom tilbake 
med bussen. Etter hvert ble det 
anskaffet en egen klisjémaskin som 
gjorde denne prosessen enklere, men 
kvaliteten ble et hakk dårligere.  De 
tynne sinkklisjeene og de litt tykkere 
blystøpningene ble festet med tosidig 
limfolie på underlag med forskjellig 
tykkelse, slik at trykkflaten kom i 
riktig høyde, eksakt lik blysatsens 
høyde på 23,566 mm.

Etter trykking var det læreguttens 
jobb å plukke klisjeer og støpninger 
av underlaget og vaske det fritt for 
limrester. Takket være sandsåpe ble 
typografens hender brukbart rene etter 
dagens gjøremål.

Arbeidsplass med sterk tilknytning 
til lokalsamfunnet
O. B. Hansens Boktrykkeri var både 
et avistrykkeri og et trykkeri som 
produserte vanlige trykksaker. Derfor 
fikk jeg allsidig praksis. 

Avisproduksjonen gikk etter klokka 
fordi både lokale bud og forsendelse 
med buss og post ikke 
måtte forsinkes. Vanlige trykksaker 
derimot hadde helt andre leverings-
tider enn dagens stressbetingede krav. 
Kundene var vant til at de ikke kunne 
få trykksakene dagen etter at de ble 
bestilt. Selv om produksjonen av 
avisen hadde knappe tidsmarginer, var 
det likevel litt å gå på. Avisen ble utgitt 
mandag, onsdag og fredag – og vi 

Brødrene O. B. Hansen: Fra venstre Asbjørn, Kaare, Helge, Ørnulf 
(bakerst), Øivind, Aage og Sigmund.

Hele familien fotografert av Karl August Børresen. Sittende foran fra venstre Ørnulf, 
Anna Josefine. Sigmund og Asbjørn. Stående fra venstre: Øivind, Otto Bernhard, 
Aage, Helge og Kaare.
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hadde derfor bufferdager imellom. 
Det ble også produsert stoff og bilder 
som kunne stå på vent dersom dags-
aktuelle artikler ikke ga fulle sider.

Men det kunne også være for stor 
mengde nyhetsstoff som måtte stå 
over, fordi det var begrenset til åtte 
sider i trykkeprosessen. Det var gjerne 
stor annonsemengde spesielt ved 
juletid eller påske. 

Redaktør Aage Hansen hadde full 
oversikt over hva som skulle gjøres 
og prioriteres. Det var en trivelig del 
av typografens hverdag å brekke om 
avissidene ‒ det vil si å plassere stoff 
og bilder på en fornuftig måte på 
sidene. Typografen leser teksten 
speilvendt opp-ned i blysatsen, og 
det betinget nøyaktighet slik at de 
maskinsatte tekstlinjene i bly ikke 
ble stokket om i forsøket på å få til 
en fornuftig plassering. En viktig 
jobb var derfor å lese revisjon på 
korrekturavtrykk av hele siden.

På denne tiden var Akershus 
Amtstidende Norges største avis i 
sideformat, trykket på en flattrykks 
rotasjonspresse. Samtidig som vi 
gjorde typografjobben, fikk vi også 
innsikt i lokalstoffet. Spesielt var 
det trivelig å prioritere skrifttyper 
til titler, men det ble aldri de store 
«krigstypene» som i enkelte andre 
aviser. Aage Hansen var en nøktern 
og saklig redaktør som gjerne brukte 
tittelen til en oppsummering av 
innholdet i artikkelen. Det skulle 

ikke levnes tvil om hva han eller 
journalistene skrev om!

De store skrifttypene kunne jeg 
derimot bruke fritt i annonsene. Etter 
hvert ble en del av fritiden brukt 
til salg av annonser til det lokale 
næringsliv på provisjonsbasis – og 
mine tegnekunnskaper fikk spillerom. 
Spesielt før jul var annonsemengden 
stor, og læreguttlønna fikk et ekstra 
påslag. 

Etter fire år var læretiden over, 
men lærlingenemnda som skulle ha 
ansvaret for fagprøven holdt til i Moss 
– og Moss Avis ble min arbeidsplass 
for en ukes svenneprøve. Det ble 
tidlig buss til Ås og tog til Moss, 
hvor en mur av mosselukt forsterket 
lærlingens dårlige «magefølelse». 
Trolig hadde jeg tilegnet meg mer 
kunnskap enn jeg fryktet, og til tross 
for en helt ukjent arbeidsplass gikk 
svenneprøven greit. Dermed var det 
ut i en litt forsinket militærtjeneste.

Fra typograf til annonsekonsulent
Tilbake igjen ble typografen mer og 
mer annonsekonsulent med egen 
kontorkrok på trykkeriet og flyttet 
etter hvert opp i annen etasje til eget 
kontor og funksjon som annonsesjef.

I 1978 kom tilbudet om jobb 
i et nystartet grafisk firma, og en 
trivelig tid i huset O. B. Hansen var 
over. Men kontakten med trykkeriet 
var fortsatt til stede gjennom 
trykkeoppdrag. Avisen ble solgt til 

Skoleklasse på besøk i O. B. Hansens Boktrykkeri. På bildet er det Ørnulf Brage 
Hansen som forteller om produksjonen. Årstallet er ukjent. Kanskje noen kjenner 
seg igjen på bildet? Damen nederst til høyre med ryggen til er Harriet Svendsen, 
trykkeriets trofaste medarbeider i en menneskealder.

Skoleklassen betrakter den store flattrykk rotasjonspressen som trykket Akershus 
Amtstidende.
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A-pressen og flyttet ut av huset. Ola 
Brage Hansen, sønnen til Kjell Brage 
Hansen, ble leder for trykkeriet som 
da var blitt et rent offsettrykkeri.

Siste rest av bly fikk jeg gleden 
av å legge i settekasser da Ola skulle 
rydde bort diverse gammel sats som 
sto i reoler. Driften av trykkeriet 
ble lagt ned omkring 2005. Reoler 
og den trofaste Heidelberg Vinge 
trykkerimaskin ble plassert på et 
lager noen år og ventet på å se dagens 
lys igjen på et trykkerimuseum. 
Follo Museum ønsket å ta vare på 
det gamle trykkeriutstyret, men 

hadde ikke disponible lokaler til 
samlingen. Så kom beskjeden i 2011 
om at utstyret måtte ut av lageret, og 
takket være et tips fra Jan-Kåre Øien 
om å kontakte Drøbak Båtforening, 
fikk museet omgående JA til å flytte 
inn i et ledig lokale i båtforeningens 
maritime samlinger i Kroketønna 4. 

Ringen sluttet
Dermed kunne den gamle typo-
grafen vente på å ta fram vinkelhake 
og blytyper for å vise nye genera-
sjoner et gammelt fag som ble 
borte. Minnet om O. B. Hansens 
gamle trykkerilokale kunne jeg 
stadig gjenoppfriske fordi en av de 
gamle hengende taklampene med 
100 watts pærer hadde gitt meg lys 
hjemme i vedskjulet. Det ble montert 
lysstoffarmaturer i trykkeriet, og 
jeg spurte om å få en lampe som 
likevel skulle kastes. Nå er lampen 
igjen på plass over typografens 
arbeidsbord. Denne gang i O. B. 
Hansens Trykkerisamling som åpnet 
22. juni 2012 i Drøbak Båtforenings 
lokaler i Kroketønna. Dette er 
et samarbeidsprosjekt mellom 
båtforeningen, Follo Museum og 
familien O. B. Hansen. 

For typografen og museums-
arbeideren Larsen kan vi si at ringen 
er sluttet, og trykksverte kan rulle 
over blytypene i Kjell Brage Hansens 
trofaste Heidelberg Vinge. 



Etter salget av Akershus Amtstidende 
i 1979 fortsatte Kjell Brage Hansen og 
hans sønn Ola Brage Hansen driften 
av aksidenstrykkeriet med både offset 
og boktrykk. Bildet t.v. viser Kjell som 
klargjør blysats til trykking i den gamle 
Heidelberg trykkerimaskinen (over). Nå 
befinner både settekasser og maskinen 
seg i Kroketønna 4 i Drøbak. 
(Begge foto: Jan-Kåre Øien).

Akershus Amtstidende ble trykket på 
flattrykk rotasjonspresse til oktober 
1977. Bildet viser den siste forsiden i 
blysats. (Foto: Thore Bakk).

Utstyret fra O. B. Hansens Boktrykkeri 
er tilbake i Drøbak. Ett av rommene i 
Drøbak Båtforenings Maritime Samlinger 
i Kroketønna 4 sto ledig, og Follo 
Museum takker båtforeningen for godt 
samarbeid slik at en over hundreårig 
bedriftshistorie kan tas vare på og vises 
fram. Samtidig håper museet at dette også vil være med på å trekke besøkende til 
båtforeningens flotte samlinger som holder åpent hver dag fra mai til september.
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Klokka 
på Elle
Klokka på Elle, som fortsatt står 
på sydsiden av Torkildstranda, ble 
bygget av Fyr- og merkevesenet 
i 1880-årene til hjelp for 
skipstrafikken når det var tåke i 
fjorden. Da kunne klokkeklemtene 
hjelpe skipperne til en sikker tur 
inn og ut av fjorden.

Den såkalte utviklingen har 
for lengst gjort klokka på Elle 
arbeidsledig. I dag er heldigvis 
klokka pusset opp, fredet og 
bevart for ettertiden. Nå venter 
vi bare på at «tåke-klemtene» 
også skal komme tilbake. 

Området nord for klokka, 
Torkildstranda, ble offentlig 
friområde ca. 1935, da det ble kjøpt 
av A/S Torkildstranda. Området 
ble overtatt av Frogn kommune i 
begynnelsen av 1970-årene.

Litt sør for klokka ligger 
Elleskjær. Eiendommen tilhørte 
familien Gressvik i mange år. I 
forbindelse med at eiendommen 
skulle selges, ble stranden 
overtatt av Frogn kommune ca. 
1975. Stranden er i dag offentlig 
badestrand.
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Seimbakken var den gamle 
hovedveien ut og inn av Drøbak, 
men ny, slakere vei ble anlagt i 
1881, som er dagens Osloveien 
eller «Linna», fra Lysne til 
Lindtruppbakken. Det var ikke 
mye bebyggelse i Seimbakken på 
den tiden, men vi har her (det lille 
bildet) et oljemaleri malt av Valborg 
Pavels Jenssen, Charles Jenssens 
kone, som viser det eneste huset 
nederst i bakken.

Det var hennes besteforeldre, 
Hans Jacob Pavels og hans kone 
Seline Samueline f. Bryn, som 
eide dette huset. Hans Jacob var 
sønn av etatsråd Jacob Pavels og 
Helene de Tønsberg. Jacob Pavels 
sto til konfirmasjon i Frogn kirke 
1755. Hans Jacobs datter Henriette 
Christine Pavels var gift med 
samlagsbestyrer Fredrik Ferdinand 
Jørgensen, som overtok huset og 
bodde her i mange år. De solgte 
det senere til overrettssakfører 
Gundersen.

Seline Samueline Pavels fikk 
noen valnøtter av en sjømann som 
hun plantet helt først på 1800-tallet, 
og det ble et meget kjent, flott tre i 
Drøbak, hvor mange gjennom årene 
har plukket nøtter på bakken. Treet 
falt i 1956.

Huset ble ombygget til sveitserstil 

Tekst: Per-Willy Færgestad 
Verneforeningen Gamle Drøbak
www.verneforeningen.no 
Foto fra Drøbakskalenderen 2000

Pavelshuset i Seimbakken

ca. 1900, men har tidligere sett 
ut som på det lille bildet. Ett 
av originalvinduene kan sees i 
bakgården.

Forfatteren Bjørn Bjørnsen bodde 
her i mange år.

20. september 
Unni Wikan (professor i sosial-
antropologi): «Om ære»

  

 4. oktober
Rudi Kessel (tidligere katolsk prest):
«Hva skal vi med religion?»

  

18. oktober
Astrid Nøklebye Heiberg (professor 
i psykiatri): «Endring og undring. 
Jakten på alderdommen»

  

1. november
Thorvald Steen (forfatter): 
«Istanbul»

  

15. november
Pål Espolin Johnson (forfatter, 
kåsør og nevø av kunstneren): 
«Kaare Espolin Johnson – et 
kunstnerportrett»

  

13. desember i Frogn bibliotek 
Vigdis Tidemann (bibliotekar):
«Høstens bøker»

Foredragene holdes kl. 11.00 
i Eldresenteret dersom ikke 
annet er annonsert.

høsten 2012



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. 

Drøbaks egen maler

Tekst og foto: Bernhard Magnussen

Denne gangen viser vi et par 
eksempler på Anton Thoresens 
malerier med motiver fra landbruket. 
Det første bildet er fra Søndre Sogsti 
gård. Sogsti ble trolig ryddet en gang 
under vikingtiden, og allerede på 
1600-tallet var gården delt i to bruk, 
nærmere bestemt Nordre og Søndre. 

Søndre Sogsti under krigen
Søndre Sogsti ble kjøpt av Elen og 
Gregers Fæste i 1904. Det var de 
som eide den vakre gården da Anton 
Thoresen tok med seg malersakene 
og foreviget noen av husene en 
sommerdag i 1941. Elen og Gregers 
Fæste sørget i sin tid for at Svodastigr 
skole (senere Sogsti skole) fikk tomt 
til å bygge på. Skolen ble tatt i bruk 
i 1910 og revet i august 2009 for å gi 
plass til boliger. Nye Sogsti skole sto 
ferdig i nærheten i 2005. 

Gregers Fæste døde i 1947, og 
det ble nå sønnen Reidar som sto 
for driften. Han hadde vært Milorg-
mann under krigen. I krigsårene 

Gårdsmaleri og seterliv
var det mange som kom til gården 
for å få tak i litt ekstra mat. Til og 
med nazister prøvde seg. ‒ Men vi 
forsøkte jo å hjelpe litt der det var 
smått hos gode nordmenn, uttalte 
Reidar Fæste da han ble intervjuet 
av Rolf Ottesen for Pensjonist-nytt i 
desember-nummeret 2002. 

Da moren Elen Fæste gikk bort 
i 1957, ble Reidar og hans hustru 
Elenore eiere av Søndre Sogsti. Opp 
gjennom årene var grønnsaker og 
bær fra gården svært etterspurt. Mye 
ble sendt med rutebåten til Oslo, 
men Søndre Sogsti forsynte også 
torvhandlere og butikker i Drøbak. 
Også mange private husholdninger 
fikk kjøpe alt fra jordbær til egg 
på denne gården. ‒ Jeg kjente 
hver familie i hvert hus i Drøbak 
før krigen, uttalte Reidar Fæste i 
intervjuet fra 2002.

Seter med geiter 
Vi viser i tillegg et annet av Anton 
Thoresens malerier med motiv 
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fra landbruket og det norske 
kulturlandskapet. Han likte seg ikke 
bare i Drøbak og Frogn, men også 
høyt til fjells, og han har malt flere 
bilder som viser glimt fra seterlivet. 
Det er mange hjem i Drøbak og 
Frogn som kan hygge seg med hans 

seterbilder. Dette maleriet viser 
geiter på setra. Snedekte fjelltopper 
hviler tungt i det fjerne, og dagen er 
på hell. Bildet er ikke datert. Vi vet 
heller ikke sikkert hvor motivet er 
malt, men vakkert er det likevel. 
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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.

Ønsker du mer glede 
og trivsel i hverdagen?

PRIMA OMSORG er et privat firma som 
tilbyr personlig pleie, stell i hjemmet, mat-
laging, følgetjenester og avlastning. 
Du får faste personer å forholde deg til som 
møter deg med forståelse, varme og humor. 
Vi tilrettelegger i forhold til dine behov og 
strekker oss langt for å tilfredsstille dine 
ønsker. Mange bruker oss som et supple-
ment til den kommunale helsetjenesten.

Ta kontakt for en hyggelig prat og mer 
informasjon. Et eventuelt møte er kost-
nadsfritt og uten forpliktelser.

avd. Follo

tlf. 64 93 22 60
www.primaomsorg.no

M E D M E N N E S K E L I G H E T   •   H U M O R   •   G L E D E

Ønsker du følge til hytta, 
eller er drømmen en tur som 
til Spania? Kanskje en god 
hjemmelaget middag for deg 
og en venn eller flere hadde 
vært hyggelig? Ta kontakt, 
det lar seg ordne!

Denne gangen beveger jeg meg 
litt lengre nord i Drøbak ‒ eller til 
sentrum ‒ selv om dette ikke tilhørte 
mitt «revir». Brannvakta var jo en 
institusjon det stod respekt av, og alle 
gutter i den rette alderen skulle enten 
«reise til sjøs» eller bli brannmenn. 
Drøbak hadde et meget raskt, dyktig 
og effektivt brannvesen ‒ ja enkelte 
mente til og med at de til tider var «for 
raske på pletten». Hvordan situasjonen 
var i Frogn den gang har jeg dessverre 
ingen minner eller kunnskap om.

Drøbak, som den gang var den 
eneste byen i Akershus, hadde 
et brannvesen med fast ansatte 

Drøbak brannvesen
tjenestemenn. Drøbak brannkorps ble 
opprettet allerede i 1888 og antallet 
var 8 mannskaper. I tillegg var det ca. 
20 frivillige reservemannskaper ‒ de 
såkalte «klokkemannskapene». Disse 
ble utkalt ved større branner, eller 
når førsteinnsatsen av utrykningen 
vurderte det slik at de måtte ha hjelp. 
Mannskapenes faste arbeidsplasser 
var som regel i nærheten av brann-
stasjonen, slik at de hadde kort vei til 
stasjonen ved behov.

Den tidligere brannvakta på Råkeløkka. 
(Foto: Sven Lindblad, 2012).
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I tillegg til brannmelding pr. telefon 
var det satt opp 8 brannmeldere rundt 
omkring i byen. Det var små røde 
«hus» med en glassrute nederst. Over 
melderen var det en lampe som lyste 
med rødt lys. Disse brannmelderne 
var skrudd fast på veggen på enkelte 
hus i byen etter et spesielt mønster og 

skulle dekke hele byen. Ved brann-
melding skulle glassruten knuses og 
man skulle trekke i en snor som var 
bak glasset. Dermed gikk alarmen 
i brannstasjonen som den gang var 
på Råkeløkka, og byens brannsirene 
‒ som var montert på taket av 
brannstasjonen ‒ ble satt i gang.

Drøbak var delt inn i 3 soner. Sone 
1 var nord i byen, sone 2 midt i byen 
og sone 3 sør i byen. Når brannsirenen 
varslet med henholdsvis 1, 2 eller 
3 lange støt, visste befolkningen 
hvor i byen brannen var varslet. 
Signalanlegget ble kontrollert daglig 
klokken 09.00 og kontrolluret på 
stasjonen hver kveld kl. 18.00.

 Brannbilen med trestige var en 
førkrigsmodell Buick, meget pen og 
velholdt. Jeg husker at dette var en flott 

og moderne brannbil, som selvfølgelig 
var «alle gutters drøm». Det var plass 
til to personer på hver side utvendig, og 
disse måtte holde seg godt fast når den 
«skar» gjennom byen med fulle sirener 
og rødt blinklys. En stund senere kom 
lastebilen med en stor vanntank på 
planet. Her «lå sjåføren på hornet» selv 
om det i motbakkene ikke var mulig å 
komme opp i en fart av 10 km/t.

Hva gjør brannmenn når det ikke 
brenner?
Om vinteren måtte mannskapene fra 
brannvakta reise rundt i byen for å 
spa og hakke fram brannkummene i 
gatene. Salt ble fylt mellom lokket og 
kanten på kummen, slik at det ikke 
skulle fryse is ‒ og dermed unngikk 
man at lokket til brannhydranten satt 
fastfrosset. Om våren og sommeren 
når det var mye regn med betydelig 

Det faste brannkorpset i 
1949. Fra venstre øverst: 
Brannformann Rolf 
Andersen, brannsjef Fritz 
Røyter, brannmester 
Bernh. Engebrethsen, 
brannassistent Jac. 
Jacobsen. Nederst: 
Sjåfør Rolf Johnsen, 
brannkonstabel Oskar 
Rossing Andersen, 
brannkonstabel Arne 
B. Engebrethsen og 
brannkonstabel Harald 
Munch Hæsken. 

T.v.: Brannmelder nr. 2. Til høyre: Brannmelderen ses på veggen ved Hospitalet.
Brannbil nr. 1 ved brannstasjonen i 
Vennebekkstredet (Tranga) april 1943.

Brannkorpset 
før avmarsj til 
borgertoget 17. 
mai ca. 1950. 
(Kilde: Bjørn 
Lilleslåtten og 
Ivar Simastuen: 
«Politiet i Follo 
gjennom 100 
år»).



22 PENSJONIST-NYTT 3/2012 PENSJONIST-NYTT 3/2012 23

vannføring nedover de utallige 
bakkene i Drøbak, ble sanden ført 
nedover og endte som regel opp i 
sluk og brannkummer som ble tette. 
Alt skulle til enhver tid holdes ved 
like slik at det ikke ble vannfylte 
kjellerrom, eller at brannberedskapen 
skulle bli svekket. Veidekket i de 
dagene var ikke asfalt, men som 
tidligere omtalt sand og grusveier.

Om vinteren skulle alle veier og 
gater strøs med sand, men først måtte 
den losses fra en sandjakt som kom fra 
«sandtaket på Hurum». Dette skjedde 
som regel i Båthavna hvor sanden 
ble lastet om til lastebil og kjørt til 
lagring. Var det kaldt, måtte sanden 
tines opp med åpen varme før den 
ble spadd opp i trillebår og kjørt opp 
på lasteplanet. Under strøingen av 
gatene stod det som regel to menn på 
lasteplanet og kastet sand utover med 
spader eller skyflet sanden fra spaden 
og utover veien. Andre ganger måtte 
de gå opp trapper og inn i trange 
smug for å spre sanden utover. Det var 

mange og tunge skritt å gjennomføre 
før dagen var omme.

Vannverket og renseanlegget 
ved Nedredammen nordpå skulle 
kontrolleres daglig med vanntrykk, 
spyling av filtre, temperaturmåling og 
etterfylling av diverse kjemikalier. I 
tillegg til alt dette ble det avholdt 
jevnlige brannøvelser med motor-
sprøyter ute for både faste mann-
skaper og klokkemannskaper. Dette 
foregikk som regel på molo B i 
Båthavna

Både brannvesen, vedlikehold 
av gater, vann og renseanlegg 
samt øvrige tekniske oppgaver var 
administrert av byingeniør Fritz 
Røyter. Han var også kommunens 
brannsjef. Røyter hadde kjennskap 
til hvor hvert enkelt sluk, hver kum, 
ledninger, kloakkløp osv. lå både over 
og under bakken i Drøbak. Problemet 
var at det trolig ikke var nedtegnet i 
kart. På denne måten var man prisgitt 
at Røyter til enhver tid var til stede, 
eller at det var en mulighet for å nå 

ham på telefon dersom 
behovet plutselig 
dukket opp. Jeg har i 
ettertid hørt at det var 
en forholdsvis stor og 
omfattende oppgave 
å kartlegge «Drøbaks 
underverden» da 
Røyters arbeidsopp-
gaver ble overtatt av 
«nye koster».

Snøryddingen av de store 
gatene om vinteren foregikk med 
en av de to etterlatte lastebilene, 
krigsmodellene «Knoll» og «Tott». 
Otto Finstad husker jeg som 
sjåfør og en av veteranene på dette 
området. Småveiene ble ryddet med 
hest og plog. Jeg husker en gang på 
senvinteren at det hadde falt mye 
tung, kram snø i løpet av natten. 
Hans Henriksen som jobbet i 
kommunen, hadde spent hesten foran 
en stor tresnøplog og var i gang med 
å ploge Tollbubakken. Hesten slet seg 
oppover bakken mens plogen skjente 
opp på den ene siden og over til den 
andre – og holdt flere ganger på å 
velte. Henriksen måtte holde seg fast 
så godt han kunne der han satt på en 
av bjelkene på plogen.

Om sommeren ble den nyeste 
lastebilen benyttet til sprøyting av 
gatene. En stor tank var plassert 
på lasteplanet. Denne ble fylt med 
sulfittlut som deretter ble tømt utover 
de gruslagte gatene via en sprøytebom 

som var montert på tanken og ført 
ut over bakre lastelem. Jeg husker at 
det ikke luktet spesielt godt når de 
arbeidsoppgavene ble utført.

Sjåfør og oppfinner Rolf Johnsen
Rolf Johnsen ble fast ansatt i Drøbak 
brannvesen som sjåfør i 1937. Det 
viste seg snart at han hadde flere 
egenskaper og ferdigheter enn det å 
kjøre kunne bil. Han var humørfylt, 
initiativrik og hadde i seg en 
usedvanlig rik fantasi og 
kreativitet. Han lå alltid 
i forkant av en eventuell 
gryende problemstilling, 
og han både forutså 
og gjorde noe med 
det før kritikkverdige 
forhold oppstod – eller 
ble omtalt i avisen. Et 
forbilde for svært mange 
i alle sektorer i arbeidslivet.

Etter krigen ble han oppsyns-
mann i Drøbak kommune hvor han 
fikk utfolde sine ideer fra planer til 
virkelighet. Hvor mye han har spart 
kommunen for i tid og ren økonomi, 
samt sine arbeidskamerater for 
ryggsmerter, er det mange som har 
stilt seg spørsmål om.

I første halvdel av 1950-årene 
laget oppsynsmann Rolf Johnsen 
sammen med folk i brannvakta et 
lasteapparat som ble montert på 
den ene av de to lastebilene «Knoll» 
og «Tott» fra krigens dager. Etter 

Bildet viser «Knoll» 
eller «Tott» som 
brøyter snø på 
Bankløkka med 
sjåfør Otto Finstad 
ved rattet. De to 
bilene var en del av 
gatebildet i årene 
etter krigen.
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bilen med apparatet ble snøen 
via et transportbånd ført over til 
den andre lastebilen som hang 
ryggende etter i kjetting. En virkelig 
besparelse fra å laste opp snøen 
med skuffe opp på en slede eller en 
lastebil. Snøen ble tippet til sjøs ved 
nærmeste brygge, Kommunebrygga, 
AG Johansen, Båthavna eller 
Sundbrygga.

Den samme Johnsen konstruerte 
også et strøapparat som ble montert 
på en nyere Chevrolet lastebil. 
Sand ble fylt i en silo på lasteplanet 
hvor det var saget et hull, og med 
en snor inn til førerhuset utløste 
man en arm slik at sand ble strødd 
foran høyre bakhjul. På denne 
måten sparte man mye sand, og 
man fikk utnyttet både tiden og 
mengden sand mye bedre. Dessuten 
sparte man mye slit med fare for 
smertefulle rygger. 

Brannkonstabel og smed Oskar 
Andersen
Oskar Rossing 
Andersen var fast ansatt 
som brannkonstabel i 
Drøbak brannkorps fra 
1937. I tillegg til denne 
utdannelsen var han 
en ypperlig smed – ja 
det var vel kanskje det han egentlig i 
utgangspunktet var utlært som. Han 
smidde porter og gjerder som i dag er 
like fine, og som er oppført rundt på 
flere eiendommer i Drøbak.

Den store smijernsporten mellom 
bygningene på gamle Drøbak skole 
(biblioteket) ‒ og gangporten på samme 
sted ‒ utførte han. De var kunstnerisk 
dekorert og et godt handverk. Begge de 
store og tunge jernportene i arresten til 
Follo politikammer som lå i Storgaten 
2 i Drøbak var også smidd av Oskar 
Andersen.

 

Visste du at du lokalt
her i Drøbak får

kjøpt den
FERSKESTE OG 

BESTE OLJEN 
som finnes

på markedet?

Spiser du Omega-3?

BESØK OSS I KIRKEGATA 4. (VIS À VIS ICA) FOR EN HYGGELIG HANDEL!
Vi har høy ekspertise på produktene – kontroll i alle ledd – 70 min. fra fersk fisk til olje. Uraffinert og
naturlig for optimalt opptak. Kirkegata 4, Drøbak - www.polarol.no – facebook - tlf. 91 59 88 48.

Det blå huset på Dal
Far min var født i 1875, og han 
fortalte at det blå huset opprinnelig 
hadde vært våningshus på 
Mellomdal. De bygde seg nytt 
våningshus, og kommunen kjøpte 
det gamle av Olaus Dahl i 1873. 
Huset blei pussa opp og tatt i bruk 
som fast skolebygning på Dal i 1874.

Da jeg begynte i første klasse i 
1926, bodde lærer Johansen og frue 
i annen etasje, mens frøken Bjørnsen 
bodde i første. Døra til høyre fra 
gangen var inn til et soverom. Til 
venstre var det dør til kjøkkenet og 
videre til stua. Til venstre fra gangen 
gikk også trappa opp til annen etasje.

Skolestua var døra rett fram. Inne 

Karl Garder forteller
Året var 1926. Mammaen min fulgte med første gangen jeg 
skulle på skolen. Tre gutter og to jenter skulle begynne i 
første klasse på Dal skole. Noen hadde ryggsekk, og andre 
hadde ransel. Ransel var noe nytt den gangen. Foreldrene 
håndhilste på hverandre og snakka litt sammen. De store 
elevene lot som de lekte, men skulte bort på nykomlingane. 

var det kateter på høyre side og tavle 
på veggen bak kateteret. Kateteret 
som lærerinna satt bak, var bygd 
opp litt fra gulvet. På kateteret var 
det ei skråplate til å legge boka på. 
Ytterst på hjørnet var det montert en 
blyantkvesser. 

Trepinner til å regne med
Vi fikk utlevert blyant og skrivebok. 
Det kosta 12 øre, noe som var mye 
penger den gangen. ABC’en husker 
jeg ikke prisen på. Det første vi 
lærte var å lage en rett strek i ei rute. 

(Foto fra våren 2012).
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Strekene blei litt på skrå – linje etter 
linje. Jeg mener å huske at de første 
bokstavene vi lærte var i og e. Ikke 
alle 7-åringene hadde lært bokstavene 
hjemme. Så lærte vi at bokstavene 
skulle henge sammen til ord.

Vi lærte å skrive ett-tall med 
oppstrek og litt tykkere nedstrek. For 
å regne brukte vi å telle pinner, mens 
frøken hadde kuleramme. Ti pinner 
– helst like lange – måtte vi lage 
sjøl av noen bjerkekvister. Barken 
blei skrapt av pinnene, som var ca. 
fem mm tykke. Alle møtte opp med 
en bunt pinner med hyssing rundt 
midten. Opplæringen var enkel. Vi 
la alle pinnene på pulten og tok vekk 
en av dem. Da manglet det en. Dette 

var lett å svare på, men etter hver blei 
det vanskeligere – med flere pinner. Å 
legge sammen og trekke fra blei enda 
vanskeligere når vi ikke fikk bruke 
pinner mer. Da telte vi på fingrene 
under pulten så frøken ikke kunne se 
det – trodde vi.

På pultene satt det to elever. Det 
var lagd høl i pulten til et blekkhus 
til hver elev. Det var også en hylle 
under pultplata til bøker og ryggsekk. 
Foran første pult i midtrekka sto det 
et lite orgel. Det var pedaler som 
skaffet luft til lydene. Orgelet blei 
kalt «Kalven». Hver morra i første 
time sang vi en sang, og lærerinna 
spilte på orgelet. Alle vi fem i klassen 
sang så godt vi kunne. 

Drikkebeger og utslagsvask
Til venstre for kateteret sto en 
utslagsvask og en vaskeservant av 
jern på tre bein. På servanten sto et 
vaskevannsfat i hvit emalje med en 
smal, blå kant øverst. Under fatet var 
det en såpeskål og en mugge med 
vann. På veggen ved siden av hang 
det en grågrønn vannbeholder som 
jeg antar tok ti liter. Den hadde flat 
rygg mot veggen og et lokk oppå 
til å fylle på vann. På forsiden av 
beholderen var det en liten kran. 
Hvis en elev var tørst, hang det et 

drikkebeger i en tynn kjetting ved 
siden av. Alle drakk av det samme 
begeret, og lærerinna fylte nytt vann 
hver dag i beholderen.

Matpause hadde vi i det lange 
friminuttet som varte en halv 
time. Vi satt på pulten og spiste 
matpakken. Maten var pakket 
inn. Noen hadde matpakker med 
avispapir, andre med gråpapir eller 
smørpapir fra margarinpakka. 
Frøken sa at vi ikke burde pakke 
inn maten i papir med trykksverte 
på. Det samme matpapiret blei bruk 

Dette bildet fra Dal er malt av lærer og skolestyrer Kristoffer Johansen. Han var 
ansatt ved skolen fra 1919 til 1942. (Foto: Bjørg Andersen).

«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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flere ganger. Pålegget var ost – enten 
geit- eller nøkkelost. 

Skulle du på do, lå det litt opp 
i bakken nord for huset. Det var 
én dodør for jenter og en annen for 
gutter. Lærer og lærerinne hadde 
egne dører. I søndre del av elevdoen 
var det hønsehus. Det hørte også 
med vedskjul, garasje og grisehus.

Slåssing på skoleveien
Undervisning hadde vi annenhver 
dag. Første klasse gikk mandag, 
onsdag og fredag, mens annen og 
tredje klasse gikk tirsdag, torsdag og 
lørdag. Dagen begynte kl. 8.30 og 
varte til kl. 14.00 i småskolen. Hos 
læreren i storskolen gikk fjerde og 
femte klasse på samme dag. Sjette og 
syvende gikk også sammen.

De eldre elevene blei vanligvis 
hos læreren en time lenger. Det var 
ikke minst for at elevene i småskolen 
skulle få et forsprang og ikke bli 
plaga av de større elvene. Det hendte 
av og til at alle slutta samtidig. Da 
jeg gikk i første klasse, var jeg livredd 
for to store gutter som jeg måtte gå 
alene med det siste stykket hjem 
når vi slutta på samme tid. En gang 
fløy de på meg og fikk meg ned i 
en bekk. Jeg ropte på hjelp, og Olga 
Dahl som var på vei til Garderenga, 
hørte og så hva som hendte. Ho fløy 
tvers over Glennejordet – ca. 100 
meter. Ho var stor og sterk, dro til 
guttane og fikk dem overende på 

bakken. – Hvis de rørte meg en gang 
til, så skulle hun nok ta dem, sa hun. 
Neste dag blei guttane snakka til av 
frøken Bjørnsen. Grunnen til at de 
skulle gi meg juling var nok at jeg 
hadde ransel, mens de bare hadde 
ryggsekk.

Måtte arbeide hjemme
Vi hadde mye hjemmelekser, syntes 
vi. Vi kom aldri i gang før langt utpå 
eftan. Vi måtte lære mye utenat. Det 
vanskeligste var salmevers. Jeg leste 
og leste, men skjønte ingen ting. Da 
gikk det bedre med å lese dikt.

De dagene som vi ikke var på 
skolen, måtte vi arbeide hjemme. 
Om sommeren var vi ute på jordet 
eller i fjøset. Jentene vasket opp og 
ordnet med ting i huset. De måtte 
også strikke eller stoppe strømper. 
Om vinteren var guttane med i 
skauen. De siste årene på skolen var 
jeg med på å hogge og kjøre tømmer 
og ved. 

Vi var glade for å få lære. Det var 
aldri snakk om å legge ned skolen på 
grunn av for få elever. På Digerud 
var det én lærer til alle syv klassene.
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Det var 14. april – den første sommerdagen ifølge 
folkelig tradisjon. Denne dagen ble primstaven snudd 
fra vintersiden til sommersiden. Jeg skulle planlegge 
litt for kommende sommerutflukter, men ble i stedet 
sittende og bla i gamle papirer og kikke på bilder. Jeg 
tenkte tilbake på hvordan vi ferierte for 60–70 år siden.

De aller eldste feriebildene som jeg 
kom over, er fra oppgangstidene i «de 
glade tyveårene». Vi ser medlemmer 
av Krogsrud-familien på tur i en bil 
av merket Adler. Året er 1927 og 
de har stoppet foran Stiftsgården i 
Trondheim, som er Nordens største 
trepalé. Stiftsgården er kongens 
residens i Trondheim. Ved rattet 
sitter min far Haakon Krogsrud, 
og ved hans side min mor Camilla, 
født Ruud. Bak i bilen ser vi Thea og 
Einar Krogsrud.

Snart ble det andre tider. De 
vanskelige årene tidlig på 1930-tallet 
ble en prøvelse for mange. I 1936 ble 
det likevel innført ni dagers ferie for 
lønnsmottakere. Snart fulgte nye, 
tunge år med krig og rasjonering. 
Men krigen tok endelig slutt, og i 
1947 kom en ferielov som ga de fleste 
arbeidere og funksjonærer en ferie 

På

i gamle dager

Tekst: Asgjerd Wærnhus på 18 arbeidsdager. Dermed hadde 
mange lønnsmottakere fått litt fritid, 
men folk som bodde på bygdene og 
hadde gård, visste knapt hva ferie 
var. Mine foreldre hadde overtatt 
Nedre Krogsrud i 1938.

På utflukt til Drammen
Vi barn som hadde besteforeldre i 
relativt kort avstand fra hjemmet, 
fikk reise til dem en uke eller fjorten 
dager i sommerferien. Selv var jeg så 
heldig å ha besteforeldre i Drammen 
og en mormor som hadde fødselsdag 
30. juni. Nesten hvert år ble det 
derfor en tur dit.

Reisen hjemmefra til Drammen 
tok nesten hele dagen. Det var 
naturlig nok ingen bil av merket 
Adler hjemme på gården da jeg 
vokste opp. Det var heller ingen 
bussforbindelse i Solbergbygda, der vi 
bodde. Vi måtte gå til Klommestein 
– nesten tre kilometer – for å ta 

Ås-bussen til Ås stasjon. Derfra var 
det tog til Østbanen. Videre måtte 
vi gå fra Østbanen til Vestbanen for 
å ta toget videre til Drammen, eller 
nærmere bestemt Brakerøya stasjon 
hvor vi skulle gå av. Derfra var det 
også en liten spasertur til huset hvor 
mormor og bestefar bodde. Da sto 
den store, hvite duftsjasminen i full 
blomst. Denne duften forbinder jeg 
fortsatt med Drammen.

 Jeg husker ikke riktig hvor mange 
timer reisen tok. Det føltes som det 
var en dagsreise.

Søndagsklær eller langbukser
Det som også er litt interessant 
fra denne tiden, er hvordan vi 
kledde oss. Det var ikke snakk om 
sportsklær, for man skulle jo bort. 
Da måtte man kle seg i søndagsklær. 
Men på ferieturer av litt lenger 
varighet ble søndagsklærne byttet 
ut med mer praktiske klær – som 
langbukser. I det daglige var det ikke 
vanlig med langbukser blant kvinner 
på 1950-tallet.

Ferieturer med lastebil
Dette var litt mimring om tiden 
før bilene sakte, men sikkert ble 
allemannseie. Etter krigen ble salget 
av personbiler frigitt først i 1960. 

Fra en tur til Trondheim i 1927.

Måltid i det 
grønne ved 
Mjøsa. Foto fra 
Trondheims-
turen i 1927.
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På gårdene foregikk all transport av 
varer med hester, slik Karl Garder 
har fortalt om her i Pensjonist-nytt. 
Traktorene tok etter hvert over 
tungarbeidet på jordene. Men de 
kunne ikke brukes til transport på 
veiene, fordi det var store jernhjul på 
dem – ikke gummihjul som i dag. 
Det var lastebilene som kom til å 
overta denne transporten.

Lastebilene ble imidlertid ikke 

bare brukt til transport av varer. De 
ble også brukt til ferie, hyggeturer og 
søndagsutflukter til nabobygdene. 
Vi kunne være 7–8 personer på slike 
turer. De eldste damene fikk sitte i 
førerhuset hos sjåføren – som alltid 
var en mann. De øvrige måtte sitte 
bak på lasteplanet i vind og vær.

Vanligvis hadde vi med kaffe på 
termos og påsmurte brødskiver – 
kanskje også en kakebit. Det var ikke 
alltid like lett å finne koselige plasser 
å slå seg ned. På det ene bildet ser 
vi en rast ved Kykkelsrud kraftverk 
i Askim. På denne turen fra 1954 
mener jeg å huske at vi brukte en 
gammel lastebil med svært stive 
fjærer.

Mange hadde Opel Blitz lastebil i 
1950-årene 
Så kommer jeg over et bilde fra 1955. 
Naboen hadde nettopp anskaffet 
seg en Opel Blitz lastebil og ba med 

seg mine foreldre og en søster på 
tur. Det vil si at lastebilen fraktet 
hele syv personer som skulle feriere 
over flere dager. De overnattet på 
lasteplanet med presenning over, og i 
gammeldags spisstelt uten bunn. 

Matlagingen foregikk på 
primus eller propanapparat, 
og det var middag hver dag. 
Overnattingsplassen fant man stort 
sett på egnede steder langs veien. Det 
var langt mellom campingplassene 
den gangen.

Jeg må også fortelle om familiens 
første ferie med egen Opel lastebil 
i 1956. Da var sønnen vår ett år 
gammel. Han var en urolig krabat, 
og for at han skulle roe seg for 

De sprekeste satt bak på lasteplanet. 
Fra venstre: Haakon Krogsrud, Asgjerd 
Wærnhus, Anne Berit Hoel og Eva 
Bakke.

Matpause ved 
Kykkelsrud kraftverk 
i 1954. Fra venstre: 
Camilla Krogsrud, 
Haakon Krogsrud, 
Karl Fredrik 
Bergheim, Asgjerd 
Wærnhus, Esther 
Bjerke, Petter Bjerke 
og Eva Bakke.

Syv personer var med på denne ferieturen med lastebil i 1955. Her fra en rast i 
Hallingdal. Til venstre sitter Petter Bjerke med døtrene Eva og Anne Berit. Videre 
mot høyre ser vi Camilla Krogsrud, Marit Bøhler og Esther Bjerke. 

Også vi fikk kjøpt en Opel Blitz lastebil. 
Her med Kjellemann på panseret.
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kvelden, tok vi like godt med oss 
barnesenga på lasteplanet. Selv lå vi 
på luftmadrasser som måtte blåses 
opp.       

Det var relativt mange lastebiler 
av merket Opel som ble brukt på 
ferieturer den gangen. På en av 
turene våre over Hardangervidda på 
1960-tallet møtte vi en Opel Blitz, 
og idet den nærmet seg, viste det seg 
at det var naboen vår med sine to 
døtre. I vår bil var vi også fire, som 
alle klemte seg sammen i førersetet. 
Sikkerhetsbelter var et ukjent begrep. 

Lasteplanet med presenning over var 
fortsatt overnattingsstedet vårt.

Jeg ser tilbake på disse feriene som 
fine. Vi reiste rundt og fikk se mye av 
det sørlige Norge.

Slutt på sommeren for denne 
gangen
Sommeren og ferietiden er over for 
i år. Når dette leses, nærmer det seg 
14. oktober som i folkelig tradisjon 
er første vinterdag. Det er dagen da 
primstaven igjen ble snudd – denne 
gangen til vintersiden.                 

Tilfeldig møte med naboen på vei mot Hardangervidda en solskinnsdag tidlig på 
1960-tallet. Fra venstre: Eva Bakke, Esther Bjerke, Karl Fredrik Bergheim, Asgjerd 
Wærnhus med Kjell, Petter Bjerke og Anne Berit Hoel.



PENSJONIST-NYTT 3/2012 3736 PENSJONIST-NYTT 3/2012

Det er en velvillig tilfeldighet at undertegnede deler navn 
med «ur-Torkil». To hundre år skiller oss, og intet blod 
forener oss. Men jeg er litt stolt over at jeg havnet i en 
Torkilstue, og det ga lyst til å grave i en lite opplyst fortid. 
Jeg satte meg fore å finne frem til de første Torkilstuene. Og små stuer fant jeg både 
her og der. Dette er den andre delen av to hvor jeg forteller om hva jeg fant.

Glimt fra Torkilsbyens historie – del 2

Historien om Torkilsbyen 
i tre vers

Han kom hit fra Ås, Torchel Hansen.
Familiefaren fikk sansen
for kunsten å bygge
og fremtiden trygge.
Ved Drøbak i sør så han sjansen.

På Sogsti han spurte om feste.
Mot fjorden var tomten den beste.
Og planker ble heist
og boliger reist.
Med hammer og sag gikk det meste.

Vi må ikke sønnene glemme.
De var som sin far fingernemme.
De vant seg et ry
for sin TORKILSBY.
Vi takker dem! Her er Vi hjemme.

KARTET (større format i forrige 
nummer): Ett av de eldste 
kartene over området er «Kart 
over Thorkildsbyen i Dröbak 
og Fron, optaget i Mai 1891 af 
Kaptein Schiötz». Her vises et 
utsnitt. Bygrensen i rødt går 
fra Sprostranda opp til Johanne 
Dybwads vei og så nordover til 
den møter Vestbyveien.
Nr. 25 Torkildsheim, 
Wilhelmsbakken 8 
= Torkilstue nr. 1. 
Nr. 24 Løvlien, Wilhelmsbakken 4
= Torkilstue nr. 2. 
Nr. 29 Fjeldhaug, Wilhelmsbakken 
10 = Torkilstue nr. 3. 
Nr. 15 Skogly, Vestbyveien 41 
= Torkilstue nr. 4. 
Nr. 26 Kroken, Johanne 
Dybwads vei 5 = Torkilstue nr. 5.

Torkilstue nr. 4 Skogly, Samuels 
hus ‒ og styrmannsenkens
Av Torchels fire sønner er Samuel 
hittil blitt fremstilt som den 
driftigste byggmester av dem alle, 
og han skal visstnok ha bygd ett hus 
til hver av sine 7 sønner. Et oppslag 
i folketellingen 1865 gir følgende 
familie til skipstømmermannen 
Samuel Thorkildsen (født 1815): 
kone Marie (født 1819), datter Cisilie 
(sypike, født 1849), Arnt (født 1852), 
Alfred (født 1856) og Hans (født 
1859). I folketellingen for 1875 er 
de ikke å finne, men det kan være 
flere ulike grunner til at de ikke har 
kommet med i denne tellingen.

Marit Hansen forteller at oldefar 
Samuel var haugianer. Det kan si litt 
om nøysomhet og arbeidsinnsats. Fru 
Marie var dyktig til å brodere. Marit 
Hansen forteller at Vestbyveien 41, 

Skogly, Samuel Torkildsens hus i 
Vestbyveien 41, senere overtatt av hans 
svigerdatter som ble tidlig enke.

nr. 15 på kartet, (i dag Ødegaard), 
ble bygd av Samuel Thorkildsen, og 
der bodde familien. Muligens ble 
huset bygget da Marie og Samuel 
fikk sitt første barn i 1849.

Kartet fra 1891 forteller at i 
Samuels hus bodde «styrmand 
Thorkildsens Enke». Det må ha vært 
en ung enke, kanskje etter Samuels 
sønn Hans, født i 1859. Hvis hans 
kone var styrmannsenke i 1891, døde 
mannen tidlig i trettiårene, og den 
etterlatte var sannsynligvis omtrent 
like gammel. Havet ga, og havet 
tok…
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Brann
Det mangler full oversikt over 
hvilke hus Samuel bygde. En brann 
i et sommerhus i Vestbyveien 51 i 
1956 ødela fotoalbumer og mange 
gamle papirer. Sommerhuset tilhørte 
Samuels datter Mathilde Jørgine, 
Marit Hansens farmor. Mathilde 
var gift med Hans Th. Hansen, 
«Kina-Hansen», og fikk tolv barn i 
huset i Vestbyveien 36. Etter hans 
død flyttet hun til Oslo og fikk seg 
sommerhus i Torkilsbyen.

Torkilstue nr. 5 Kroken
Den fjerde sønnen til Torchel var 
Johannes. Han fikk overdratt en 
strandflekk av en tomt i 1847, i dag 

Johanne Dybwads vei 5, nr. 26 på 
kartet. Stua ble plassert lengst mot 
den sørlige grensen, og uthus og 
utedo ble lagt helt i grensen mot Spro 
i nord.

Johannes var 28 år gammel og 
matros. Hvorfor valgte han en så 
ugjestmild plass? Dette var antakelig 
den siste ledige strandtomten under 
Sogsti gård, sør for Spro (Tandberg-
Olsen/Tanderø) og Lopphullet 
ved Sprostranda. Ville han bo på 
stranden for å se sjøen når han var 
hjemme, og slik at hans kone Anne 
Marie Gundersdatter fra Kråkstad 
kunne vinke når han seilte forbi?

To år senere, i 1849, fikk de 
sønnen Martin (Johannesen), som 

gikk i farens fotspor og ble sjømann. 
Så kom barna Hans (1856) og 
Amalia (1864).

Huset var som på bildet panelt, 
laftet og i én etasje med en stue 
og et kjøkken med ildsted, i alt 
ca. 20‒25 m2. Under en lem i 
stuegulvet gikk trappen ned til 
en lav kjeller. En luftekanal gikk 
gjennom en metertykk grunnmur. 
Kjelleren her likner meget på 
kjelleren i den første Torkilstua i 
Wilhelmsbakken 8.

Livet gikk sin gang i stuen på ca. 
18 m2. Der bodde de dag og natt, 
spiste og sov. Når pappa Johannes 
var hjemme, fortalte han om livet til 
sjøs med trelast til Amsterdam og 
isblokker til England.

I 1903 ble det reist en 
imponerende mur med steinblokker 
fra stranden opp til tomten. Men 
i de første årene lå den lille stua 

Matros Johannes 
Torkildsen bygde 
Torkilstue nr. 5, 
senere kalt Kroken. 
Til høyre naboen, 
Ludvig Skramstads 
italienske svigerfar 
Guidotti. Foto 
fra 1889. (Ukjent 
fotograf).

ubeskyttet rett mot sjøen. (Nytt hus 
ble reist i 2003).

En senere eier kalte eiendommen 
Kroken. Nå er undertegnede den 
heldige beboer.

I 1883 solgte Anne Marie. Da 
var hun sjømannsenke, og Johannes 
var gått bort før han fylte 57 år. For 
å klare seg økonomisk, hadde hun 
i en periode leid ut til en familie på 
fem: Anton Andersen, som arbeidet 
på jeteen i Drøbaksundet (bygget 

Sjøen kan stå rett mot Kroken. Foto 
2011
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1874‒79), hans kone Amalie og 
sønnene Alfred, Johan og Anders.

I 1910 bodde hun 92 år gammel 
på Frogns gamlehjem på Svodastigr 
(Sogsti). Huset hadde da skiftet eiere 
flere ganger: i 1883 ble det solgt til 
sjømann Wilhelm Tjøstelsen og 
1890/91 til teatersjef ved Christiania 
Theater Hans Fredrik Schrøder. 
Da hadde eiendommen brygge og 
badehus og ble brukt som feriested. I 
1903 solgte teatersjefens enke til den 
nåværende eierfamilien Horn‒Baden.

Hele Torkilsbyen var festet under 
Sogsti gård. I en gulnet festekontrakt 
står det at beboeren skal betale «hvert 
Aars 1ste første ‒ November 2 ‒ er to 
Speciedaler og 2 er to Arbeidsdage, 
udført af en voxen Mand eller 3 

er tre ‒ Arbeidsdage udført af et 
voxent Fruentimmer uden Kost og 
betaling». Erklæringen avsluttes med 
«Vedtaget Johannes Thorkildsen med 
iholden pen». Matrosen kunne altså 
ikke skrive.

Mine forfedre skulle møte opp på 
Sogsti gård og ta et tak to eller tre 
dager hvert år. De pliktene har jeg 
heldigvis klart å komme meg ut av.

Thomas Thorkildsens signatur i 
1890-årene
Den første Torkilstua, Torkildsheim i 
Wilhelmsbakken 8, nr. 25 på kartet, 
har et rødt uthus. I bildearkivet på 
Verneforeningens nettsider beskrives 
uthuset slik: «uthus/sidebygning/liten 
låve, som antagelig har hatt stall». En 

Uthuset i Wilhelmsbakken 8 med dagens eiere Randi og Thrond Roxrud. Dette 
huset kjøpte Torchel Hansen i 1827 og bodde der mens han bygget nytt hovedhus 
ved siden av. Rommet til høyre har pipe og har vært boligdelen. Ytterst til venstre en 
bod med Thomas Torkildsens signatur.

BRIO® Drøbak
Holterveien 3 – 1440 Drøbak

Tlf. 64 93 43 15
Org.nr. 993 550 140 mva

AMFI Drøbak City
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samtale med dagens eier Roxrud 7. 
juni 2012 bringer nye opplysninger i 
forhold til del 1 av denne artikkelen, 
trykket i forrige nummer av 
Pensjonist-nytt.

Det røde uthuset har røtter fra 
1700-tallet og må være det huset 
Torchel kjøpte i 1827. Det har pipe 
og har vært brukt som bolighus mens 
han bygde det nye Torkildsheim. I 
en bod står det skrevet med blyant: 
«Thomas Thorkildsen. Dette er 
skrevet (den?) 18/8 1895». 

Thomas var sønn av Andreas og 
sønnensønn av Torchel ‒ og født i 
1847. I 1865 er han registrert som 
matros, men han kunne også svinge 

hammeren. Det hadde han lært av 
fader Andreas, kalt både snekker og 
skipstømmermann.

På kartet fra 1891 er det 
«Skibstømmermand Thorkildsen» 
som bor på eiendommen. Det kan 
være Andreas, som da var 68 år 
gammel. Men det kan også være 
hans snekrende sønn Thomas, 
som nå var 44 år. I folketellingen 
1875 har også han fått betegnelsen 
skipstømmermann ‒ som sin far.

Ekstranummer i Strandveien
Marit Hansen forteller at Strandveien 
18 (nå Heger) kalles Torkilstue. Det 
er flere grunner til at det kanskje 

heller gjelder en utbygging. Alle de 
opprinnelige Torkilstuene ligger 
utenfor bygrensen, mens Strandveien 
18 ligger innenfor. Dette tilsier 
også at hvis en etterkommer av 
Torchel har vært på ferde, gjelder 
det en utbygging. I bildearkivet til 
Verneforeningen Gamle Drøbak 
dateres det til «antakelig» 1780‒1820. 
Og det beskrives rom for diverse 
husdyr.

For mange Torkilstuer
Flere eiendommer har yndet å 
kalle seg Torkildstuer. En av dem 
er det røde huset i Strandveien 31, 
inngang fra Johanne Dybwads 
vei, med portskiltet «Torkildstua». 
Verneforeningen utga i 1991 boken 
«Drøbak ‒ 100 år i bilder». Der 
står det ganske enkelt at dette er 
Torkildstua. Samtidig fortelles det 
at advokat Torkildsen eide huset i 
1930-årene. 

Familienavnet er nok forklaringen 

Bygningshistorien
En oversikt over den første husbyggingen til Torchel og hans fire sønner kan se slik ut:

Torchel: Torkildsheim 1827 og Løvlien 1829
Hans: Fjeldhaug 1835 Samuel: Skogly ca. 1848 Johannes: Kroken 1847 Andreas f. 1823

Andreas’ sønn Thomas utvidet og signerte uthuset på Torkildsheim, 
og broren Jørgen bodde på Fjeldhaug.

I en bod i det røde uthuset har Thomas Thorkildsen skrevet navnet sitt og datoen 
18/8-1895.

på betegnelsen siden både tidligere 
eier Evensen og Rakel Pavels 
Smith forteller at Henrik Nilsen 
bygde huset i 1837. Det finnes en 
festekontrakt for Henrik Nilsen 
tinglyst i 1859.

Matroser og malere 
De eldste Torkilstuene har bare i 
ett tilfelle vært kunstnerboliger. 
På Johannes Torkildsens eiendom 
på stranden residerte teatersjef 
Schrøder om somrene i 1890-årene. 
Christiania Theater var inntil 1899 
landets nasjonalteater. En annen 
notabilitet, skolebestyrer Keyser, 
hadde sommerresidens ved siden 
av teatersjefen. I 1895 ble dette 
Johanne og Vilhelm Dybwads hus.

Kartet fra 1891 forteller at 
Torkilsbyen ikke bare var slum, 
selv om den ble beskrevet slik i 
1874. Fattigstrøket fikk høyere 
prestisje i tiden 1874‒91. Foruten 
teatersjefen bodde konsul Samuelsen 

Strandveien 18 er kanskje utbygd av en 
Torkildsen.

Strandveien 31 pranger med Torkildstua-
skilt, men det skal mer til…
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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

BRILLER
KONTAKTLINSER

SYNSPRØVER

Sentrumsbygget, Drøbak
Telefon 64 93 15 89

A.s Drøbak Mek.
Verksted

AUTORISERT
RØRLEGGERBEDRIFT

Telefon 64 93 04 43

Niels Carlsensgt. 4, 1440 Drøbak
Telefon 64 93 55 58

Vi tar imot reparasjoner 
av smykker og bytter gull

AAMODT FYSiKAlSKE 
inSTiTuTT

Wienerbrødskjæringa 6
1440 Drøbak

Telefon 64 93 20 11

Storgaten 12-16
1440 Drøbak

Telefon 64 93 10 60

Telefon 64 90 59 20

i nåværende Vestbyveien 49 
(Raanaas, det minste huset 
nærmest veien. Eiendommen 
med et nytt sveitserhus ble 
omkring 1900 kalt Marienheim 
etter byggmester Johansens 
elskerinne Marie. I dag kalles den 
Marihaugen).

Kartet bekrefter 
1874-beskrivelsen av «14 smaa 
Huse», men det gir bydelen en 
avgrensning som senere er forlatt: 
«Thorkildsbyen i Dröbak og Fron, 
en Del af Gaarden Sogsti i Fron». 
Eiendommen Løkkedal i øst hørte 
ikke med den gang. 

Drøbak ble et ettertraktet 
feriested for kunstnere, ikke 
minst etter at maleren Hans 
Gude «fik en Mængde gode 
Studier, dels i Drøbak selv, dels 
i Husvik og Jylte» i 1875. Gude 
fikk følge av mange, og atskillige 
bosatte seg i Torkilsbyen, men 
sjelden i Torkilstuene. Den første 
kunstner syd for bygrensen 
var Ludvig Skramstad. I 1887 
festet han tomten Heggedal som 
delvis ligger under eiendommen 
Løkkedal og ikke Sogsti. Senere 
kalte nabo Vilhelm Dybwad 
dette for Torkildsbyen, så allerede 
omkring århundreskiftet begynte 
betegnelsen å strekke seg lenger 
sørover enn det opprinnelige 
Sogstigrund.

I Torkilsbyen fikk Schrøder, 

Skramstad og Dybwad følge av 
Oda Krohg, Bokken Lasson, 
Knut Hamsun, Olaf Gulbransson, 
Gunnar Heiberg og mange andre. 
Men det er en annen historie. 

Pensjonist-nytts lesere har sikkert 
informasjon som mangler i denne 
artikkelen. Utfyllinger og rettelser 
mottas med takk! Telefon 6493 3154. 
Epost: tobaden@hotmail.com

Kilder:
Christian Hintze Holm: «Frogn 

Bygdebokverk», bind 3, 1996 og 4, 
2000. 

Ludvig Skramstad tegnet av Christian 
Krohg. (Kilde: Christian Krohg: 
«Kunstnere– tegninger med tekst». 
1. serie. Kristiania [1891]).
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utreisetillatelse. De var sikre på at 
det politiske klimaet ville skifte, så 
Alicia måtte være igjen på Cuba. 
De fikk to vidt forskjellige liv, men 
de glemte aldri hverandre og hadde 
en flittig brevskriving. Gjennom 
brevskrivingen får vi et levende 
inntrykk av de to forskjellige livene 
de hadde.

Tiden på Cuba, som tidligere var 
så lykkelig, blir bare verre, og det 
blir mer nød og fattigdom. Alicia 
gifter seg med den mørkhudede 
Toni og får en datter. Mannen 
kommer etter hvert i fengsel, og 
Alicia får et vanskelig liv med sin 
datter, som vi får vite er blind. Etter 
mange år reiser Nora tilbake til 
Cuba for å gjenforene seg med sin 
kusine – og kanskje hjelpe henne.

Det er en utrolig vakker roman 
med en gripende avslutning.
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Jeg har valgt en bok skrevet av den 
kjente forfatteren Cecilia Samartin. 
Det er hennes debutroman og kom 
på norsk i 2008.

Cecilia Samartin er født i 
Havanna på Cuba i 1961 midt 
under revolusjonen. Hun flyttet til 
USA og bor nå med sin ektemann 
i Pasadena utenfor Los Angeles. 
Hun er utdannet familieterapeut 
ved Santa Clara University i 
California. Hun har siden skrevet 
flere bøker som er utgitt på mange 
språk.

Jeg møtte henne en gang da 
hun signerte bøker på Drøbak 
City. Hun hadde med seg sin 
kjekke ektemann. En gang leste 
jeg et intervju med henne, hvor 

hun sa at det beste hun visste var å 
drikke morgenkaffe med sin mann. 
Han var absolutt verdt å kikke to 
ganger på. Hun utstrålte mye glede 
og vennlighet, og jeg hadde en 
hyggelig samtale med henne.

 Romanen strekker seg i tids-
rommet fra 1956 og fremover. Det 
er en nydelig fortelling. Her er 
kjærlighet, dramatikk, håp, håpløshet 
og evig vennskap.

Hun beskriver barndommen til 
de to kusinene Nora og Alicia på 
Cuba før Castro overtar makten. De 
hadde en lykkelig barndom sammen 
med en hyggelig, varm familie – med 
mye lek på Cubas vakre strender. 
Forfatteren har et levende språk, og 
det er nesten som en kjenner solen 
varmer, kjenner duftene fra krydder, 
blomster og putrende gryter med 
deilig mat, som det er overflod av.

Etter at Castro overtok makten 
blir tilværelsen uutholdelig med stor 
frykt, mangel på alt – særlig mat, og 
det blir stadig verre. 

Noras foreldre fikk etter hvert 
utreisetillatelse og flyttet til Cali-
fornia. Faren fikk jobb i en bank, og 
Nora begynte på skole. Hun lærte 
språket fort og ble godt integrert i 
det amerikanske samfunnet. Videre 
tok hun universitetsutdannelse hvor 
hun utmerket seg, fant etter hvert 
kjærligheten, giftet seg og fikk et 
godt liv. 

Alicias foreldre nektet å søke om 

Karna Avnskog 
anbefaler boken 
«Drømmehjerte»
 av Cecilia Samartin. 

Hun sender 
stafettpinnen 
videre til Siri og 
Tore Vik.

Eiendomsdokumenter og opp-
lysninger fra Frogn kommune og 
fra de omtalte familiene.

Folketellinger i Digitalarkivet: 
 www.digitalarkivet.no
Haakon Falck Myckland: «Bygdebok 

for Frogn. Gårdshistorien», 1967.
«Kart over Thorkildsbyen i Dröbak 

og Fron, optaget i Mai 1891 af 
Kaptein Schiötz».

Kunngjøring om sletting av heftelser 
fra Ytre Follo Tingrett. Akershus 
Amtstidende, 6. april 2005.

Rakel Smith: «Torkildsbyen slik 
den var». Akershus Amtstidende, 
6.1.1995.

SEFRAK-registeret, Sekretariat for 
registrering av faste kulturminner.

Sverre Christophersen: Tekster på 
internettsidene til Verneforeningen, 
www.verneforeningen.no

Torkil Baden: «Oda fra Skagen til 
Drøbak». Akershus Amtstidende, 
22.5.2009. 

Verneforeningen Gamle Drøbak: 
«Drøbak ‒ 100 år i bilder», 1991.

Verneforeningens bildearkiv.
Øystein Øystå: «Glade Drøbak», 

1999.

* * *
En særlig takk til redaktør 
Sven Lindblad for skarpsindige 
observasjoner og korreksjoner.





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

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


