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Frogn Venstres miljøpris 2012 til eldresenteret
Mandag 29. oktober mottok eldresenteret Frogn Venstres miljøpris 
for ekstraordinær innsats av eldre og for eldre i Frogn. Det er en 
tradisjonsrik pris som nå ble delt ut for 
28. gang. Den går til mennesker eller 
organisasjoner som gjennom sin virksomhet 
på en særlig måte har bidratt til et godt 
lokalmiljø i Frogn kommune. I begrunnelsen 
for prisen heter det at den er en takk til 
Frogn eldresenter for en usedvanlig stor og omfattende frivillig innsats 
til glede og nytte for eldre i Frogn. Erik Lundeby overrakte prisen 
til fungerende daglig leder Sissel Johansen, som takket på vegne av 
eldresenteret.   

Julen 2012 ved eldresenteret
Onsdag 21. november var det julemesse og onsdag 12. desember 
loddtrekning og julegløgg.
Onsdag 19. desember: STENGT KAFÉ. 
Julemiddag kl. 13.00 – kr  80,-. Påmelding: tlf. 64 90 61 85.
Eldresenteret holder stengt hele romjulen. Vi åpner igjen onsdag 2. 
januar 2013. Da møtes vi til et nytt år sammen!

Vi ønsker alle en gledelig jul og et riktig godt nytt år! 
Hilsen oss på eldresenteret

En riktig god jul og et godt nytt år ønskes alle våre 
lesere! Snart tar vi altså farvel med året 2012, og 2013 
står for døren med nye muligheter. Når vi nå feirer 
julen og det nye året, blir vi minnet om at enda et 
år har gått så altfor fort. Tiden flyr, sier vi med en 
litt bekymret mine. I barndommen opplevde vi et år 
som uendelig langt og spekket med nye opplevelser, 
men med alderen går visst dagene og ukene bare 
fortere og fortere.

For å hjelpe folk med å holde rede på tiden ble 
det en gang konstruert urverk som etter hvert splittet 
tiden opp i stadig mindre deler. I senmiddelalderen 
hadde klokkene bare timevisere, men behovet 
for minuttvisere kom allerede på 1600-tallet. Så 
fulgte sekundviserne, og presset økte for å utnytte 
den dyrebare tiden. Med industrialiseringen fikk 
klokken en stadig større betydning i samfunnet. Nå 
styrer den oss, og tiden har blitt mangelvare.

Wilhelm Peters framstilte en gang et nytt år som 
et lite, nakent barn som plutselig dukket opp i den 
aldrende malerens atelier mens han arbeidet. Fra 
dampradioens dager minnes vi Arnulf Øverland 
som leste diktet «En hustavle» mens det gamle året 
ebbet ut på nyttårsaften. 
Diktet ga rom for 
ettertanke. Av og til kan 
det føles som om tiden 
ikke lenger flyr av sted, 
men at alt stopper opp. 
Likevel må vi gå videre: 
«Ingen kan resten av 
tiden stå ved en grav og 
klage. Døgnet har mange 
timer. Året har mange 
dage».                         

LEDER

Tiden flyr…

Sitter du alene i førjulstiden?
Kan du tenke deg besøk og 
kaffesladder? Frogn frivilligsentral 
har bakt til jul. Har du kaffe, så 
har vi kakene. Kontakt oss for et 
hyggelig besøk i desember. Besøket 
er ment for deg som av ulike 

årsaker 
ikke 
kommer 
deg ut 
– eller 
ønsker 
noen 

å prate med. Ring Frogn 
frivilligsentral tlf. 415 31 413. 
Vi kommer på besøk til deg helt 
uforpliktende!

Gratis strøsand før vinteren 
setter inn for fullt
Seniorkontakten og 
frivilligsentralen deler ut 
gratis bøtter med strøsand. 
Frivilligsentralen kjører ut bøttene. 
Er du interessert så ring 
tlf. 474 68 524 eller 415 31 413.
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Julefreden har senket seg over 
Drøbak, og i Niels Carlsens 
gate har juledekorasjonene 
med ekte granbar og lykter, 
som handelsstanden lagde på 
dugnad, fått et vennlig dryss av 
snø. J. Alm Erichsen kolonial, 
og alle andre, har tatt en 
velfortjent juleferie etter en travel 
julehandel.

Fra kjøkkenvinduene rundt 
om siger det besnærende 
julemiddagsdufter, som bærer 
bud om at skinkesteken, ribba, 
pinnekjøttet eller lutefisken er på 
gang.



Tekst: Jan-Kåre Øien
Verneforeningen Gamle Drøbak
www.verneforeningen.no 
Foto fra Drøbakskalenderen 2010

Et lite gløtt inn i J. Alm Erichsen kolonial før 
den ble selvbetjent i 1955. 
(Begge foto: Jan Alm Erichsen).

Julegaten i Gamle Drøbak
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Jul i Drøbak Hvor kommer julenissen fra? Sporene leder tilbake til en by i Tyrkia på 
300-tallet og stopper i Drøbak. Opprinnelig het han Nikolaus og var biskop. 
Så ble det både Claus og Nils og nisse.
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Julenissen kommer fra byen Demre 
i Tyrkia, 15 mil øst for turistbyen 
Antalya. Demre ligger på sydspissen 
av Tyrkia, som det øverste hjørnet i 
en trekant med linjer ned til Rhodos 
og Kypros. Dette området hørte den 
gang til den gresk-romerske kultur 
som man den dag i dag ser mange 
minner fra i form av templer og 
teatre.

Julenissen, Santa Claus, het først 
Nikolaus og var biskop på 300-tallet. 
Hans levetid angis litt omtrentlig 
270‒351. Demre hørte den gang 
til det romerske riket og het Myra. 
Navnet betyr «myrra», den kostelige 
saften fra myrrabusken, som fra 
gammeltestamentlig tid ble brukt til 
salve og parfyme. 

Nikolaus var født i Patara og ble 
munk i et kloster utenfor nabobyen 
Myra. Så grunnla han et nytt 
kloster og ble utnevnt til abbed av 
biskopen, som var hans onkel ‒ mors 
bror. Nikolaus hadde en grundig 
utdannelse fra storbyen Alexandria. 
Da hans onkel biskopen døde, dro 
Nikolaus på pilegrimsreise til Det 

hellige land, Israel. Vel hjemme igjen 
gikk han inn i kirken sin for å takke 
Gud for en trygg reise. Men der fikk 
han en overraskelse. En forsamling 
biskoper satt og ventet på at en mann 
ved navn Nikolaus skulle komme. 
De kunne ikke bli enige om hvem de 
skulle velge som ny biskop. Så hadde 

Sankt Nikolaus som ikon i den gresk-
ortodokse kirke. Fra et kloster i Tyrkia. 
(Foto: Wikipedia).
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noen en profeti om at han skulle hete 
Nikolaus, og de ventet på at den første 
Nikolaus som kom til kirken, skulle 
bli deres nye biskop. Han ble plassert i 
onkelens bispestol, og der ble han!

gull
Nikolaus var av en rik handels-
familie. Foreldrene døde av pest da 
han var ung, og han var enebarn og 
arving til en stor formue. Han brukte 
sine penger til å gi gaver til de fattige 
og gjorde det så ingen skulle vite det 
var han. Det mest kjente tilfellet var 
da en far skulle til å selge sine tre 
døtre som slaver. Han hadde ikke 
råd til å bekoste noe bryllup for dem. 
Biskopen krabbet opp på taket og 
kastet gullpenger ned gjennom pipa. 
Der hang det strømper til tørk, og 
plutselig var det gaver i strømpene! 

Andre ganger hjalp Nikolaus 
barn og sjøfolk, så han er skytshelgen 
for sjøfolk og for mange andre 
yrkesgrupper. Og han er skytshelgen 
for Russland og for Hellas. 

Navnet Nikolas kommer fra Nike, 
som betyr seier, og laos, som betyr 
folk. Biskop Nikolaus deltok på kirke-
møtet i Nikea der trosbekjennelsen 
ble utformet. Han døde som martyr 
under den romerske keiser Diokletians 
kristendomsforfølgelser. Året er litt 
usikkert, et sted mellom 343 og 351, 
men dagen er 6. desember. Dette er 
hans minnedag, og St. Nikolaus feires 
stort mange steder i verden. 

 
Bari
I 1087 ble kisten hans i Demre stjålet 
av italienske sjøfolk og fraktet til 
Bari på sørøstkysten av Italia. Der 
ble katedralen San Nicola bygget 
over hans grav. Bari ble et viktig 
pilegrimsmål, og da korstogene 
begynte på slutten av tusentallet, ville 
mange ha velsignelse til reisen ved 
graven til Nikolaus. 

6. desember heter nilsmesse i norsk 
tradisjon og med bispestaven som 
tegn. På bilder av Nikolaus er det ofte 
med de tre runde posene med gull til 

de tre unge pikene. Fordi han var så 
snill, sa Gud til ham at han etter sin 
død skulle gå rundt om kvelden før 
6. desember og gi gaver til de snille 
barna. 

Nikolaus ble til Nikolai, Claudius, 
Claude, Klaus, Nils og nisse. På 
engelsk ble Sankt Nikolaus til Santa 
Claus.

gaver
Etter reformasjonen på 1500-tallet 
ville den lutherske kirke rense 
bort alt som hørte til den gamle 
katolske tro, ikke minst feiringen 
av helgener. Det gjaldt Hellig Olav 
og olsok og også Sankt Nikolaus og 
gavene hans omkring 6. desember. 
Gaveutdelingen ble flyttet til jul, slik 
at det var Jesusbarnet som gavene 
kom fra. Men noen måtte bære 
sekken med gaver, og da ble det ikke 
lett å unngå Nikolaus. 

Det å gi gaver i forbindelse med 
Jesu fødsel er det også tradisjon for 
fra beretningen om de vise menn 
fra Østen. Matteus forteller at de 
bar fram gull, røkelse og myrra, ‒ 
nettopp den myrra som ga navn til 
fødebyen til Nikolaus. 

Julenissen som vi kjenner 
ham i dag ble vanlig i Norge fra 
begynnelsen av 1900-tallet og kom 
via Tyskland og Danmark. 

Reinsdyr
Nordpolen som adresse går tilbake 

til en avistegning fra 1879. Thomas 
Nast plasserte nissen og verkstedet 
hans på Nordpolen. Han tegnet også 
at nissen leser lange ønskelister fra 
barna. Det ble fortalt at St. Nikolaus 
brukte hest på sin ferd gjennom 
himmel og jord. (Kanskje beslektet 
med norrøne Tor og hans hest 
Sleipner).

At julenissen blir kjørt av reinsdyr 
går tilbake til et amerikansk dikt 
fra tidlig 1800-tall, «A Visit From 
St. Nicholas». Der heter det: «But 
a miniature sleigh, and eight tiny 
reindeer…». Dette elementet 
i amerikansk og internasjonal 
julefeiring fikk en viktig utvidelse 
på grunn av den norsk-amerikanske 
familien Lomen med røtter fra 
Valdres.

I oktober 1925 kjørte brødrene 
Carl og Ralph Lomen under 
voldsom ståhei inn i Portland, 
Oregon, med reinsdyr og julenisse. 
Da hadde avisene allerede i ukevis 
hatt reportasjer og intervjuer 
med små og store som ventet på 
dette følget som kom «direkte fra 
Nordpolen».

Hensikten var å selge et show 
til varehus for 15.000 dollar og 
å promotere reinsdyrkjøtt som 
mat. I Alaska var det en stor 
reinsdyrstamme som hadde kommet 
fra Norge. Men ville det fungere 
å spise de søte reinsdyrene til 
julenissen? Svaret var at julenissen 

Katedralen San Nicola i Bari, Italia. 
(Foto: Wikipedia).

Sankt Nikolaus grav i katedralen i Bari. 
(Foto: Wikipedia).
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var nødt til å slakte noen av dyrene 
for å få penger til å lage presanger. 
Og det ville jo alle ha!

Julen kom tidlig også den gang, 
og Lomenbrødrene kjørte sitt reins-
dyrshow i mange amerikanske byer 
i oktober og november. Så kom 
alarmen om et uautorisert reinsdyr-
show i Philadelphia. Gründerne fikk 
tak i sin venn Roald Amundsen som 
da var i New York, og de fikk ham til 
å reise til Philadelphia. Med journa-
lister på slep erklærte Amundsen at 
dyrene i Philadelphia ikke var reins-
dyr, men elger, og Lomenfamilien 
hadde reddet sitt monopol.

Salget av reinsdyrkjøtt ble tre-
doblet, fra 3 600 i 1925 til 9 000 
skrotter i 1926.

den røde drakten
Santa Claus hadde opprinnelig 
bispeluen, mitraen, som det 
sømmet seg en gresk-ortodoks 
biskop. Men i 1931 fikk den svensk-
amerikanske reklamemannen 
Haddon Sundblom et oppdrag fra 
Coca-Cola. Sundblom tegnet nissen 
i rød jakke med pelskant, og etter 
mønster av gamle svenske postkort 
med bilder av tomten fikk nissen 
rød topplue. 

Rudolf
Lederen i reinsdyrflokken fikk 
sitt navn i 1939 i Chicago. En 
stor varehuskjede pleide å gi små 
gavebøker til sine kunder. Forfatteren 
og reklamemannen Robert May 
skrev en historie inspirert av H. C. 
Andersens eventyr om den stygge 
andungen. Reinsdyret Rudolf er flau 
over sin altfor røde nese. Svogeren 
hans, Johnny Marks, skrev tekst og 
melodi til sangen om Rudolf, som 
er blitt en viktig del av mange barns 
julefeiring. 

Haugebonden         
I norsk tradisjon er Nikolaus til en 
viss grad blitt smeltet sammen med 
den underjordiske haugebonden, 
også kalt tuft, nissekall, tomt eller 
gardvord. Han har røtter tilbake til 

norsk 1500-tall og var urinnvåneren 
på gården. Hvis han fikk gode gaver, 
skapte han velstand. Hvis han ikke 
fikk grøten sin, kunne det gå ille. 

På en gård i Hallingdal tok nissen 
tak i tjenestejenta, som hadde spist 
opp grøten hans. Nissen danset og 
sang med henne hele natten så hun 
lå død på fjøsgulvet: «Hev du eti opp 
grauten te tomten du, so ska du få 
danse med tomten du», heter det i 
hallingtakt i eventyret.

den norske julenissens hjemsted
Det var i 1988 at nissen kom fra 
Demre til et nedlagt bedehus i 
Drøbak. Indremisjonen solgte til 
Eva og Willy Johansen, og huset ble 
fort kalt «Johansens åpenbaring». 
De store, kirkeliknende vinduene 
ruver i bybildet, og i andre etasje 
står trøorglet. Ved siden av Julehuset 
ligger Julenissens postkontor.

Året etter ble det fattet et 
viktig vedtak på Frogn rådhus. 
Man hadde nettopp sendt byens 
første julegran til Berlin som en 
vennskapsutveksling. 18. desember 
1989 vedtok formannskapet Sak 
nr. 202 med overskrift «Den norske 
julenissens hjemsted»: Så langt 
formannskapet kjenner til, må den 
norske julenissen vært født i Drøbak. 
Inntil annet er bevist, anses dette 
som en vedtatt kjensgjerning, med de 
konsekvenser dette måtte få i praksis.

Vedtaket er blitt fulgt opp med 

Det norsk-amerikanske reinsdyrshowet i USA i 1920-årene gjorde reinsdyrene til 
en umistelig del av julenissefeiringen. (Foto fra Roy Andersen: «Redningsmenn og 
lykkejegere», Aschehoug 2011).

Stakkars Rudolf, tegnet av Jan-Kåre 
Øien, Drøbak. Fra den nye boken 
«Julenissen» av Strømstad og Øien.
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vekslende grad av kreativitet. Under 
Drøbakdagene i juni 1992 var det 
julebord i Storgaten med reinsdyr, 

juletre og julenisse for de sultne 
julebordgjestene.

 Siden 1995 er det turistsjef 
Tom Kristiansen på Sjøtorget 
som personifiserer julenissen. Via 
Julehuset kommer årlig 20‒25 000 
hilsener til julenissen i Drøbak. 
(Rovaniemi i Finland har enda 
større trafikk med 700 000 brev). I 
Drøbak besvares ca. 3 000 av dem, 
undertegnet «Julenissen i Drøbak» 
og organisert ved ekstrahjelp og 
kommunal bevilgning. Den hygge-
lige hilsenen har også en oppfordring 
til å besøke Drøbak og med en 
hendig henvisning til internettlenker 
for turistinformasjon, Julehuset, 
Oscarsborg og Verneforeningen.

Helleristning
Ved Skjellerud gård i Nordre Frogn 
er det en helleristning av et skip. Frid 
Ingulstad skriver: «Da man nylig 
tok frem en lupe for å se bedre, ble 
det oppdaget at det var risset inn to 
nisser om bord. Den ene står foran 
i baugen og ser ut som en viking, 
men ved nærmere øyesyn ser man at 
det ikke er en vikinghjelm, men en 
nisselue han har på hodet».  

Nissens bosted er derfor mang-
foldig bekreftet ‒ fra helleristninger, 
på Frogn rådhus, gjennom hans egen 
representant på Sjøtorget, julehus og 
postkontor. 

Så nå er han kommet hjem ‒ fra 
Demre i Tyrkia til Drøbak. 

Kilder:
Asbjørnsen og Moe: «En gammeldags 

juleaften».
Diverse oppslagsverker om helgener.

Frid Ingulstad og Svein Solem: «Nissen. 
Den norske nissens forunderlige liv og 
historie». Gyldendal, 1991.

Pia Strømstad og Jan-Kåre Øien: 
«Julenissen». Cappelen Damm, 2012.

Roy Andersen: «Redningsmenn og 
lykkejegere. Norske pionerer i Alaska». 
Aschehoug, 2011.

Øystein Øystå: «Glade Drøbak». Frifant 
forlag, 1999.                                         

Drøbaks julenisse Tom Kristiansen med det kommunale vedtaket, det endelige 
beviset på at han er kommet hjem til Drøbak. (Foto: Torkil Baden).

Julebordet i juni 1992 i Storgaten. 
Artikkelforfatteren har også tatt julen på 
forskudd, i midten med nisselue. 
(Foto: Privat).

Det utgis stadig nye bøker om julenissen. 
Dette julenisse-leksikonet for barn kom 
i oktober 2012. (Foto: Gresvik forlag). 

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.
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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: Bernhard Magnussen

På bildet til venstre er motivet en 
lærevillig felespiller som sitter og 
lytter intenst etter musikken fra en 
foss. Han har satt seg helt ytterst på 
kanten. Nede i fossen står et mystisk, 
gammelt naturvesen. Noen vil si at 
det er nøkken, men det er vel mer 
korrekt å si at det er fossegrimen. 
Han kan være villig til å lære 
menneskene å spille fele, men da vil 
han som regel ha noe tilbake. Det 
heter seg at fossegrimen hadde lært 
Myllarguten å spille fele mot at han 
satte sjelen sin i pant.

Vesenet nede i fossen spiller harpe 
på Thoresens maleri, mens det 
spiller fele på bildet til høyre. Som 
vi ser, finnes det en original som 
Anton Thorensen har malt etter. Det 
nasjonalromatiske bildet «Näcken» 
er laget av den svenske kunstneren 
Johan Tirén (1853‒1911). Det 
svenske ordet «näcken» dekker både 
nøkken og fossegrimen. 

Den unge Anton Thoresen har 
på bildet til venstre øvet seg i å male 
slik som Tirén.

FOSSEGRIMEN

Anton 
Thoresens 
variant.  
(Foto: B. M.)

«Näcken» 
av Johan 

Tirén. (Kilde: 
Wikipedia) 

Ønsker du mer 
glede & trivsel 

i hverdagen?
Prima OmsOrg er et privat firma som  
tilbyr personlig pleie, stell i hjemmet,  
matlaging, 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 møte er kostnadsfritt 
og uten forpliktelser.

Behov for hjelp før jul?
• Baking – hjemmelaget mat
• Gardin- og sengeskift
• Handling av julegaver
• Følge ut på ærend eller tur
• Fotstell, dusj og hårstell
Sammen gjør vi det litt ekstra 
hyggelig for deg! 

julegavetips: Gled noen du 
er glad i med et gavekort på 
prima omsorgs tjenester.

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

kOntakt: mandag til fredag kl. 09-17 • tlf. 64 93 22 60 • www.primaomsorg.no
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Jeg er født i Drøbak i 1940, og her vokste jeg opp. Disse artiklene handler om 
hva jeg husker fra guttedagene, om de første erindringer i livet, hendelser fra 
barneårene, hva jeg husker fra livet i Strandveien under krigen og på Bråtan 
og Tollbodplan i Drøbak i årene etter krigen. 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 mange år etter utgangspunktet i 1943.

Denne gangen skal jeg ta for meg en 
statlig bedrift i Drøbak. I dag er den 
kun tilbake som et minne for dem 
som bodde her før 1970 – nemlig 
Drøbak Telegraf- og Telefonsentral. 
Også her har jeg i sin tid hatt et 
engasjement som bud, nærmere 
bestemt vikarierende telegrafbud 
etter skoletid. Jeg mener å huske at 
det var omkring 1952/53.

2. etasje i Storgaten 10
Storgaten 10 i Drøbak er en 
trebygning som under min oppvekst 
inneholdt postkontor og budavdeling 
i 1. etasje, ledet av postmester Nils 
Tandberg Olsen. I 2. etasje hadde 
telefon- og telegrafstasjonen tilhold 
under ledelse av bestyrerinnen 
Eleonore Eriksen og deretter 
Magnhild Rørstad. Vi sa bare «Post-
huset» og «Tellegrafen» (med trykk 
på dobbelt l). 

En innvendig trapp fra 
sørenden av bygget førte opp 

Drøbak Telegraf- og Telefonsentral

Bygningen i Storgaten i 1930-årene med 
Drøbak Telegraf- og Telefonsentral i 2. 
etasje. Posten og Café Sweetheart holdt den 
gang til i 1. etasje. (Foto hentet fra «Drøbak 
fra nord til syd – Husene forteller historie». 
Bernhard Magnussen og Erling Drange 
2001).

til publikums-ekspedisjonen i 
2. etasje. Der kom man inn i et 
ekspedisjonsrom, hvor man måtte 
trykke på en ringeknapp for å få 
kontakt med det som for meg den 
gang var en eldre dame. Hun åpnet 
en luke i døren. Rommet for øvrig 
var nakent med malt panel. Midt i 
rommet var det et stort bord og seks 

Mer for pengene
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stoler. Det var to eller tre vinduer ut 
mot bakgården.

Kvinnelig arbeidsplass
Det var kun kvinner som jobbet 
som telefonister på telefonsentralen. 
Navnet på disse husker jeg. Det var 
vanlig at de ikke benyttet sitt navn 
fullt ut i jobbsammenheng, men 
kun en kort signatur. Eksempelvis 
husker jeg godt hvem som stod bak 
signaturene Fox, Massa, Ati, Sive, 
Labb, Ols, Krib, Sim, Rid og Bals.

Inne ved det store sentralbordet 
jobbet det én til to telefonister på 
«rikstelefonen» og to til tre stykker 
på «lokaltelefonen» ‒ avhengig av 
trafikken og tiden på døgnet. 

To små telefonbokser
I ekspedisjonsrommet for publikum 
var det to telefonbokser, en for 
lokaltelefoner (boks 1), og en for 
rikstelefoner (boks 2) for dem 
som skulle ringe til noen utenfor 
Drøbak. Etter først å ha bestilt 
telefonnummer av damen i luken, 
ble det ropt opp for eksempel «Rena 
i boks 2». Den spisse damestemmen 
dro til med full diskant så det stakk 
i ørene. Her var det ingen knapp for 
volumkontroll, men enten av eller 
på. 

Boksens interiør og konstruksjon 
var fra sentralt hold trolig over tid 
gjennomtenkt, planlagt og tilpasset 
et dertil økonomisk «snaut» budsjett. 

Mest sannsynlig var den utprøvd og 
beregnet for korte samtaler. I så måte 
må dette ha vært et svært vellykket 
prosjekt. De som satt i rommet 
og ventet på sine bestilte samtaler, 
kunne godt følge med på samtalene i 
boksene. Isolasjon var det vel neppe 
i veggene, og ingen form for lufting 
eller avtrekk. 

«Til hjelp» for at alle som ventet 
i ekspedisjonsrommet skulle få 
med seg det meste av den private 
samtalen i boksen, var det boret tre 
hull nederst i døren. Trolig var disse 
hullene beregnet som ventilasjon. 
Var man spesielt heldig, hadde den 
forrige kunden som benyttet boksen 
til overmål tatt seg en røyk under sin 
samtale. Dermed lå det en eim av 
søtlig pipetobakk i rommet som satt i 
både vegger og tak.

Plassen i boksen var særdeles 
liten, og døren ble derfor som regel 
stående på gløtt. Når samtalen 
var over, kom en forkommen 
kunde ut, drivende svett og med 
kvelningsfornemmelser, gispende 
etter å få oksygen strømmende til 
hjernen igjen ‒ sjanglende ut av 
boksen og bort til luken hvor han 
eller hun ringte på knotten for å 
betale for samtalen. Det kunne 
nesten være med livet som innsats 
å ha sine kjære så vidt langt unna 
at man måtte benytte seg av denne 
form for kommunikasjon – og til og 
med betale for det.

Å ringe hjemmefra
Når noen ringte hjemmefra, falt det 
ned en klaff på sentralbordet som 
viste hvilket nummer oppringeren 
hadde. Under denne klaffen var det 
et hull hvor en ledning ble plugget i, 
og kontakt ble oppnådd. Signalet ble 
besvart med «Drøbak» dersom det 
var utenbys fra og «Sentralen» når 
det var anrop lokalt fra byen.

Det var jo ingen som hadde 
mobiltelefoner den gang, men kun 
faste hjemmeapparater som enten 
hang på veggen eller stod på et bord 
i stua. Skulle man ringe hjemmefra, 
sveivet man først på apparatet og 
løftet så av røret, hvoretter man 
fikk forbindelse med damen på 
telegrafstasjonen.                     

Etter en kort stund fikk man svar 
på telegrafen. Deretter måtte man si 
hvilket telefonnummer man skulle 
ringe til. Ved lokale samtaler gikk 
det som regel raskt inntil man fikk 
svar. Men dersom man skulle ringe 
rikstelefon, måtte man ofte vente 
lenge – opptil en time før telegrafen 
ringte tilbake og da hadde satt opp 
sambandet. Grunnen til dette var 
at det kunne være stor trafikk og 
mangel på linjer til det stedet som 
man skulle ringe til. 

Skulle man ringe fra Drøbak til 
Frogn, var dette en rikstelefon-
samtale. Den lyse kvinnestemmen 
i Drøbak meddelte da at telefonen 
ble koplet over til sentralen i Frogn. 

Ansatte fotografert ved rikstelefonbordet 
i 1950-årene. Stående til venstre ser 
vi bestyrer Magnhild Rørstad, senere 
Johansen. Ved bordet nærmest henne sitter 
telefonisten Aud Jacobsen. 

Fra lokalstasjonen. I midten ser vi igjen Aud 
Jacobsen. Hun hadde signaturen Sim.

Telegraf-
bestyrer 
Magnhild 
Rørstad 
(signaturen Rid) 
i arbeid. 
(Alle tre 
foto utlånt 
av Magnhild 
Johansen).
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Overraskelsen kunne være stor når 
en mannlig, dyp basstemme svarte 
med sterk og klar røst: «Frogn». Da 
var det stor sannsynlighet for at 
kjøpmann Finsrud hadde vakt på 
sentralbordet der. Etter å ha kommet 
over det tilnærmede stemmesjokket, 
ble telefonnummeret fremført 
av kunden med en usikker og 
skjelvende stemme: «Unnskyld, jeg 
skal bare ha nr. 7, jeg».

Telefon den gang var ikke bare 
noe det gikk an å kjøpe. Det måtte 
søkes om, og det var lange lister og 
ventetid. Her var det køordning, 
listeføring og riktig prioritering av et 
fåtall ledige telefonlinjer. Søknaden 
om telefon måtte begrunnes, og 
det var forholdsvis kostbart bare å 
installere denne ‒ dersom søknaden 
nådde frem til et positivt svar. Jeg 
mener at det kostet kr  600,- for å få 
installert telefon i hjemmet, og det 
var mange penger på denne tiden. 
Jeg anslår at det i dag tilsvarer 1 ½ 
månedslønn. Ved bruk kostet det 
et bestemt beløp pr. periode som 
varte i 3 minutter. Dersom det var 
rikstelefon ‒ dvs. ut av distriktet ‒ 
var det dyrere. Tiden ble kontrollert 
på telegrafstasjonen, og faktura ble 
sendt kunden hvert kvartal.

«gutta på linja»
I et siderom mot nord – bak telefon-
sentralen ‒ holdt linjearbeiderne til. 
Her ble brukte telefoner og sentralens 
utstyr reparert. Dessuten var det 
disse arbeiderne som måtte ut og 
strekke nye telefonlinjer og reparere 
både telefonlinjer og stolper når det 
for eksempel var trefall over linjene 
‒ eller ved lynnedslag i stolpene. Det 
var også disse kara som monterte 
fasttelefoner i hjemmene. Her jobbet 
«gutta på linja», telegrafformennene 
Groth og Didriksen og montørene 
Bjarne Kristiansen, Samuelsen, 

Antonsen og Hansen. Dette var 
personer med meget godt humør som 
alltid hadde en kjapp og morsom 
replikk ‒ og for ikke å snakke om en 
livlig fantasi. 

Den gang Drøbak sykestue og 
fødehjem ble bygd og var ferdig i 
1949, skulle det installeres telefon 
blant annet til fødehjemmet, som 
fylte hele byggets 2. etasje. Det sies 
at det var nettopp denne gjengen 
– «gutta på linja» ‒ som etter en 
omfattende intern drøfting fant 
ut at nummer 399 måtte være 
passende. Kravet de satte var at 
nummeret skulle være lett å huske, 
og fremfor alt reflektere et godt 
minne for den kommende far. 
Nummeret ble derfor reservert lang 
tid i forveien. Uttaltes sifferet som 
enkeltvise tall når man bestilte over 
telefonsentralen, kunne dette skape 
mangt et smil om munnen.

Siderommet bak telefonsentralen 
var på ca.15 kvadratmeter. Det 
hadde blåmalt faspanel på veggene 
og var innredet som et kombinert 
oppholdsrom, kontor og verksted for 
Samuelsen, spiserom for «gutta på 
linja», arbeidsrom for budet, kjøkken 
for telefonistene og røykerom for 
alle som hadde behov for det. 
Garasjen og lageret med diverse 
utstyr til linjene lå på motsatt side av 
Storgaten. I 1950-årene skulle gaten 
utvides og deler av gavlveggen på 
lageret ble trukket tilbake.

Telegrafbud 
Reidar Samuelsen var fast ansatt ved 
telegrafen som bud. Han hadde sin 
arbeidstid på dagen og gikk rundt 
i Drøbak med telegrammer. På 
ettermiddagene og kveldene var 
Samuelsen agent innen Fram livs-
forsikring og innfordret månedlig 
premier i sin portefølje. Jeg husker at 
skiltet «Fram livsforsikring» var festet på 
porten i Badehusgaten, hvor han bodde.

Telegrafen var åpen til kl. 21.00. 
Odd Stubberud hadde kveldsvakter 
innenfor det samme arbeidsfeltet. 
I 12‒13 års-alderen var jeg av og til 
vikar for ham etter skoletid. Jobben 
bestod i å gå eller sykle rundt i 
Drøbak med telegrammene som kom 
inn til telegrafstasjonen.

Telegrammene til losstasjonen 
kom som regel fra skip ute i fjorden 
som ville ha los til en havn eller kai 
inne i fjorden. Kapteinen på skipet 
hadde da gjerne sendt sin anmodning 
på telegraf (morse) til Tjøme radio, 
hvorfra den gikk pr. telefon til 
telegrafstasjonen i Drøbak, hvor den 
ble skrevet ned med blyant og fraktet 
med bud til losstasjonen.

Ved dåp, konfirmasjon og bryllup 
eller andre familiære begivenheter 
ble det sendt telegram, men dette var 
såkalte festtelegram. Sjøfolk og deres 
pårørende var også en stor bruker av 
denne tjenesten, spesielt ved juletider. 
Reidar Samuelsens arbeidsdag kunne 
til tider være travel og krevende.

Bjarne Kristiansen i arbeid i Storgaten i 
Drøbak. Året er 1954. (Foto utlånt av Anne 
Marie Nordahl).

Storgaten utvides. Garasjen og lageret til 
«gutta på linja» måtte lide. (Foto: Jan Alm 
Erichsen, utlånt av Brita Mørk).
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Televerkets generelle utvikling 
etter krigen
Televerket var en statlig institusjon 
med over 20 000 ansatte midt på 
1970-tallet. Etaten var inne i en 
gjennomgripende omorganisering, 
samtidig som den sto overfor nye 
problemstillinger som følge av tele-
nettets generelle vekst og den betyde-
lige teknologiske utviklingen innen-
for området telekommunikasjon.

En følge av den omfattende 
automatiseringsprosessen var betyde-
lig omplassering og avgang av perso-
nale. Den utbredte oppfatningen om 
at staten var en trygg arbeidsgiver, 
fikk seg en knekk. I 1948 hadde det 
vært cirka 10 000 telefonister ansatt 
ved de om lag 3 500 telefonstasjonene 
som var i drift den gangen. 

I 1964, da den såkalte «riksauto-
matiseringen» ble igangsatt, var 
det omtrent 2 000 telefonstasjoner 
i Norge, og man regnet med at 
nærmere 5 000 personer ville bli 
berørt av endringene. Telegrafsta-
sjonen i Drøbak var en av disse.

Planen var at landet skulle være 
fullautomatisert på dette området 
i 1985. Det skulle riktignok opp-
rettholdes manuell ekspedisjon rent 
midlertidig ved 10 stasjoner i de 
store byene. Et yrke var i praksis 
på vei til å bli helt utradert, og de 
ansatte hadde ikke noe å sette inn 
mot denne utviklingen.



17. januar
Kjell Engebretsen (Leder av Utvalg for 
oppvekst, omsorg og kultur):
«Status for samhandlingsreformen i 
Frogn»  
 7. februar
Kjell Esser (Førsteamanuensis UMB): 
«Får vi mat i 2050?»  
21. februar
Kirsti Thorsen (Foredragsholder/
skribent): «Hellas ‒ fra Europas 
opphav til problematisk periferi»
7. mars
Anna Haug (Professor UMB):
«Kjøtt er sunt og nødvendig» 
21. mars 
Thor Gotaas (Forfatter/
foredragsholder): «På loffen ‒ om 
landstrykere og andre vagabonder»
4. april
Henrik Syse (Filosof/forsker):
«Måtehold i grådighetens tid»
18. april i frogn bibliotek
Arnhild Skre (Journalist/forfatter):
«Hulda Garborg ‒ nasjonal strateg»
2. mai
Gjertrud Sæter (Førstekonservator):
«Svigermor i folklore og 
populærkultur»
foredragene holdes kl. 11.00 
i eldresenteret dersom ikke 
annet er annonsert.
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Anders Julius Hansen

Brannmester i Drøbak
Far til Anders Julius var Anders 
Hansen Bøe som kom fra Sande i 
Vestfold. Han reiste til Moss, for der 
trengte de en smed på et skipsverft. 
Der traff han Julie Johnsdatter 
fra Moss, og de giftet seg i 1853. 
De fikk til sammen ni barn, hvor 
Anders Julius var nummer syv.

Anders Julius vokste opp i Moss 
og gikk i lære hos sin far som smed. 
Etter utdanning reiste han ut som 
sjømann på et seilskip. 

I 1894 giftet han seg med 
Elida Marie i Moss. De flyttet til 
Sagaveien 23 i Kristiania, og han 
fikk jobb i Kristiania brannvesen 
i 1895 som smed og hovslager på 
Sagene brannstasjon. Der fødte 
Elida sitt første barn, Dagny. Etter 
to år kom et nytt barn, Helga. Da 
ville Anders på farten igjen, men ble 
rådet av brannmesteren på Sagene 
til å stå et år til. 

På Sagene fikk han gode 

skussmål, og i 1898 ble han 
forfremmet til konstabel 3. klasse.

flyttet til drøbak i 1903
I 1903 ble det en ledig stilling på 
Drøbak brannstasjon. Lønnen var 
kr  100.- pr. måned og fritt hus. 
Dette takket han ja til og flyttet til 
et hus på Lysne like ved Seiersten. 
Ungeflokken telte da fem barn. På 
Lysne kom det fire nye barn. I 1912 
ble brannmester-stillingen ledig, 
og familien flyttet ned til selve 
brannstasjonen hvor de fikk de to 
siste barna.

I 1919 fikk han en attest som sier 
at han ville søke stilling i Fredrikstad 
brannvesen grunnet for dårlig 
betaling i Drøbak. Det ser ut for 

at han fikk igjennom høyere lønn og 
fortsatte i Drøbak brannvesen. 

Ved brannstasjonen var det ‒ 
foruten Anders ‒ ansatt en formann 
og en assistent. Få eller ingen av dem 
som styrte og regjerte i Drøbak var 
helt klar over alt det som brannmester 
Hansen måtte planlegge, lede og 
utføre. Var det noen som ikke var 
inne i de stedlige forhold og spurte 
seg fore, var svaret alltid: «Gå til 
brannmesteren».

flere ulike arbeidsoppgaver
Som brannmester hadde Anders 
Julius flere oppgaver. Foruten å være 
brannmester var han byingeniør, 
vannverkssjef og arbeidsformann. 
Dessuten måtte han være rørlegger 

Jeg er født i Drøbak i 1944. Da bodde vi i krysset Seimbakken/Fjellveien, 
men vi flyttet snart til Nordveien 1. Jeg gikk på folkeskolen i Drøbak og var 
visergutt hos Trygve Gulliksen. Deretter ble det Follo yrkesskole på Ås og 
ett år på Jobu. Da jeg var 17 år, flyttet jeg fra Drøbak. Siden 1965 har jeg vært 
bosatt på Askøy utenfor Bergen, men har Drøbak i mitt hjerte. Jeg er utdannet mekaniker og 
har arbeidet som servicemontør. Nå er jeg pensjonist og reiser til Drøbak så ofte jeg kan. 

Anders Julius Hansen. Født 25. februar 
1870 i Moss. Død 11. februar 1953 i 
Drøbak.

Brannmenn ved Sagene brannstasjon ca. 1900. Anders Julius stående foran som nr. 2 
fra venstre.
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og litt av hvert annet når det pågikk 
utvidelser ved vannledningsnettet.  

Han førte ut i praksis major 
Aabergs planer, og i den vanskelige 
nødsarbeidstiden var det hans 
oppgave å sette i sving alt fra 
skomakere til kontorister i byggingen 
av moloen og båthavna. Det kunne 
trenges en engels tålmodighet for å 
lære de mange uerfarne og ukyndige 
menneskene å utføre det tunge og 
ganske krevende arbeidet, slik at de 
ikke ødela for meget for dem som 
virkelig var fagfolk.

Ved sitt skatoll i spisestuen 
i brannvaktens andre etasje 

administrerte han kontroll og 
attestasjon av regninger for levering 
til kommunen, oppsetting av 
arbeidslister og lønningslister m.m. 
Det var også brannmesteren som 

måtte trå støttende til i ungdommens 
bestrebelser for å gi muligheter for 
utvikling av idretten. Og brann-
mesterens nære naboskap med 
Drøbak hjelpefengsel gjorde at hans 
bistand kunne bli nødvendig «når 
verst det knep». Brannmester Hansens 
kommunale avlønning sto aldri i 
forhold til det store og omfattende 
arbeid han utførte.

Mange er historiene om brann-
mesteren opp igjennom tidene. 
Vektertjenesten var ennå ikke opp-
hevet i Drøbak. Brannfolkene 
tjenestegjorde også delvis som vektere 
og var politiets håndgangne menn. 
Det stod stor respekt av politibetjent 
Mørk når han hadde brannmester 
Hansen med seg. Og det stod virkelig 
respekt av de tynne, henholdsvis røde 
og gule snorer i brannmesterens og 
politibetjentens luer. De bar ikke 
andre tegn på sin verdighet, men de 
holdt alminnelig ro og orden her i 
byen i tider som var alt annet enn 
rolige. Mange ganger når sjøgutter var 
i land eller «freske» arbeidskarer hadde 
krympet lønningen på «Samlaget», 
måtte brannmester Hansen trå til. 
Mange har måttet vandre spak og 
hjelpeløs til fyllearresten når de kjente 
brannmester Hansens jerngrep i 
armen.

Streng, men rettferdig
Brannmester Hansen kunne ofte virke 
bøs og streng, men det var nødvendig 

mange ganger, skulle han få fullført 
de arbeider han var pålagt innenfor 
rammen av altfor snaue bevilgninger. 
De som kjente ham, vet at han alltid 
var rettferdig og krevde mer av seg 
selv enn av noen andre. At han var 
en god mann for Drøbak kommune, 
er helt på det rene. I 1935 gikk hans 
kone Elida bort, og i 1936 gikk han 
av for aldersgrensen. Han hadde da 
tjenestegjort som brannmann og 
brannmester i Drøbak i 33 år.

17. oktober 1942 flyttet han opp 
på Bekkevang i huset til sin sønn 
Einar hvor han bodde fram til han ble 
lagt inn på gamlehjemmet i Drøbak i 
1952. Hvor han bodde mellom 1936 
og 1942 vet jeg ikke, men adressen 
som er oppført er matrikkelnr. 100 
i Drøbak, og det er på Råkeløkka ‒ 
nærmere bestemt brannvakten.

mange etterkommere
Anders Julius og Elida Marie fikk hele 
elleve barn. Tre av dem ble boende i 
Drøbak: En datter døde tidlig ugift. 
Så var det min farmor Dagny, som jeg 
kommer tilbake til senere, og Einar 
Hansen som drev malerforretning 
i Skanckegården. Einar Hansens to 
sønner bor i Drøbak.

En sønn reiste til Hamilton i 
Canada, og en sønn av ham var på 
besøk i Drøbak høsten 2011. En 
datter dro til Brooklyn. En sønn reiste 
til sjøs og døde i 1942. Resten giftet 
seg og bosatte seg i Oslo. 

Anders Julius og formann Jackobsen ved 
brannbilen. 

Anders Julius og hans kone Elida Marie i stuen i Drøbak brannvakt på Råkeløkka.
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Den tidligere brannvakten på Råkeløkka. 
(Foto: Sven Lindblad, 2012).

Anders Julius Hansen var min 
oldefar. Jeg begynte på skolen i 
1951 og gikk forbi gamlehjemmet i 
Drøbak på vei hjem. Jeg var da av og 
til oppom ham og fikk 50 øre ‒ og 
noen ganger en hel krone. Under 
det bestemte, kanskje litt barske 
ytre, var det et varmt, følsomt hjerte. 
Hans tanker var ofte hos barn og 
barnebarn, både de her hjemme og 
de der ute.

Han var takknemlig når gamle 
venner tittet innom, og særlig når 
han møtte vennlighet og forståelse 
av dem som pleiet ham under 
sykdommen. Han var klar over 
at det bar mot livets slutt og gikk 
trøstig døden i møte. Han døde i 

1953 og er gravlagt i samme grav 
som sin kone.                                

oppvekst i Kristiania
Therese Bertheau ble født i Skjeberg 
i 1861. Hun var datter av ordfører og 
trelasthandler Hermann Bertheau og 
hans 2. hustru Borghild, født Resch. 
Therese hadde flere halvsøsken ‒ i 
tillegg til den litt eldre søsteren 
Karen Elisabeth, født 1859. De to 
søstrene kom til å holde tett sammen 
hele livet.

Faren døde da Therese var tre 
år gammel, og moren og Therese 
flyttet til Kristiania. Elisabeth var 
kanskje ikke med i første omgang. 
Her fikk de det trangt økonomisk, 
selv om moren kom fra en relativt 
ressurssterk familie. I 1875 bodde 

«Tindestigerske 
og Lærerinde»

Ny bok om fjellklatreren 
Therese Bertheau

Pensjonist-nytt har flere ganger tidligere skrevet om Therese Bertheau som 
bodde i Drøbak de siste tyve årene av sitt liv. I 1916 – tre år før hun gikk av 
som lærer ved Nissens skole – slo hun seg ned i Seimbakken 3 sammen med 
sin søster og to andre slektninger. Nå har hun fått sin biografi. Boken «Therese 
Bertheau – Tindestigerske og Lærerinde» er skrevet av Anne-Mette Vibe, 
Universitetsbiblioteket i Oslo i 2012

Tekst: Sven Lindblad

Foto fra ukebladet Urd 8. mars 1902, 
gjengitt i boken.

Vi bistår i alle typer saker, herunder 
• Testament/arv
• Trygdesaker
• Fast eiendom
Vi avtaler fastpris om ønskelig

Kontakt oss på 64 90 91 00 eller
post@advokatperspektiv.no

Besøksadresse: Torggt. 1, Drøbak
(2. etg)

Advokatene Hveding, Bryn og Høyte
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Therese med sin mor i Nordahl 
Bruns gate, mens Elisabeth hadde 
husrom hos en onkel i Porsgrunn.

Nært forhold til ivar Aasen
I 1879 hadde familien på tre flyttet 
sammen igjen, og de bodde nå i 
Holbergs gate 23. Anne-Mette Vibe 
nevner at den kjente språkforskeren 
og dikteren Ivar Aasen flyttet inn 
i Holbergs gate 21 og ble nabo 
det samme året. Han ble boende i 
Holbergs gate til sin død i 1896, og 
han og Therese fikk et nært forhold. 
Hun hjalp ham på flere ulike måter 
‒ blant annet ved å jage vekk tiggere 
som stadig plaget ham fordi han var 
for snill. 

Nissens Pigeskole
Therese Bertheau ble elev ved Nissens 
Pigeskole i Kristiania og trivdes godt. 
«Hvor blir vi ikke varme om hjertet 
bare ved at nævne den, vi som hadde 
den lykke at være elever der», skrev 
hun om skolen i et jubileumsskrift 
fra 1924. Etter å ha gjennomgått den 
såkalte guvernanteklassen i 1879, ble 
hun ansatt som språklærer i engelsk 
og fransk ved den samme skolen. 
Hun holdt seg trofast til Nissens 
skole helt til hun gikk av i 1919. Det 

ble sagt at hun var en fremragende 
lærerinne som både var fryktet og 
elsket på samme tid. Ved siden 
av lærergjerningen påtok hun seg 
enkelte oppdrag som oversetter av 
utenlandske bøker.

Da hun tok sin eksamen, hadde 
den språkmektige Therese Bertheau 
fått den høyeste utdannelse som 
det var mulig å få for en kvinne i 
Norge på den tiden. Kvinner hadde 
begrensede muligheter til å skape 
seg en karriere. I sin beretning om 
Nissens gamle skole nevner hun 
blant annet norsklæreren Hartvig 
Lassen som hadde som mål å lære 
elevene så lite som mulig, fordi 
«pikebørn er tækkeligst naar de ikke 
kan for meget».

 
første kvinne på Store 
Skagastølstind 
Det var svært uvanlig at kvinner 
klatret i fjellet på den tiden, men 
i løpet av årene 1884 til 1910 
var Therese Bertheau med på 
omkring 40 bestigninger av ca. 30 
forskjellige fjelltopper ‒ i tillegg til 
en rekke krevende breturer. Ved 
noen bestigninger holdt det på å 
gå svært galt, og hun kunne ha falt 
ned i avgrunnen. Hun holdt seg 
mye til Jotunheimen og var den 
første kvinnen som besteg Store 
Skagastølstind ‒ også kalt Storen ‒ i 
1894. Den er 2405 meter over havet 
og dermed Norges tredje høyeste 

fjelltopp. Storen er mye vanskeligere 
å bestige enn Galdhøpiggen og 
Glittertind. Toppen ble første 

gang nådd av den kjente engelske 
fjellklatreren William Cecil Slingsby 
i 1876. Den gangen var dette den 

Ivar Aasen fikk mye hjelp 
av Therese Bertheau på 
sine eldre dager.

Therese Bertheau i 1904 med Store Skagastølstind i bakgrunnen. Fra Den norske 
turistforenings årbok 1982, gjengitt i biografien. (Foto: Erik Ullén).
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største klatreprestasjonen hittil i 
Norge. 

Utlendinger var pionerer 
innenfor fjellklatring her i landet på 
1800-tallet. Med sine kunnskaper 
i engelsk og fransk kom den 
natur- og friluftselskende Therese 
Bertheau i god kontakt med disse 
miljøene. Hun var en yndet tolk 
og turkamerat, og Slingsby ble en 
av hennes mange venner. Han er 
ikke minst kjent for å ha skrevet en 
klassiker innen norsk fjellklatring 
med tittelen «Norway ‒ the 
Northern Playground», utgitt i 1904. 
Slingsby roste Therese Bertheau og la 
vekt på hennes pionerinnsats innen 
fjellklatring for kvinner.

I biografien forteller Anne-Mette 
Vibe om enkelte andre kvinner 
som også var tidlig ute med å 
klatre i norske fjell. En av dem var 

Antoinette Kamstrup, som Therese 
Bertheau kalte «L’enfant terrible». 
Dette er en del av norsk klatrehistorie 
som hittil har vært mindre kjent. 
Vi får i tillegg høre om flere norske 
menn som var fjellentusiaster, og som 
hun lærte å kjenne. En av dem hun 
møtte under et opphold på Turtagrø, 
var Edvard Grieg. Vibe skriver at 
Grieg var en pasjonert fjellvandrer 
som blant annet dro rundt og lyttet 
til gjeterjentenes sang.

Therese Bertheau fikk en fjelltopp 
oppkalt etter seg i 1896. Det var 
Østre Holåtind sørøst for Sota seter 
ved Lom. Fredrik Arentz, Torgeir 
Sulheim og Therese Bertheau var 
sammen om å bestige denne toppen 
for første gang. Arentz og Sulheim 
ga den navnet Tussetind «til minde 
om vor kjække, uforfærdede frøken 
Therese Bertheau».

Påkledningen
Det er grunn til å nevne litt om den 
påkledningen som ble forventet av 
kvinnene på 1800-tallet. De brukte 
ofte lange, nesten subbende skjørt. 
Det var utenkelig å gå i bukser og 
dermed vise at man hadde to ben. 
Selv under turer i fjellet var bukser 
ikke akseptert, og på hodet skulle det 
være en hatt.

I siste halvdel av 1800-årene 
begynte likevel mer fjellvante 
kvinner å ha bukser under skjørtene, 
slik at de kunne ta skjørtene av under 
selve klatringen. Når de nærmet seg 
«sivilisasjonen», tok de skjørtene på 
igjen. På den måten kunne de opptre 
anstendig. Therese Bertheau begynte 
tidlig å bruke bukser under skjørtene 
når hun gikk i fjellet, og skjørtene 
som hun hadde utenpå var gjerne 
noe kortere enn ellers.

drøbak ‒ det beste på jorden
I sin beretning fra gamle Nissens 
skole som hun skrev i 1924, forteller 
Therese Bertheau at en av skolens 
bestyrere, Johan Carl Keyser, hadde 
et lite hus «i Torkildsbyen i Drøbak». 
Dit gjorde de kvinnelige lærerne 

regelmessige utflukter hver sommer. 
«Da hadde vi fri raadighet over 
hans vin og hans syltetøikrukker, 
og der var altid paa forhaand bestilt 
fisk til os». Dermed var det med 
stor sannsynlighet Keyser som 
sørget for at Therese Bertheau 
oppdaget Drøbak. I 1916 kjøpte 
hun Seimbakken 3 sammen med 
tre andre kvinner. Det var søsteren 
Elisabeth og de to slektningene 
Mathilde og Ingeborg Resch 
Pettersen.

Therese Bertheau sluttet som 
lærer ved Nissens skole i 1919 og 
levde et stille liv i Drøbak. Hun 
gikk sine daglige rusleturer sammen 
med søsteren, og hun påtok seg 
ekstraundervisning i engelsk, tysk og 
fransk for noen av stedets håpefulle 
som ønsket å lære mer. Hun døde 
i 1936. Fire år tidligere hadde hun 
skrevet en hyllest til Drøbak i form 
av en Drøbak-sang på fem vers som 
har vært gjengitt her i Pensjonist-nytt 
flere ganger. Sangen er også trykt 
i den nye biografien. Hun håpet 
at Drøbak aldri skulle miste sitt 
småbypreg. Det siste verset begynner 
slik: 

Ja, Drøbak er stedet oss huer best. 
Du fredlyste plett her ved fjorden! 
Og søker vi lenge i øst og vest, 
blir du dog det beste på jorden. 

Kilder og videre lesning:
Bertheau, Therese. «Keyser ‒ Lyche 

Skolebestyrer Johan Carl 
Keyser introduserte 
Drøbak til Therese 
Bertheau. (Foto fra 
«Nissens Pikeskole 
1859–1924»).

Idylliske 
Seimbakken 
3 tegnet 
av Erling 
Drange. 
(Kilde: 
«Drøbak 
fra nord til 
syd. Husene 
forteller 
historie», 
utgitt 2001).
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«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.

ektefødt barn av drøbak
I Den norske filmfestivalens 
jubileumsberetning fra 1992 
minnet daværende kultursjef Olav 
Sandsmark om at festivalen er 
et ektefødt barn av Drøbak, selv 
om den har gjennomgått store 
forandringer. Sandsmark under-
streket at festivalens viktigste mål var 
å bryte isolasjonssperrene i bransjen. 

I 2012 ble Den norske filmfestivalen arrangert for 
40. gang. Festivalen holdes som kjent i Haugesund, 
men slik har det ikke alltid vært. Det hele startet i 
Drøbak, og året var 1973. Vi benytter anledningen 
til å mimre litt omkring det som skjedde i vår lille 
by under noen svært hektiske dager 
17. – 21. september dette året.   

Tekst: Øystein Øystå

Kinosjefer, importører, kritikere, 
filmstudenter, filminteresserte og 
administratorer skulle få en sjanse 
til å møte hverandre i en mer 
uformell ramme enn de som offisielle 
kongresser og landsmøter kunne 
gi, og Drøbak-festivalen lyktes med 
dette. Den var begrenset, oversiktlig 
og personlig.

Galskap ‒ det hadde mange 
sagt om Drøbak-festivalen, skriver 
Sandsmark i jubileumsboken. 
Likevel ble festivalen en seier for det 
norske film- og kinomiljø ‒ og «det 
kreative og geniale Drøbak».    

flere kjente navn
Den store franske regissøren Francois 
Truffaut var hedersgjest på festivalen. 
Også den kjente franske skuespilleren 
Yves Montand hadde planer om å 
komme, men han arbeidet med en 
filminnspilling og ble forhindret.

Drøbak kino. (Foto: Svein Qwammen. 
Kilde: «Drøbak». Utgitt av Drøbak 
kommune, 1961).
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En stund så det også ut til at film-
divaen Julie Ege skulle bli forhindret. 
Hun hadde fått influensa og var 
sengeliggende. ‒ Etter hennes filmer 
å dømme ikke noen usedvanlig 
plass for den sexy skuespillerinnen, 
var kommentaren i Østlandets 
Blad. Men hun ble frisk nok i tide 
til å møte opp og kaste glans over 
Drøbak-festivalen. Det var i tillegg 
en rekke andre kjente personer å 
se i gatene i løpet av disse travle 
septemberdagene.

Tretten filmer ble vist
Festivalen bød på en rekke filmer. En 
av dem var hedersgjesten Francois 
Truffauts «Natteffekt» fra 1973. 
Filmen har blitt karakterisert som 
en kommentar til selve filmmediet. 
Truffaut er blant annet kjent for å stå 
bak filmatiseringen av Ray Bradburys 
skremmende science fiction 
«Fahrenheit 451».

I alt ti utenlandske filmer ble vist, 
og flere av dem hadde høstet priser i 
Cannes og Berlin. De fleste appel-

lerte til et bredt kinopublikum. I 
tillegg hadde tre seriøse filmprosjekter 
fra Norsk Film A/S urpremiere på 
festivalen. En av dem var Haakon 
Sandøys debutarbeid «Brannen» 
som er basert på en roman av Tarjei 
Vesaas med samme navn. Filmen ble 
vist som en del av et spesielt Vesaas-
program der Halldis Moren Vesaas 
leste opp og kåserte om Tarjei Vesaas 
sin diktning og hans symbolbruk i 
«Brannen».  

improvisert, men vellykket
Drøbak-festivalen var egentlig et 
halsløst foretagende på et såpass 
lite sted med en liten kino og 
svært få hotellsenger. Arrangør var 
Norsk kino- og filmfond, mens 
det kommunale kulturutvalget var 
lokalt vertskap. Det hele var nokså 
improvisert. Selv hadde jeg vervet 
som festivalkomiteens formann, 
og Sibyl Aamot var medlem av 
komiteen med ansvar for sosiale og 
kulturelle innslag. Kåre J. Grøtta 
var festivalens sekretær og gjorde et 
godt arbeid i kulissene. Per Carlmar 
var kinosjef i Drøbak på den tiden. 

Under mottoet «Også Drøbak 
Cannes» gikk festivalen forunderlig 
nok bra. Med Steinar Hiorth som 
økonomisjef gikk den sågar med 
3000 kroner i overskudd. Priser 
ble utdelt, ikke minst «Den gyldne 
reke», som ble delt ut av ordfører 
Nils Opaker. Prisen for beste film 

gikk til en antikrigsfilm fra 1971, 
nærmere bestemt «Johnny got his 
gun» av Dalton Trumbo. Prisen 
som beste norske skuespiller gikk til 
Julian Strøm, og Tancred Ibsen fikk 
æresprisen.

Juryens formann var Leon 
Luckow. De øvrige medlemmene 
var Pål Bang-Hansen, Per Aamot, 
Sebby Linnerud Hansen og Grete 
Øystå.  

«lakenfestivalen»
Mange måtte innkvarteres privat. 
Omkring 250 bransjefolk og 
journaliser trengte innkvartering 
i fem døgn, og folk ble bedt 
om å ta med seg lakenpose. De 
tilreisende film- og pressefolkene 
og andre gjester tok til takke med 
sine lakenposer og de primitive 
boforholdene, og de skrev pent 
om arrangementet og tiltaket. 

Sibyl Aamot (t.v.) var medlem av festivalkomiteen med ansvar for sosiale og kulturelle 
innslag. Bildet er hentet fra en sosial sammenkomst hjemme hos Sibyl og Per 
Aamot i Høyenhallveien. Til høyre for Sibyl sitter Lars Mjøen, i dag bedre kjent som  
komiker, men den gang PR-sjef i filmselskapet Columbia-Warner. Deretter direktør 
i Columbia-Warner Jon Narvestad og hedersgjesten, den franske filmregissøren 
Francois Truffaut. (Foto: Trine Suphammer)

Ved avslutningen av filmfestivalen 
i Drøbak deltok Julie Ege og Erik 
Bye hjertelig i showet fra scenen i 
Badeparken.  Foto: Joar Foto (arkivfoto).
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Likevel var det ikke til å unngå at 
betegnelsen «lakenfestivalen» dukket 
opp. Sjef for innkvarteringen var 
den myndige, men milde lensmann 
Martin Tandstad. 

Avlyste utflukt til oscarsborg
For 40 år siden var det fremdeles 
svært vanskelig å få besøke Oscars-
borg. Man måtte ha spesialtillatelse. 
Vi prøvde likevel å arrangere en 
pressetur ut til festningen for del-
takere på festivalen. Men den eneste 
som viste interesse, var en russer fra 
det sovjetiske telegrambyrået TASS, 
så utflukten ble kansellert.

drøbak hadde ikke plass
Været holdt under hele festivalen ‒ 
enda det var langt ut i september. 
Men morgenen etter den utendørs 
avslutningen fra scenen i Badeparken 
våknet byen til piskende høstregn.

Om det var filmfestivalens eller 
andres fortjeneste skal vi la være 
usagt, men faktum er at Drøbak 
og Frogn i årene som fulgte ble 
et tyngdepunkt i norsk film- og 
kinoverden. Landskonferanser med 
førende filmfolk ble avviklet her. 
Og delegasjoner dro fra Drøbak 
til Cannes ‒ fra den ene film- og 
badebyen til den andre. Men selve 

Fra venstre: Arnljot Engh, Øystein Øystå og Egil B. Fonn beundrer festivalprisen 
anno 1973, «Den gyldne reke» utformet av Son-kunstneren Finn Hald. (Foto: 
NTB. Kilde: «Fra Drøbak til Haugesund  – Den norske filmfestivalen 20 år. 
Jubileumsberetning [redigert] av Sigurd Moe Hetland», 1992). 

festivalen kom aldri tilbake til 
Drøbak. Vi hadde ikke plass til den.  

Haugesund kapret festivalen
De neste årene besluttet arrangøren 
å la filmfestivalen ambulere mellom 
norske byer, noe den gjorde inntil 
Haugesund kapret den for godt. 
Men den ble lenge bare kalt 
«Drøbak-festivalen». Og Finn 

Halds keramikkskulptur «Den 
Gyldne Reke», filmfestivalens første 
ærespris, er da minst like elegant ‒ 
og mye mer sjelden ‒ enn sin senere 
etterfølger Amanda-prisen, som for 
øvrig er utformet her i kommunen 
av billedhuggeren Kristian 
Kvakland. Vår kommune har altså 
stadig sitt bumerke på Den norske 
filmfestivalen.                             

Julie Ege og Pål 
Bang-Hansen 
fotografert i 
Båthavna. Foto: 
Trine Suphammer
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skyldes feil eller svikt ved ytelsen av 
helsehjelp. Nærmere vilkår fremgår 
av lovens §§ 1‒3.

For deg som pasient innebærer 
sistnevnte at ansvaret for eventuelle 
uoppklarte årsaksforhold ligger på 
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), 
og at du heller aldri blir nødt til å 
bevise at noen er å klandre for svikt 
ved ytelse av helsehjelp, for å ha 
krav på erstatning. Dette forenkler 
opplagt mange pasientskadesaker. 

I mange pasientskadesaker 
foreligger det en såkalt 

«grunnskade», altså grunnen til 
at man oppsøkte helsehjelpen 
i utgangspunktet. Det kan for 
eksempel være at man oppsøker 
helsehjelp for slitasje i en hofte eller 
i et kne, at man har skadet ryggen 
i en bilulykke, eller blitt smittet i 
utlandet. Pasientskadeordningen 
dekker i utgangspunktet de tap 
som skyldes behandlingen man 
har fått, og innebærer et krav 
om årsakssammenheng. Etter at 
man har inngitt skademelding, er 
avklaringen av om det foreligger 
årsakssammenheng et viktig formål 
med saksbehandlingen. Et annet 
viktig formål er, forutsatt årsaks-
sammenheng, å få avklart omfanget 
av eventuell medisinsk invaliditet og 
de funksjonsbegrensninger pasienten 
er blitt påført, slik at en erstatning 
kan bli beregnet.

Mange har sikkert fått med seg at 
ordningen med pasientskade-
erstatning fra 1. januar 2009 også 
inkluderer privat helsetjeneste. Mye 
skjer med organisering av helse-
tjenestene vi tilbys, og det har den 
senere tid vært avdekket flere saker 
med til dels alvorlig svikt i utførelse 
og oppfølging av helsehjelpen. 
Det kan derfor være nyttig 
å kjenne til ordningen med 
pasientskadeerstatning.

Jeg vil her gi en kort og 
forenklet redegjørelse for hva en 

pasientskade er, gi eksempler på 
typer helsepersonell som er omfattet 
av ordningen, hva man har krav på 
og hvordan man får det.

Hva er pasientskade? Lov om 
pasientskadeerstatning definerer dette 
som skader voldt av de aller fleste 
yrkesgrupper som yter helsehjelp, 
som for eksempel leger, psykologer, 
fysioterapeuter, kiropraktorer, 
tannleger, sykepleiere og annet 
helsepersonell på sykehus og 
institusjoner. Alle typer skader er 

omfattet, både fysiske og psykiske, 
varige og forbigående.

Slike skader regnes som pasient-
skader dersom de er voldt under 
alt fra veiledning, undersøkelse, 
diagnostisering, behandling, 
ekspedisjon av legemidler fra 
apotek, pleie, vaksinasjon, prøve-
taking, analyse av prøver, røntgen, 
forebygging av helseskader, 
medisinsk forsøksvirksomhet samt 
til donasjon av organer, blod og vev. 
Dette omfatter de fleste praktiske 
situasjoner man kan tenke seg.

Som eksempel kan nevnes at 
skader oppstått under pleie i 
institusjon eller under ambulanse-
transport vil være omfattet. Dette 
gjelder også ved skader som følge 
av overdose av røntgen eller annen 
bestråling, for eksempel under 
kreftbehandling eller som følge 
av foreskrivning av feil (mengde) 
legemidler. 

For at man skal ha krav på 
erstatning må imidlertid skaden 
som det viktigste alternativet skyldes 
svikt ved ytelsen av helsehjelp, selv 

om svikt ved utstyr, smitte, infeksjon 
eller skade etter vaksinasjon også 
omfattes. Det er verd å merke seg at 
det ikke er av betydning om noen 
kan lastes for svikten ved ytelsen av 
helsehjelp.

Ved vurderingen skal det tas 
hensyn til om de krav skadelidte med 
rimelighet kan stille til virksomheten 
eller tjenesten på skadetidspunktet, 
er tilsidesatt. Unntaksvis kan det i 
tillegg, selv om vilkårene foran ikke 
er oppfylt, ytes erstatning når det 
har skjedd en pasientskade som er 
særlig stor eller særlig uventet, og 
som ikke kan anses som utslag av en 
risiko som pasienten må akseptere. 
Det skal legges vekt på om det er gitt 
tilstrekkelig informasjon på forhånd.

Det er også slik at hvis årsaken 
til en skade på en pasient ikke kan 
bringes på det rene, og skaden 
sannsynligvis skyldes ytre påvirkning 
på en pasient under behandlingen, 
skal det normalt antas at skaden 

I en serie artikler vil ansatte i Advokatfirmaet 
Perspektiv i Drøbak komme med juridiske råd og tips 
innenfor aktuelle temaer. Først ut er advokat Morten 
Bryn som tar for seg problemstillinger knyttet til 
erstatningskrav etter pasientskade.
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Når det gjelder tap, følger 
utmålingen reglene i skades-

erstatningsloven. Kort fortalt skal 
pasienten økonomisk sett stilles 
som om skaden ikke var skjedd. 
Pasientskader kan for eksempel 
forlenge rekonvalesenstiden, gi 
økte utgifter til medikamenter og 
behandling, redusere eller ødelegge 
muligheter for utdanning eller 
inntektsevnen din nå og i tid 
fremover. De kan gi deg økt behov 
for transport, for leie av hjelp til 
å slå gresset, rundvask av huset, 
redusert livskvalitet og mange andre 
ubehagelige konsekvenser

Jeg nøyer meg her med å 
påpeke at ordningen dekker både 
menerstatning og økonomisk tap. 
Det dekker både lidt og fremtidig 
tap, og både inntektstap og merut-
gifter. Verken oppreisning eller tap 
under kr 5.000 dekkes imidlertid 
under ordningen. 

Krav på pasientskadeerstatning 
foreldes med enkelte unntak 3 år fra 
man får kunnskap om skaden og den 
ansvarlige. Det er ikke et krav for 
foreldelse at man kan fastslå størrelsen 
på det økonomiske tapet. Kravet kan 
dermed bli foreldet 3 år fra man fikk 
skade og tap, så lenge man har hatt 
forutsetninger for å finne ut hvem 
man skal rette kravet til.

Det koster ikke noe å fremme et 
krav om pasientskadeerstatning 

og få det utredet. Det bør derfor 
sendes inn skademelding så snart 
man mistenker at plagene har 
sammenheng med helsehjelpen som 
er gitt, om nødvendig med bistand 
fra advokat, eventuelt med bistand 
etter at NPE har tatt stilling til om 
de har ansvar i saken. Når NPE 
har fattet et såkalt «ansvarsvedtak» 
hvor de erkjenner at det foreligger 
rett til erstatning, dekker NPE din 
advokatbistand. Bakgrunnen for det 
er at det er komplisert å beregne/
fastslå hva som er rett erstatning.

Som et eksempel på sistnevnte 
fikk en klient tidligere i år tilbud 
om erstatning på kr 50.000 for et 
avstivet ledd i tommelen. Nå i slutten 
av mai fikk han etter min 
gjennomgang av saken og klargjøring 
av grunnlaget for kravet, et tilbud 
om erstatning på kr 295.000. 

Saksbehandlingstiden er dessverre 
lang, ofte går det opp mot 12‒18 
måneder fra skademelding til 
erstatningsutbetaling. Dette tror jeg 
skyldes ressurssituasjonen hos NPE, 
som jeg imidlertid har inntrykk av 
prioriterer eldre mennesker, slik at de 
kan nyttiggjøre seg erstatningen.

Ytterligere informasjon om pasient-
skadeerstatning finnes på Internett 
på adressen www.npe.no, hvor også 
skademelding/kravsskjema og annet 
nyttig materiale kan finnes.           
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et livfullt og fargerikt bilde av miljøet 
rundt smeltehytta.  

«Nattens brød» er ingen historie-
bok. Den er heller ikke noe forsøk på 
en realistisk beskrivelse av virksom-
heten rundt Røros på midten av 
1600-tallet. Den er en odysse om en 
enkelt kvinne og hennes kamp for 
sin egen og allmuens overlevelse.

Persongalleriet rundt An-Magritt 
er også med på å gjøre bøkene til en 
spesiell leseropplevelse. Her er noen 
få historiske personer, men mest 
representanter for de ulike gruppene 
som utgjorde ledelse og arbeidskraft 
rundt smeltehytten. Realismen 
i framstillingen er ikke alltid så 
utpreget. Mange av personene blir 
mer myter enn mennesker: De 
ledende, hytteskriver Tvedt, de to 
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Når det ikke er plass til flere 
bokhyller, er kanskje tiden inne til 
å se litt nærmere på hva som står i 
de gamle bokhyllene. Øynene falt 
på fire bøker med tittelen «Nattens 
brød». Disse fire bøkene kom ut 
mellom 1940 og 1959, og er ett 
av Johan Falkbergets hovedverk. 
Som i mange av Falkbergets 
bøker er det bergstaden, Røros, 
og traktene omkring som er 
scenen for handlingen. Historien 
til Røros kobberverk er i seg selv 
både spennende og dramatisk, og 
Falkberget har tatt for seg flere av 
de mer fengslende begivenhetene. 
«Nattens brød» foregår på midten av 
1600-tallet.

skaffe seg midler til å kjøpe ut og få 
skjøte på Kjempeplassen. Johannes 
kommer omsider tilbake, og han 
inngår ekteskap med An-Magritt. 
Hun føler forpliktelse overfor 
alle de andre sliterne, enten de er 
leilendinger eller bøkselsittere. Hun 
tar initiativ til å få nytt såkorn opp 
fra Trondhjem i nødsår, hjelpe 
leilendingene til å få igjen plassene 
sine og til å dyrke opp ny jord.

Handlingen i romanen strekker 
seg over hele An-Magritts liv. Selv 
om det ikke ble så langt, var det fylt 
av dramatiske begivenheter. Det 
er disse begivenhetene som utgjør 
hoveddelen av bøkene. 

Selve handlingen kan kanskje 
synes springende, men de enkelte 
episodene kan stå for seg selv, og gir 

Siri og Tore Vik 
anbefaler roman-
verket  «Nattens 
brød» av Johan 
Falkberget. 

De sender 
stafettpinnen 
videre til 
Jorun Burum. 
(Foto: Sven 
Lindblad).

Nattens brød
Hovedpersonen er An-Magritt som 
kommer fra ytterst små kår. Uten 
foreldre er det morfaren, «Kjempen» 
som må ta seg av henne. Han har en 
liten plass hvor han er bygselmann, 
og når han dør, er An-Magritt 
overlatt til seg selv. Som malmkjører 
klarer hun å klore i hop det hun 
trenger for å overleve. 

Det første bindet av «Nattens 
brød» kjenner nok mange gjennom 
filmen «An-Magritt» som Arne 
Skouen laget med Liv Ullmann 
i hovedrollen. Den slutter med 
at Johannes, konstknekten, som 
kom fra Sachsen for å stå for de 
tekniske innretningene ved gruven, 
blir beordret til å gjøre tjeneste ved 
Gyldenløves smeltehytte i Sel. Men 
før han drar har han trolovet seg 
med An-Magritt.

Mye av handlingen i bøkene er 
knyttet til An-Magritts «klassereise». 
Hun er en vakker kvinne, men 
også sterk og intelligent. Med sin 
personlighet gjør hun inntrykk 
på flere av dem som representerer 
øvrigheten. Hun lærer å lese og 
skrive gjennom sitt vennskap 
med  skriverne i smeltehytta, hun 
organiserer brenning og transport 
av trekøl og klarer på den måten å 

Fra den eldste bebyggelsen på Røros. (Foto: Sven Lindblad).
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tyske spesialistene, konstknektene 
Jürgen og Johannes. Videre er det 
presten, Herr Jens, som synes så 
inderlig synd på sine soknebarn at 
han ikke krever inn tienden og slites 
mellom sine plikter som kongens 
tjener og medlidenheten for allmuen. 

Den mest fascinerende personen 
i bøkene er likevel kølfogden 
Hedström som har en fortid som 
dragon i den svenske hæren, men 
nå har ansvaret for å skaffe nok 
trekull til smeltehytta. Han er på 
en måte hevet over den realistiske 
handlingen, ikke minst ved at han 
ikke har noen alder, og han dukker 
opp ved de fleste begivenheter hvor 
alvorlige ting er i ferd med å skje.

«Nattens brød» er et diktverk, 
gjennomvevd av poetiske natur-
skildringer og gripende menneske-
skildringer. Det er en romanserie 
som en ikke behøver lese fra perm 
til perm, men som gjennom sine 
frittstående fortellinger gir en rekke 
av fine leseropplevelser.

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 innbetalings-
blankett.

Med vennlig hilsen 
Eldresenterets venner

En ukjent krigsgrav på Håøya

I mai måned hvert år avholdes det 
en tradisjonsrik minnemarkering 
ved retterstedet på Håøya hvor til 
sammen seks mann ble henrettet 
av tyskerne i februar og mars 1942. 
Etter krigen ble gravene funnet, og 
de døde fraktet til sine hjemsteder og 
gravlagt der.

Men Håøya var også stedet for 
en annen dramatisk hendelse noen 
måneder tidligere. Da ble seks 
mann som hadde vært involvert i 
kapringen av isbryteren «Isbjørn» 
ved Svalbard, henrettet av tyskerne 
på Håøya. Etter alle disse årene var 
hendelsen på vei til å bli glemt av 
andre enn de pårørende og deres 
etterkommere. Men høsten 2012 
kom Drøbak-mannen Helge Gert 
Simonsen med en bok som kaster 
nytt lys over saken. Han har lagt ned 
et stort arbeid for å få mest mulig 
klarhet i hva som egentlig skjedde. 
Boken har tittelen «Kapringen ‒ 
Isbryteren ”Isbjørn” og evakueringen 
av Svalbard» og er utgitt av Spartacus 
Forlag.

Om morgenen 2. november 
1941 ble de seks mennene ført i 
land på Håøya. Det var Karl Eugen 
Engen (30) fra Askim, Ernst Thor 
Hekkelstrand (25) fra Ballangen, 

Tekst: Sven Lindblad Sverre Helmersen (31) fra Stange, 
Bjarne Sevald Langseth (29) fra 
Kirkenes, Johan Henry Olsen (23) 
fra Laksefjord og Halvor Sverre 
Rødaas (25) fra Oslo. De var ennå 
unge og skulle hatt livet foran 
seg, men nå ble de hentet fram av 
tyskerne en etter en. I en lysning i 
skogen var en stor fellesgrav gjort 
klar. Alle seks skulle ha bind for 
øynene, men Karl Eugen Engen 
nektet. De ble skutt i brystet en etter 
en og lagt i graven.

Tyskerne var opptatt av at gravene 
til dem som ble henrettet ikke skulle 
bli lokalisert. På 
den måten ville 
de unngå at 
det ble satt opp 
gravsteiner som 
kunne minne 
folk om de som 
falt på grunn 
av tyskernes 
ugjerninger. 
I dette 
tilfellet hadde 
strategien nesten lyktes. Krigsgraven 
på Håøya fra denne novemberdagen 
i 1941 er ennå ikke funnet. Men 
Helge Gert Simonsens nye bok er i 
seg selv et sterkt og fint minnesmerke 
over disse tapre menneskene som ga 
oss alt.                



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
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Tiltakene tilbys alle pensjonister og uføretrygdede i Frogn
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Frogn Eldresenter
Niels Carlsens gate 20, Postboks 328, 1441 Drøbak, Tlf. 64 90 61 85


