
Nr. 1 – Mars 2013 – Årg. 33
Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter

Gulloksen 
i Storgaten



2 PENSJONIST-NYTT 1/2013 PENSJONIST-NYTT 1/2013 3

Nr. 1/2013 – Årgang 33
www.pensjonistnytt.org

Pensjonist-nytt utgis av 
pensjonister ved Eldresenteret. 
De gjør arbeidet gratis.

Bladet kommer ut 
4 ganger i året – med minst
32 sider hver gang.

Pensjonist-nytt sendes til alle 
over 67 år i Frogn kommune etter 
lister fra folkeregisteret.
Kontakt oss gjerne på e-post:
pensjonistnytt@gmail.com

REDAKTØR:
Sven Lindblad ✆ 64 93 29 84
Mobil 46 93 54 33

REDAKSJONSKOMITE:
Karl Garder ✆ 64 93 90 35 
Øivind R. Larsen ✆ 64 93 16 75
Bjørn Lilleslåtten ✆ 64 93 00 63
Kjell Lorentzen ✆ 64 93 02 46
Bernhard Magnussen ✆ 64 93 04 89
Laila Mathiesen ✆ 64 93 18 41
Karen Oppegård ✆ 64 93 09 48
Asgjerd Wærnhus ✆ 64 90 91 19

Grafisk produksjon:
Trine Suphammer AS
www.suphammer.no
Trykk: Merkur Trykk AS

FORSIDEBILDET: Gulloksen ved 
Abrahamsen-gården er laget av 
John Julius Jensen. 
(Foto: Sven Lindblad)

GODT NYTT FRA ELDRESENTERET

I skrivende stund holder arbeidsstua på å forberede påskemesse, og 
det produseres på spreng. Det er mye aktivitet også ved vevene, så her 
blir det litt av hvert å handle for enhver smak. På planen står det både 
filleryer, løpere og spisebrikker. Påskepynt, tovede tøfler og mye fint 
strikke- og heklearbeid blir til 
rundt bordet på arbeidsstua. 
Det går ikke an bare å gå forbi 
ute i gangen uten å ta en titt 
inn, for her er det både sang og 
latter. Noen ganger er det veldig 
stille, for da sitter alle med 
nesen ned i hvert sitt arbeid 
og er veldig konsentrerte. 
De har det travelt, for her 
må det produseres ferdig til 
påskesalget den 20. mars 
kl. 11.00.

Det har vært ganske stille i kaféen i mørketiden, men nå begynner det 
å yre av liv igjen. Det er som om folk kommer ut av vinterdvalen. Det er 
et veldig populært sted for pensjonistene å møtes, og for mange blir det 
deres andre hjem. Det er viktig å få det sosiale samværet, og bare det å 
komme seg ut hver dag gjør at man holder seg frisk lenge. Dessuten er 
vel ikke de nydelige vaflene og rundstykkene som bugner av masse godt 
pålegg å forakte heller. I den kaldeste årstiden har vi varm sjokolade på 
mandager og tirsdager, og for 15 kr. kan du sitte og drikke kaffe hele 
dagen om du vil. Vi har tilbud for deg som ikke tåler gluten. Det er bare 
å si fra på kjøkkenet, så får du en lekker glutenfri brødskive. Onsdag 
og fredag serveres middag mellom 12.30 og 13.30. Vil du ikke spise her, 
pakkes maten slik at du kan ta den med hjem.

Her må du ikke være medlem, og det koster ingenting om du vil være 
med på aktivitetene på arbeidsstuene. Dessuten har vi både frisør og 
fotterapeut, to seniorkontakter, og mandag mellom 10.00 og 12.30 finner 
du demenskoordinatoren på seniorkontaktenes kontor. 

Har du lyst til å bli kjent med oss, så kom innom da vel. Vi er her mellom 
08.00 og 15.00. 

Sissel Johansen
Daglig leder ved eldresenteret

Drøbak kom tidlig med da 
kvinnene sto tydeligere fram 
i offentligheten i de historisk 
viktige 1880-årene. Det 
første kvinnetidsskriftet i 
Norge ble redigert og trykt 
i Lindtruppbakken i årene 
1884–1886. Her lå det et 
lite trykkeri i gården ovenfor 
Skanckes forretning. Tittelen på 
bladet var Den Norske Kvinde, 
og redaktør var Karen Berthine Thorbjørnsen. Hun 
var gift med redaktøren av Follo Tidende, som fra 
1884 hadde fått navnet Akershus Amtstidende. Til 
tross for harselasen hun ble møtt med, holdt Karen 
Berthine Thorbjørnsen det gående med utgivelsen av 
Den Norske Kvinde i tre år.

Kravene om større innflytelse og stemmerett for 
kvinner ble særlig reist fra 1880-årene og framover, 
men motstanden var sterk. Noen hevdet til og med 
at innføring av stemmerett for kvinner kunne føre til 
at samfunnet brøt sammen.

I 1901 ble det likevel innført kommunal stemme-
rett for kvinner med en viss inntekt. Kvinner var 
nå for første gang valgbare, og til sammen hundre 
kvinner ble valgt inn i kommunestyrene rundt om 
i landet dette året. I Drøbak ble Eugenie Carolin 
Lassen den første kvinnen som kom med i bystyret 
i 1901. Hun tilhørte Avholdspartiet (Totalistene). 
En barriere var brutt, og i 1910 besluttet Stortinget 
at kvinner og menn skulle ha lik stemmerett til 
kommunestyrene. I 1913 ble Grunnloven endret slik 
at allmenn statsborgerlig stemmerett ble innført for 
kvinner, og i 2013 markerer vi at det er hundre år 
siden det skjedde. 

LEDER

Den Norske Kvinde

Karen Berthine 
Thorbjørnsen 
(1846–1919)
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I årene 1951 og 1952 dro jeg rundt på gårder i den nordre og midtre delen av 
Frogn for å samle inn folkeminner, blant annet om merkelige opplevelser, men 
også andre opplysninger fra gårdene. Mye av dette var historier som holdt på å 
gå tapt. Her er den første delen av det jeg blei fortalt den gangen for over 60 år 
siden.

Karl Garder forteller

Gårdsnissene sloss på Dal
Amanda på Nord-Dal trudde 
ikke på spøkelser, sa ho. Vi satt og 
prata sammen ved kjøkkenbordet 
på gården. Ho mente at det er 
en naturlig forklaring på alt, for 
eksempel historiene som bestemora 
hadde fortalt om nissen på gården. 
Bestemora hadde stått ved det 
samme kjøkkenvinduet hvor vi satt 
nå, og fra vinduet hadde ho sett at 
nissene på Nord-Dal og Mellom-
Dal sloss. Den ene nissen kom med 
baksteved, mens den andre hadde 
et høyfange. De hadde vært hos 
hverandre og støli, og nå flaug de løs 
på hverandre så høy og fliser fauk.

En gang bestemora var i høyløa, 
fikk ho nissen rett i fanget. Han var 
skikkelig tung. De hadde også ei 
katte i fjøset som nissene ikke likte. 
En morra da de kom i fjøset, var 
katta spendt rundt vanndonken. Ho 
var dratt så lang at ho rakk rundt 

Folkeminner
fra gamle dager i Frogn

hele donken. Katta var selvfølgelig 
dau.  

Amanda hadde mer å fortelle: 
«Om huldra har jeg bare ei historie. 
Du veit Nymåsan – der var det en 
flekk som hette “den grønne dobba”. 
Her danset huldra rundt og rundt. 
Hølet var helt bunnløst.

En gang noen var ute og kjørte 
på Stubberudskauen om natta, 
stoppa plutselig hesten og ville ikke 
fløtta seg. Kjørekaren brukte det 
gamle rådet om å lese Fadervår, 
og da han kom til “fri oss fra det 
onde”, bråflaug hesten bortover 
veien igjen».

Nå var Amanda kommet 
ordentlig i gang: «Oppe hos dere 
spøkte det da fælt», fortsatte ho og 
stirra rett på meg. «– Har du ikke 
hørt det? Jo, det var en som skulle 
gå over skauen om kvelden. Men 
han blei gående og jage vekk svarte 
bikkjer hele veien. De ville eta’n 
opp».

Trolldom på Linnebråte
På Sønstedal fortalte de at oppe 
på Linnebråtan bodde det i gamle 
dager noen som het Jansen. Det var 
i og for seg ikke noe rart med det, 
men det blei sagt at fru Jansen – 
eller «Jansa» – dreiv med trolldom. 

Det var en plass som brant, og 
det var noen som mente at det var 
ho som hadde tent på. Dette var 
om sommeren med tørt gras rundt 

huset på alle kanter. «Jansa» gikk 
rundt huset, og flammene kom ikke 
forbi plassen som ho hadde sirklet 
inn. 

På Sønstedal var det ei tid slik 
at de hadde halte hester. Samme 
åssen det var, så var hestane halte. 
Dersom de kjøpte en ny hest, var 
det ikke lenge før den også blei halt. 
Så en dag fikk Severin Dahl en lys 
idé. «– Jeg tror jammen vi får selge 
fjørkjærra!», utbrøt han. «Ikke for 
det at jeg tror det har noe å si, men 
vi har jo kjøpt kjærra av Jansa, og 
etter det blei hestane halte». Etter 
salget av kjærra blei hestane bra.

Dersom vi leser litt om «Jansa» 
i gårdshistorien for Frogn, finner 
vi ut at ho hette Anne Pedersdatter 
Jansen og bodde på Nordre 
Linnebråte. Ho var født i Røyken 
i 1820-åra og fikk et langt liv. 
Mannen Ole Jansen døde en 
gang før 1888, men så seint som 
i 1910 bodde Anne på «Sønstedal 
skog» (Slåttebråtan). Ho levde da 
av formuen sin etter å ha solgt 
Linnebråte to år tidligere til Isak 
Brynildsen for 10.000 kroner. Det 
var mye penger den gangen.

Det var en del som var uklart 
omkring åssen «Jansa» døde, men 
det blei sagt at de fant ho i fjøset 
på Nordre Linnebråte. Det spøkte 
på gården ei stønn etter at ho gikk 
bort. «Jansa» blei begravd på en 
søndag, noe som er uvanlig, og 

Historien om gårdsnissene som 
begynner å slåss etter å ha tatt korn fra 
hverandre, er et kjent vandresagn. Her 
har Theodor Kittelsen tegnet slagsmålet.
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datteren Karoline var på gården og 
stelte. Det var bråk i fjøset hele den 
dagen. Ei og samme ku sleit seg tre 
ganger uten at klavan var gått opp, 
sjøl om det var uråd for kua å få 
klavan over hue.

Seinere kom en mann fram til 
gården, og han mente at han så 
avdøde «Jansa» komme gående ut av 
fjøset. Han skulle til å snakke til ho, 
men da var skikkelsen borte.

 
Blanke hester og vogner
En dag var jeg på Glenne og 
snakka med Emilie der på gården. 
Vi prata om gamle dager – og om 

uforklarlige ting som folk ennå 
kunne minnes. Ho fortalte at det 
skjedde noe rart en gang som ho 
og Lucie hadde vært ute og gått 
tur. De var på vei hjemover igjen 
da det kom noen helt blanke hester 
og vogner fra Berg over sletta og 
oppover bakken mot Bakker. Følget 
gikk ner den eine bakken og opp 
den andre. Men så var det borte, og 
ingen ting var å se.

«Å kan sånt ha vært, trur’u?», 
undra Emilie. «Trur du det var luft-
speilinger? Luftspeiling – er ikke 
det oppe på himlen, det? – Nei, itte 
skjønner jeg…». 

Nordre Linnebråte. (Foto fra Haakon Falck Myckland: «Bygdebok for Frogn – 
Gårdshistorien», utgitt i 1967).

Mann uten hue
På Skaug gård hadde de hørt mye 
historier om folk som hadde sett 
både nisser og spøkelser, men 
det var ikke alltid så lett å huske 
detaljer fra disse historiene. En 
historie som blei fortalt, var om 
kjærringa til’n Jakob som gikk 
over Garderskauen ei natt. Så fikk 
ho se en mann uten hue som gikk 
ved siden av henne. Det var ikke 
en lyd å høre når han gikk. Han 
Jakob kom gående bak henne, 
men han så ingen ting.

Svart bikkje med kjetting
I Svartebekken ved Blylagbakkane 
nær Løvås skal en onge ha drukna. 
Det blei fortalt at på det stedet 
sto det ei svart bikkje og dro i en 
kjetting om nettene. Ved Stupind-
saga rasla også ei bikkje i en 
kjetting mens ho peip. Her hadde 
en annen onga drukna en gang.  

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.

våren 2013

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.



PENSJONIST-NYTT 1/2013 98 PENSJONIST-NYTT 1/2013

Bildet er tatt fra Storgata 21 og 
nordover. På bildet ser vi blant 
annet Anna Abrahamsen i sort 
kåpe, Margot Abrahamsen (senere 
gift Frølich) med stor hatt og Eva 
Abrahamsen sittende til høyre. 
Sørbyhuset har sitt navn etter 

Tekst: Per-Willy Færgestad
Verneforeningen Gamle Drøbak
www.verneforeningen.no 
Foto fra Drøbakskalenderen 2005

Sørbyhuset i Storgata
Ragnhild Aagot Sørbye, født ca. 
1885, som eide Holstad-gården 
ved de nærmeste gravhaugene på 
Åsveien. Etter at hun ble enke, 
solgte hun Holstad til G. A. Ruud 
i 1917. Året etter solgte G. A. Ruud 
gården til Carl Aas, som igjen solgte 
den til familien Wold i 1920. Fru 
Sørbye kjøpte huset i Storgata for 
pengene hun hadde fått for Holstad-
gården. Her drev hun kafé og utleie. 

Tidlig i 1930-årene ble eien-
dommen kjøpt av et aksjeselskap som 

var en sammenslutning av bønder 
i distriktet. Omkring 1933 ble 
Drøbak Meieri bygd i Sørbyhusets 
hage (i høyre billedkant). Ved siden 
av allsidig meieridrift var det også 
et potetkokeri, hvor småpoteter ble 
kokt til grisemat. 

I slutten av 1950-årene 
opprettet meieriet frysebokser 
som folk kunne leie. Dette var 
meget populært og en ny måte å 
konservere matvarer på. Det var 
også andre som hadde frysebokser 
til leie, og dette var vanlig til 
slutten av 1960-tallet, da private 
frysere etter hvert overtok. 
Sørbyhuset ble revet i 1968. I dag 
ligger blomsterbutikken Oasen 
Hageland på samme sted. 

Huset i bakgrunnen på det 
store bildet, Smed Evensen-gården 
(Storgata 18), var en stor toetasjers 
løkkegård som sto med gavlen 
mot Slakter Abrahamsen, i dag 
Galleri Havstad. Smed Evensen 
hadde smien i Lensmannssvingen 
før smed Belsjø. Gården ble revet 
omkring 1970 for å gi plass til 
Bergens Privatbank.



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
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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.

Meieriet, slaktere og 
transporten i Drøbak
Meieriet 
Melk og melkeprodukter fikk vi 
på meieriet i Storgaten. Det var 
ytterligere to melkeutsalg i Drøbak: 
i et siderom hos kjøpmann Alm 
Erichsen i Niels Carlsens gate, og 
i Husvikveien i et siderom hos 
kjøpmann Trygve Gulliksen.

Det var ikke utsalg av melk 
andre steder, og det var ikke 
lov til å ha melkevarer sammen 
med kolonialvarer. Det måtte 
være et eget rom i tilknytning til 
kolonialbutikken. 

I Frogn var det tre melkeutsalg: 
hos kjøpmann Kjellgren, hos Finsrud 
på Bilitt og på Dal i Skogbygda.

I de første årene etter krigen 
måtte vi ha med spann hjemmefra. 
Det var som regel spann på 1 eller 

3 liters volum. Jeg antar at salget 
av melk på flasker kom til Drøbak 
i begynnelsen av 1950-årene. Lyse, 
gjennomsiktige flasker til helmelk 
med blank aluminiumskork som var 
falset på glasstuten, og brune flasker 
til kefir med tilsvarende kork, men 
med grønn og rød farget stripe over.

Bøndene i Frogn kom kjørende 
med hest og vogn med sine 
melkespann à opptil 50 liter. Disse 
ble losset på rampen og trillet inn 
i meieriet. På meieriet ble melken 
helt over i store kar, deretter målt og 
tappet på flasker og lagret i trekasser 
med 12 flasker i hver. Melkespannet 
ble grundig rengjort og spylt både 
med kaldt og varmt vann før det ble 
tilbakelevert til bonden.

Meieriutsalget var vendt 

Ønsker du mer 
glede & trivsel 

i hverdagen?
Prima Oms

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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PRIMA OMSORG tilbyr helse og 
omsorgstjenester med et fleksibelt tilbud hvor 
livskvalitet og trygghet til hver enkelt kunde 
står i fokus.

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 supplement 
til den kommunale helsetjenesten.

Ta kontakt for en hyggelig prat 
og mer informasjon. Et møte er 
kostnadsfritt og uten forpliktelser.

✓  Dusj, stell og personlig pleie
✓  Matlaging, handling, stell i 

hjemmet, sengeskift etc.
✓  Sosialt samvær, tur og 

reisefølge
✓  Avlastning for pårørende
✓  Følge til lege, frisør, butikk 

etc.
✓  Sykepleietjenester
✓  Rådgivning og tilrettelegging
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Fra Storgaten 17. mai 1949. Abrahamsengården i bakgrunnen til venstre og 
Sørbyhuset bakerst på høyre side. Vi ser fronten på Drøbak meieri rett til høyre for 
skiltet. (Utsnitt av foto utlånt av Grethe Klynderud).

mot Storgaten og hadde to store 
vindusruter (som i dag) og to dører 
– en for «Inn» og en for «Ut», som 
dørene var merket med. Utsalget 
hadde salg av melk, fløte, ost og 
smør. Melkespannet ble levert over 
disken og fylt med en øse som tok 1 
liter eller ½ liter. Pris pr. liter var kr. 
0,47.

Ansatte
Sjåfør Brynhildsen var ansatt på 
meieriet og hadde ansvaret for 
utkjøringen av melkekassene til 
utsalgene i Drøbak og Frogn. Jeg 
kjente Brynhildsen godt, og jeg var 
med ham en rekke ganger under 
utkjøringen og hjalp ham i arbeidet. 
Jeg møtte opp på meieriet kl. 06.00 
for å delta i lastingen og utkjøringen. 
Lastebilen hadde ikke lemmer, men 
en lav kant rundt planet slik at det 
var lettere å få kassene opp. Over 
planet var det et kapell av presenning 
for å dekke mot solen.

De øvrige som arbeidet på 
meieriet med tapping, var John i Ula 
og Bøhlerengen. Jeg husker at vi ofte 
var innom meieriet når vi kom fra 
skolen og spurte Bøhlerengen om 
han ville plystre i nesa for oss, for 
han var kjent for å kunne nettopp 
det.

I 2. etasje holdt administrasjonen 
til hvor meieribestyrer Leif Honoré 
og Brita Ombudstvedt (Karlsen) 
hadde ansvaret. I tillegg var det en 
frisørsalong v/ Else Marie Evensen og 
en leilighet tilhørende bestyreren.

Fryseri og potetkokeri
Meieriet bestyrte også et forholdsvis 
trangt fryseri i kjelleren hvor 
publikum kunne leie frysebokser 
som rommet både 15 liter og 30 liter. 
I tilknytning til meieriet var det også 
et potetkokeri hvor de produserte 
grisemat.

Slaktere
Det var to slakterforretninger i 
Drøbak. I Niels Carlsens gate 
var forretningsutsalget til slakter 
Torbjørn Rommerud. Slakteriet lå 
i et uthus lenger ned i hagen med 
inngang fra Bakeriveien (ved polet i 
Wienerbrødskjæringa). Vi var ikke 
kunder der, og jeg kjenner derfor 
lite til denne slakterforretningen. 
Der hvor sentrumsbygget i dag er 
oppført, lå tennisbanen med høyt 
gjerde og rød grus.

Det andre slakteriet tilhørte 
Alfred Abrahamsen med forret-
ningsutsalg i Storgaten. I de grå-
malte uthusene i bakgården var først 
slakteriet og deretter pølsemakeriet 
hvor Finn Evensen og Leif Steen 
jobbet.

Utsalget lå på hjørnet Storgaten/
Carlsebakken, med den berømte 
oksen over inngangsdøren – som i 
dag. Forretningen var noe mindre 
enn i dag, idet Leif Hansen på 
den tiden hadde et bakeri som lå 
mellom forretningen og bygningens 

Potetkokeriet ved Drøbak meieri. (Foto: 
Svein Qwammen. Kilde: «Drøbak». Utgitt 
av Drøbak kommune, 1961). 

hoveddør mot Storgaten. I 
forretningen hang pølser og 
ferdig røkte og saltede skinker på 
kjøttkrokene. Flere av kundene 
kjøpte en halv eller en hel gris hos 
lokale bønder og delte den opp selv 
hjemme. Skinkene ble ofte levert 
til slakter Abrahamsen for salting 
eller røking. Når tiden var inne, 
og skinkene var «modne» – etter at 
gjøken hadde galt en dag i mai – 
ble de hengt opp på kjøttkrokene 
i butikkvinduene med merkelapp, 
klare for avhenting.
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Alfred Abrahamsen ser jeg for 
meg der han kommer inn bakdøren 
fra slakteriet iført hvit skjorte og 
tilnærmet hvitt gummiert forkle som 
til tider var noe blodflekket. Over 
skulderen henger en dyreskrott. Han 
legger den ned på oppdelingsbenken, 
tar fram skjerpestålet og gir den 
skarpe slaktekniven en siste finish. 
Deretter deler han opp eller beiner 
ut skrotten raskt og effektivt etter 

kundens ønske – eller etter gammel 
vane. Dette hadde han lang erfaring 
med, og jeg tror også han syntes det 
var litt morsomt å vise sine kunster 
på denne måten foran sine kunder. 
Med det rette glimtet i øynene 
og med sitt sjarmerende smil fikk 
han oss ungguttene til å måpe av 
misunnelse. Vi slapp vel fantasien 
noe løs og fablet kanskje litt om 
Tarzan, «apenes konge», og hans 
bruk av kniven.

I årene rett etter krigen husker 
jeg at jeg var til stede flere ganger 
når det ble slaktet kuer, okser, 
hester og griser hos Abrahamsen. 
Utgangspunktet var når vi så en 
bonde komme med sin hest og 
kjerre, og med en ku eller okse 
ruslende etter – bundet i et tau til 
kjerra. Da visste vi at noe var på 
gang – ja, man kunne nærmest se det 
også på humøret til det etterfølgende 
dyret. Skjønte det at dette var siste 
reis?

Vi fikk vel egentlig ikke lov til å 
komme inn i gården og se på, men 
noen ganger klarte vi å lure oss 
inn. Den store kjøreporten ut mot 
Carlsebakken ble stengt når bøndene 
hadde kommet med dyrene. Enkelte 
ganger kunne deler av scenen også 
ses fra Storgaten og høres langt 
nedover denne når det var slakt 
på gang. Skrik og forbannelser fra 
hissige slaktere og pølsemakere, 
blandet med krakilske, aggressive og 

intense vrinsk fra hester eller raut fra 
storfe, vakte stor oppmerksomhet hos 
dem som befant seg i rimelig nærhet.

Noen ganger antar jeg at hesten, 
oksen eller kua skjønte hva den gikk 
til, for den klarte å slite seg og løp 
i vilter galopp opp Carlsebakken 
og nedover Storgaten. Men den ble 
fanget inn til slutt et stykke ned i 
gaten og ført tilbake til slakteriet, 
hvor den endte sine dager som steik, 
pølser, pålegg og lungemos. Dette 
var for all del ikke dagligdagse 
hendelser, men når det skjedde, ble 
det for oss ungene mer spennende 
enn å gå på sirkus. 

Alfred Abrahamsen overlot 
forretningsdriften til sin bror 
Einar omkring 1963. Da reiste 
han sammen med sin kone på en 
4 måneders ferie til USA, hvor 
han besøkte sin datter Berit. Kjøtt-
forretningen i Abrahamsengården 
ble nedlagt i 1977.

Varetransporten rundt i Drøbak 
I tillegg til frakt av passasjerer med 
fjordbåtene, var det selvfølgelig 
gods. Øl ble transportert i trekasser 
à 12 helflasker. En helflaske bayerøl 
ble kalt for 1 murer, og grunnen 
til det kan kanskje være at dette 
ølet ble mye brukt i murebransjen. 
Mineralvann var i kasser à 48 flasker. 

Ellers var det trematerialer, 
jern, sildetønner, store trekasser 
med glassruter pakket inn i treull, 

malingsspann, remmer som drivverk 
til maskiner, soilrør, kraner, bend og 
annet utstyr til rørleggerbransjen, 
bildekk og felger, olje- og fettfat à 
200 liter, sekker à 50 kg med mel 
og sukker, sirupstønner, tauverk 
og kjetting – ja, alt mulig som 
forretningene var avhengige av.

Frakt med bil eller buss til 
og fra Oslo var sjeldenheter, og 

Tegning av Abrahamsengården i 1928. 
(Utlånt av Berit Hartmann).

Den kjente gulloksen over inngangen. 

Storgaten ca. 1955. (Bildet er utlånt av 
Berit Hartmann). 

Under overskriften «Drøbaks siste 
kjøttforretning stenger» brakte Akershus 
Amtstidende dette bildet inne fra 
Abrahamsens forretning 25. februar 
1977. Bak disken ser vi to av de ansatte, 
Martha Hesthammer (til venstre) og Karen 
Knutsen. 
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godsruta var ennå ikke igangsatt. 
Alt av varer ble lagret inne i 
lageret på Lehmannsbrygga hvor 
bryggeformann Albert Magnussen 
styrte med autoritet. Fraktbrev 
skulle det være på alle varer, og 
forretningsfører Birger Olaussen 
tok seg deretter av det økonomiske 
oppgjøret. Øl og mineralvann ble 
tatt hand om av Erik Haagensen som 
hadde agenturet for dette.

Den videre transporten fra 
Lehmannsbrygga til de forskjellige 
forretningene tok bybudet seg av. 
Det var Hans Larsen som sammen 
med sin bror var fast bybud, og han 
hadde en Reo lastebil som han kjørte 
med varer rundt til de forskjellige 

forretningene. Bybudstillingen hadde 
de begge arvet etter sin far, som 
ikke hadde lastebil, men benyttet 
håndtrille under transporten rundt i 
Drøbak. Men det var før min tid.

Vognmann Rolf Wollbråten 
hadde også transportoppdrag som 
bybud med fjordingen Blakken. 
Han fikk bare noen få ting på 
den vesle blåmalte kjerra som han 
hadde skiftet understell på og 
fått påmontert gummihjul. Fast 
jobb hadde han hver dag med 
utkjøring av bakervarer fra bakeriene 
Treider, Knudsen og Konningen til 
kolonialforretningene. Bakeriene 
hadde også direkte utsalg av egne 
varer.                                           

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

FøLG MED i

DYRLøKKEVEiEN
Vinner kampen
mot høye priser!

HVERDAGER KL 08 – 21
LØRDAGER KL 08 – 18

GRØNTHUSET
DRØBAK GRØNT- OG 

FRUKTTORG

PAVELSGÅRDEN – STORGT. 7
TLF: 64 93 02 88
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En liten beretning om

Dagny Basteson

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. 

Barnepike hos kommunelegen
Dagny var 8 år da familien flyttet 
til Drøbak i 1903. De bodde da 
i et hus på Lysne. I 1910 var hun 
barnepike hos kommunelege Jakob 
Funnemark Johnsen i Storgata 19.

Skibbåtsvær
I 1915 dro hun ut for å tjene 
og reiste til Kongsvinger som 
syerske. Der traff hun sin 
utkårede og giftet seg med ham på 
Kongsvinger i 1917. Han hette Olaf 
Basteson og var fra Skibbåtsvær 
på Helgelandskysten utenfor 
Sandnessjøen/Herøy og Dønna. 
Han var da materialforvalter i det 

militære. Dagny reiste til Herøy 
hvor hun fødte sin første sønn Arne 
i 1917. Her bodde hun sammen 
med sine svigerforeldre langt til 
havs på øygruppen Skibbåtsvær. 
Ektemannen Olaf var i det militære 
og besøkte sin kone av og til. Dette 
resulterte i at Dagny fødte en sønn 
til, Einar, i 1920. I 1921 ble hun 
gravid igjen. 

Da Olaf begynte på 
Ingeniørskolen i Trondheim i 1922, 
ville Dagny ta guttene med seg og 
reise sydover – hjem til sine foreldre 
i Drøbak. Men hun fikk ikke lov til 
å ta med den eldste sønnen Arne, 
da svigermoren mente han ikke ville 

tåle turen sørover. Arne ble igjen, og 
Dagny tok med seg yngste sønnen 
Einar og reiste. I 1922 fødte hun sin 
siste sønn, Sverre, i Drøbak. 

Stjernen i Fastlandsgården
I 1924 reiste Olaf til Canada for 
å bygge jernbane mot lovnad om 
at Dagny og barna skulle komme 
etter, noe som det ikke ble noe av. I 
Drøbak levde hun et omflakkende 
liv. Først bodde hun hos sine 
foreldre i brannvakta. Senere flyttet 
hun inn i Fastlandsgården, Niels 
Carlsens gate 11.

Hun var nå uten jobb, så hun 
fikk innredet en liten forretning i 

Dagny ble født i Oslo og var eldst i en søskenflokk 
på elleve. Hennes far var brannmester Anders 
Julius Hansen som ble omtalt i forrige nummer 
av Pensjonist-nytt. Hennes yngste bror var Einar 
Hansen som drev med salg av maling og tapet i 
Skanckegården.

Konfirmasjon i Drøbak kirke 2. oktober 1910. Kanskje noen kjenner igjen sine 
slektninger? Dagny Hansen (Basteson) sitter helt foran som nummer 2 fra høyre.

Dagny fisker laks ved Skibbåtsvær på 
Helgelandskysten.

uthuset som lå ut mot veien. Hun 
kalte butikken for Stjernen. Her 
solgte hun sjokolade, karameller 
og limonade. Hennes far, brann-
mesteren, hjalp henne med å få lagt 
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inn vann i 1926. Dermed slapp hun 
å gå ut i all slags vær for å hente rent 
vann til å lage limonade. En dag i 
1926 solgte hun for kr. 70,- som var 
mye penger på den tiden.

Etter krigen kom det en 
blomsterforretning der som het «Titt 
Inn». Kjøkkenet til det som i våre 
dager er Kumlegaarden blir den dag 
i dag kalt Stjernen.

Elle keramikk
I 1937 døde eldste sønnen Arne, 
og hun reiste helt opp til Nordland 
for å være med i begravelsen. De 
to andre sønnene dro til sjøs. Einar 
giftet seg i 1941 og bodde de første 
årene i Moss. Men i 1943 fikk han 
jobb på Elle keramikk og kom 
tilbake til Drøbak. Einar fikk et lite 
husvære oppe i Fjellveien.

Pavelsgården
Etter krigen flyttet Dagny til 
Pavelsgården i Storgaten 7. Her 
hadde hun et lite husvære i den 
vestre enden. Det inneholdt en 
liten stue, et lite kjøkken og en 
sovealkove innenfor kjøkkenet. 
Det var kun kaldt vann. Utenfor 

var det et bryggerhus hvor det ble 
vasket tøy, og bakenfor der var det 
en to-seters utedo. Ved siden av 
utedoen var det et nakent fjell hvor 
det var fin utsikt til Båthavna. Hver 
17. mai fikk vi sitte der for å se på 
fyrverkeriet.

Nåtlerske på skofabrikken
Krigen var over, og Dagny fikk jobb 
på skofabrikken som nåtlerske. Hver 
gang hun fikk lønn, måtte jeg møte 
henne på torget, og vi gikk da på 
Centralkaféen. Der fikk jeg brus og 
kake.

Å gå julebukk var tradisjon før, 
og en gang gikk jeg helt alene fra 
Nordveien til Pavelsgården for å 
besøke min bestemor Dagny. Jeg 
var vel ikke mer en 6 år. Det var 
litt skummelt, for det var langt og 
mørkt. Tenk om jeg traff på noen 

«slemme gutter». Da tenkte jeg på 
sangen til Alf Prøysen om å sitte på 
et trygt bestemorfang. 

Nupereller
På fritiden drev Dagny med 
nupereller, og hun lærte mange 
fruer i Drøbak denne teknikken, 
som er en form for hekling. Hun 
var aktiv i avholdsorganisasjonen 
Det Hvite Bånd og i Frelsesarmeen. 
I 1965 flyttet hun til blokka ved 
Sea Side, Storgaten 42. Det var en 
stor forbedring, for hun fikk varmt 
vann, dusj og vannklosett.  Her 
bodde hun fram til 1971, da hun 
ikke kunne greie seg selv lenger – og 
flyttet til Grande. Der døde hun i 
1973, 78 år gammel.        

Interiør fra 
Dagnys butikk 
Stjernen som 
lå ved den 
nåværende 
Kumlegaarden. Til 
høyre et glimt av 
butikken utvendig.

Snart sjømenn. Dagnys sønner Sverre og 
Einar Basteson med seilbåt utenfor Fastlands-
gården i Niels Carlsens gate 11. Året er 1930.

Bildet til venstre: Dagny og 
artikkelforfatteren Jan Egil ved 
Fastlandsgården i 1946.

Bildet til høyre: Bestemor Dagny Basteson 
slapper av i godstolen hjemme i 
Pavelsgården i 1957.

Fra venstre: Dagnys yngste sønn 
Sverre, deretter Dagny og hennes far, 
brannmester i Drøbak Anders Julius 
Hansen. Lengst til høyre brannmesterens 
yngste datter Åse. Foto fra 1939. 
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Faren min, Grini- 
fange nr. 2702

Med pipa i munnen leste han dagens 
aviser, for deretter å fordype seg i 
historiebøkene – helst om annen 
verdenskrig. Fra vinduet så han ut 
over Oslofjorden og Oscarsborg 
Festning, og av og til tok han opp sin 
tyske ubåtkikkert for å se bedre.

Hadde han sittet der i 
grålysningen 9. april 1940, ville han 

Oldebarna ser mot Oscarsborg med 

oldefars ubåtkikkert.

Faren min, Bjørn Jofred Wolden, var født 20. oktober 1923 og døde i sitt hjem 
på Gylteåsen i Drøbak 25. november 2012. Han var født i Torpa, Nordre Land 
og vokste opp i Oslo. På 50-tallet bygde han hytte i Gylteåsen der han tilbragte 
sin pensjonisttilværelse.

Tekst: Vigdis Wolden ha sett de mørklagte skipene som 
gled inn fjorden. Han hadde sett 
at den tyske krysseren «Blücher» 
kom i brann og sank etter at oberst 
Birger Eriksen, kommandanten 
på Oscarsborg Festning, ga ordre 
om beskytning. Men faren min så 
ikke dette. I stedet opplevde han 
tyske bombefly over Oslo. En ny 
virkelighet begynte. Fem år under 
tysk okkupasjon.   

 Det var spennende å være 17–18 
år i Oslo. Ganske raskt ble han og 
mange andre involvert i «lyssky» 
virksomhet – illegale aviser skulle 
hentes og leveres. Til hvem eller 
fra hvem skulle man ikke vite, og  
familien ble involvert i å skjule folk 
på flukt mot Sverige.     

Så en dag observerte han russiske 
krigsfanger komme i land på brygga. 
«Hvordan så de ut?», spurte jeg. «De 
så ikke ut», sa faren min, som vanlig 
fåmælt når det gjaldt å fortelle fra 
krigen. Han hadde tent en røyk og 

ga den til en av fangene, og dermed 
ble han arrestert. Først til avhør i 
to dager på Victoria terrasse og så 
til Grini som fange nr. 2702. Ikke 
på grunn av sigaretten, men på 
grunn av våpen, står det i Grinis 
fangeleksikon.  «Våpen? Hadde du 
det?» «Nei, men jeg visste jo om 
noen. De kom ingen vei. Slapp ut 
etter to måneder.» 

Etter det bestemte familien at det 
var best å få ham over til Sverige. 
Natterstid gjennom skogene i 
Østfold til interneringsleir, senere en 

Faren min (innringet) var skarpskytter og marsjerte inn i Trondheim 8. eller 9. mai 

1945. I alt var de to bataljoner, ca. 2000 mann, som kom med spesialtog fra Falun 

over Storlien. De sov på halm i kuvogner. I Trondheim var det stor stas å se dem. De 

måtte stadig ut i gatene.

av treningsleirene, Bäckehagen, for 
de norske polititroppene i Sverige. 
Siden Sverige var nøytralt, kunne 
de ikke kalles militære tropper. 
Treningsviljen var på topp, sa han. 
«Vi løp gladelig gjennom isvann.»
Så kom frigjøringen og faren min og 
hans kompani gikk inn i Trondheim. 
Der hadde tyskerne sin store 
ubåtbase. Og der stjal faren min en 
tysk ubåtkikkert.  Når oldebarna kom 
på besøk og ville låne kikkerten, sa 
han: «Ta remma rundt halsen. Den er 
veldig tung.»
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Faren min hadde boken «Norsk 
fangeleksikon – Grinifangene», en 
oversikt over Grini-fanger, når og hva 
de ble arrestert for, hvor lenge de satt 
fengslet, og hvor de eventuelt ble sendt 
videre.  

Som konsentrasjonsleir ble Grini 
åpnet 14. juni 1941. Fram til freden 
8. mai 1945 var det i alt 19 788 regi-
strerte fanger på Grini. Noen sonet i 
åpen fangeleir, andre på celler. 

Hva ble de fengslet for? Plakat-
riving, illegale aviser, besittelse av radio 
eller lytting på radio (bare NS-
medlemmer hadde lov til å ha radio), 
tysk- eller NS-fiendtlig propaganda 
eller opptreden, spredt rykter og ny-
heter, blomster på kongens fødselsdag, 
kongepropaganda, ute etter kl 20, 

solgt sørgeflor, tvetydige uttalelser 
i foredrag, sunget Marseillaisen, 
tyskfiendtlig artikkel (Gunnar Larsen 
i Dagbladet), 17. mai-demonstrasjon, 
illegal telegrafgruppe, overfalt tysk 
soldat, flyktningehjelp, spyttet 
etter tysk soldat,  streik, sabotasje, 
forsøk på flukt, eller fordi de var 
kommunist, marxist eller jøde. 
Mange var internert som  gisler, og 
noen samfunnstopper var såkalte 
«kongegisler».                                

* * *
Artikkelen er i hovedsak hentet fra 
heftet «Karikaturer og propaganda –
før og under okkupasjonen 1940–45», 
utgitt av Avistegnernes Hus, Drøbak, i 
forbindelse med utstillingen av samme 
navn 23. august til 28. oktober 2012.

«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.

Mer for pengene

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

Vi fører dameklær fra

BRIO® Drøbak
Holterveien 3 – 1448 Drøbak

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

AMFI Drøbak City

Haslev LANGBORD
alle størrelser – eik, bøk og valnøtt – til favørpris

www.esbjug.no    tel. 922 19 256    mobler@esbjug.no    
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«I HJERTET AF SELVE 
VILDHEDEN OG 
TROLDSKABEN»

Innledning ved Sven Lindblad:

Vi følger opp artikkelen om 
klatrepioneren, språklæreren og 
Drøbakentusiasten Therese Bertheau 
i desembernummeret 2012 av 
Pensjonist-nytt. I fjor fikk hun sin 
biografi, skrevet av Anne-Mette Vibe. 
Denne gangen bringer vi et utdrag 
fra Therese Bertheaus velskrevne 
artikkel «En uge i Jotunheimen» 
som sto trykt i Nylænde – Tidsskrift 
for kvindernes sag, i november og 
desember 1894. Nylænde ble utgitt av 
Norsk Kvindesagsforening og har vært 
karakterisert som det første politisk 
orienterte kvinnesakstidsskriftet i 
Norge. Det startet opp i 1887, året 
etter at Karen Berthine Thorbjørnsen 
hadde avsluttet utgivelsen av bladet 
Den Norske Kvinde, som kom ut i 
Lindtruppbakken i Drøbak i årene 
1884–1886.

I artikkelen i Nylænde omtalte 
Therese Bertheau innledningsvis 
bestigninger av Østre og Midtre 
Torfinnstind, Uranostind og Saga. 
Dette var sommeren 1894. Etter 
denne siste bestigningen, dro følget 
nedover langs Melkedalen og tok 
inn på den vakre Skogadalsbøen 
klokken 8 om kvelden. Fra det 
tidspunktet starter vi Therese 
Bertheaus egen beretning. Neste 
dag skulle de tidlig av gårde, for 
selveste Store Skagastølstind sto 
for tur til å bestiges. Vi får blant 
annet vite at på veien opp mot 
toppen løsner det en stor stein – noe 
som kunne fått fatale følger. En 

ulykke blir heldigvis avverget i siste 
øyeblikk, og hun blir den første 
kvinne på toppen av Norges tredje 
høyeste fjell – uten at hun nevner 
dette spesielt.

Følget blir sittende og nyte 
utsikten fra toppen i en time, og 
det var ikke uten grunn. De hadde 
ikke hatt tid til å tenke så mye på 
det storslagne synet som ventet 
dem på toppen. En slik utsikt gjør 
at bagatellene i våre liv blir enda 
mer betydningsløse. Nå var de 
«midt i hjertet af selve vildheden 
og troldskaben, med sorte gabende 
styrtninger og vilde botner og bræer 
til alle kanter, men over det hele den 
nedadgaaende sols mildnende skjær 
og dæmpede farvetone».

Store Skagastølstind – også kalt 
«Storen» – er mye vanskeligere 
å bestige enn Galdhøpiggen og 
Glittertind. Fjellklatrerne i denne 

Med Therese Bertheau 
til toppen av Store 
Skagastølstind

Therese Bertheau (1861–1936) bodde i 
Seimbakken i Drøbak de siste 20 årene 
av sitt liv. Utsnitt av foto fra ukebladet 
Urd, 8. mars 1902.

Store Skagastølstind. Illustrasjon fra 
«Jotunheimen», Den norske turistforenings 
årbok 1986. (Foto: Morten Løberg).
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pionertiden må ha vært av en helt 
spesiell karakter både fysisk og 
psykisk, ikke minst når vi tenker på 
de enkle hjelpemidlene de brukte. 

Etter nedstigningen via hytta 
på Bandet tar de inn på Turtagrø 
Hotel kl. 5 om morgenen for 
endelig å kunne spise seg mette og 
hvile ordentlig ut. 

«Maanen seiler blank og 
smilende videre paa sin runde, 
og Skagastølstinderne nikker 
til hverandre gjennem de hvide 
skydotterne», skrev Kristian 
Tandberg i poetiske vendinger i 
Den norske turistforenings årbok 
1902.

Og navnene i Jotunheimen 
er et kapittel for seg. De er 
et slags far etter mennesker, 
påpekte Kari Heftye Skollerud i 
turistforeningens årbok 1988. De er 
«en fottur i vellyd: – Hurrungane 
– Brendeteigen – Urdanosi – 
et dikt av bratte konsonanter, 
krappe rytmer, trange vokaler – 
fremmede, spennende. De er som 
fjellet selv, steile, ville, utemmede 
– Gjertvasstind – Vettisgjelet 
– Hillerø».

Etter at Therese Bertheau hadde 
nådd toppen av Store Skagastøstind, 
ble den begivenhetsrike uken 
i Jotunheimen sommeren 
1894 avsluttet med utflukter 
til Gjertvasstind og Store 
Styggedalstind. Her valgte de en 

svært vanskelig passasje. Disse 
beskrivelsene er ikke tatt med her.

Therese Bertheaus tekster i 
Nylænde var uten illustrasjoner, så 
bildene og billedtekstene er tilført 
her. Deltakerne på fjellturen ble 
anonymisert. De ble heller ikke 
nevnt med fullt navn av Andreas 
Saxegaard da han skrev om den 
samme turen i artikkelen «Notiser 
fra nogle tinder i Jotunheimen» i 
turistforeningens årbok 1895. Vi 
har likevel følgende navn på dem 
som blir omtalt:

Ingeniøren = Andreas Saxegaard
L’enfant terrible = Antoinette Erika 
Kamstrup
Notre dame = Therese Bertheau
Tostein = Tostein Røine 
Theologen = Joachim Holmboe 
Aarestrup
Frøken X = Fanny Paulsen

Therese Bertheaus egen 
beretning:
Paa Skogadalsbøen var der som 
sedvanligt altfor hyggeligt til, 
at man kunde komme tilsengs i 
rimelig tid. Først skulde et grundigt 
maaltid indtages og et glas tømmes 
for Saga og Uranaastind, og siden 
kom Gudbrand ind og gjorde op 
paa peisen. Slaar man sig først ned 
ved en peis i Jotunheimen, har det 
sin store vanskelighed at komme 
op igjen, isaær naar man fordyber 

sig i tindeprat, og det gjordes 
tilgavns denne aften. Ingeniøren 
fik nyttige vink af en ung 
danske, som netop havde besteget 
Gjertvastind, og første dame på 
Nordlige Skagastølstind beskrev 
sin bestigning fra foregaaende dag. 
Først klokken 1 tømtes spisestuen.

Kl. 4 dundrede theologen paa 
damernes dør. Mer ro undtes dem 
ikke; thi idag skulde de prøve 
kræfter med Store Skagastølstind. 
Efter en solid frokost og do 
nistepakning satte selskabet sig 

henved 5½ tiden i bevægelse. Ogsaa 
ifjor havde ingeniøren, theologen 
og Notre dame prøvet sig paa Store 
Skagastølstind, men vedvarende 
taage og regn havde tvunget dem 
til at vende om. Denne gang var de 
imidlertid bestemte paa ikke at give 
sig saa let.

De valgte samme vei som 
ifjor. Utla passeredes over broen 
nordenfor Skogadalsbøen. Derpaa 
lagdes veien om den nedlagte 
Gjertvasbø, saa tilveirs i sydvestlig 
retning og ret mod syd over 

Hytta på Bandet – Skagastølsbu – med utsikt over Midtmaradalen. I det fjerne 
skimter vi blant annet Falketind. Illustrasjon fra «Jotunheimen», Den norske 
turistforenings årbok 1986. (Foto: Helge Sunde).
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Maradalsbræen, derefter mod vest 
langs Midtmaradalens nordside, 
indtil de i bunden af dalen begynte 
opstigningen til «Bandet», mellem 
Dyrhougs- og Skagastølstinderne, 
som naaedes kl. 2.

Her paa Bandet, hvor selskabet 
ifjor havde maattet overnatte ude 
i regn og blæst, da Skagastøls-
hytten var nedblæst, tog nu alt 
sig anderledes ud. Hytten var 
gjenopført, og «Storen», som ifjor 
havde skjult sig under et ugjennem-
trængeligt taageslør, saa nu saa 
medgjørlig og indbydende ud, at 
selskabet besluttede sig til at gaa 
løs paa den saa snart som mulig, 
og efter en times hvil i hytten toges 
høitidelig afsked med L’enfant 
terrible, som paa grund af et 
tidligere i ubesindighed givet løfte 
fandt at burde negte sig fornøielsen 
af at gjøre bekjendtskab med den 
celebre tind.

Hun blev tilbudt ingeniørens 
revolver for det tilfælde, at hun 
skulde faa bjørnebesøg (Maradalene 
har nemlig været bekjendt som et 
yndet opholdssted for bjørne), og 
for at hun ikke altfor meget skulde 
savne de øvriges selskab, tilraadedes 
hun at tage sig en ordentlig 
middagslur. Det blev hende sagt, at 
de sandsynligvis ikke kunde være 
tilbage før ud paa natten, og skulde 
det falde dem ind at overnatte oppe 
i tinden, maatte hun derfor ikke 

tro, at alle ulykker var ude. Med 
tilsyneladende sindsro sagde hun 
dem det sidste farvel, og toget satte 
sig i bevægelse.

I forveien gikk som sedvanlig 
ingeniøren, og snart viste baade 
varder og fodspor efter en 
engelskmand, som havde været oppe 
nogle dage før, at der var slaaet ind 

paa ret vei. Høiere og høiere steg de, 
og spændingen tiltog, eftersom de 
nærmede sig det sted, hvor de antog, 
at «renden» maatte være. Her var 
den meget omskrevne «afsats»; den 
var ikke til at tage feil af, og der, 
lige over hovederne paa dem, var 
«Heftyes rende» med den lodrette 
væg, der efter tidligere bestigeres 
udsagn ikke lod sig passere 
af enkeltmand, «med mindre 
vedkommende var 11 fod lang».

Istedenfor at stige op paa 
Tosteins skuldre og herfra forsøge at 
faa saa fast tag med isøksen, at han 
efter skaftet kunde heise sig op og 
saaledes faa fodfæste i renden, valgte 
ingeniøren at se sig om efter en ny 
vei, hvor han kunde klare sig alene. 
En saadan mente han ogsaa at have 
fundet lidt tilhøire, og skjønt den 
saa alt andet end indbydende ud, 
gav han sig straks ifærd med den. 
Han haabede paa denne maade 
at omgaa det nederste berygtede 
parti for senere at slaa ind paa den 
sedvanlige vei i selve renden. Og 
forsøget lykkedes. Om ikke længe 
befandt han sig hel og holden ca. 
16 à 17 fod over hovederne paa de 
andre og kunde herfra fortsætte 
den rigtignok besværlige, men dog 
meget lettere passage til rendens 
top. Straks han var kommen op, 
valgte han sig en god og sikker 
plads, og idet han stemte fødderne 
mod en stor sten, forat han i tilfælde 

skulde kunne holde næstemand i 
touget, gav han Tostein ordre til at 
sætte sig i bevægelse ad samme vei, 
som han selv havde fulgt. Snart stod 
Tostein ved hans side, og nu var 
turen til Notre dame.

Den vei, ingeniøren var slaaet 
ind paa, var efter al sandsynlighed 
den samme, som Hans Vigdal 
havde valgt, da han i 1890 alene 

L’enfant terrible het egentlig Antoinette 
Erika Kamstrup (1859–1948). Hun og 
Therese Bertheau kjente hverandre 
fra guvernanteutdannelsen ved Nissens 
skole. Antoinette – eller «Netta» – var 
første kvinne som besteg Falketind sør 
i Jotunheimen i 1894, men hun hadde 
lovet sine foreldre ikke å bestige Store 
Skagastølstind. Her er hun fotografert i 
1874. (Foto: Eiker Arkiv).

Klatring i Heftyes renne. Tegning fra 1894 
av Robert Spenoe, gjengitt i Slingsbys 
klassiker «Norway – the Northern 
playground», 1904.
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besteg Store Skagastølstind, og som 
han havde betegnet som «fælande 
styg». Da det antoges, at Notre 
dame vilde trænge omtrent lige 
meget hjælp af touget, hvilken vei 
hun end valgte, bestemtes, at hun 
skulde «heises» den almindelige 
vei. Touget med skindbeltet blev 

derfor firet ned paa afsatsen, og ikke 
længe efter bevægede Notre dame sig 
sprællende tilveirs, et kunststykke, 
som foraarsagede theologen saa stor 
fornøielse, at Notre dame beklagede, 
hun ikke kunde være vidne til hans 
præstationer, naar hans tur kom til 
at heises.

Imidlertid var Notre dame 
avanceret saa langt i renden, 
at Tostein netop havde kunnet 
rapportere op til ingeniøren: «Naa 
ser jeg hue paa a», da han pludselig 
fik øie paa en stor sten, som lagede 
sig til at gaa lige i hovedet paa 
Notre dame. I en fart maatte han 
slippe touget for at stanse stenen, 
og godt var det for Notre dame, at 
ingeniøren havde sterke arme; ellers 
kunde det været slemt nok. Snart 
sad ogsaa hun i god behold oppe 
hos de to andre og kunde have 
den fornøielse at være assistent ved 
heisningen, da theologen straks 
efter transporteredes op samme vei. 
Derefter fortsattes uden synderlige 
vanskeligheder til toppen, som 
naaedes kl. 7.

Hidtil havde ingen af dem havt 
tid til at tænke paa, hvilket storartet 
syn der ventede dem, naar de kom 
op. Desto mere henrykte blev de, 
da de nu saa sig midt i hjertet af 
selve vildheden og troldskaben, 
med sorte gabende styrtninger og 
vilde botner og bræer til alle kanter, 
men over det hele den nedgaaende 

sols mildnende skjær og dæmpede 
farvetone. Til at nyde et saadant 
syn behøvedes tid, og ingeniøren 
var elskværdig nok til at indrømme, 
at naar kun renden klaredes i det 
lyse, havde det ingen nød med det 
øvrige. Til kl. 8 kunde selskabet 

derfor lade hvilde falde paa sig.
Medens udsigten nødes, indtoges 

de sedvanlige forfriskninger, 
bestaaende af sne og bonbons 
(sukkertøy, kandissukker, red. 
anm.), og dernæst maatte vardens 
indhold undersøges og forøges 

Over en smal hylle på Store Skagastølstind 
i året 1900. Vi ser fra venstre: William 
Cecil Slingsby, Therese Bertheau og 
Ole Berge. (Foto: George P. Baker. Fra 
«Norway – the Northern playground», 
1904).

På toppen av Store Skagastølstind under klatreturen i 1900. Ole Berge og Therese 
Bertheau forankrer Slingsby, som har prøvd ut en noe endret rute. (Foto: George P. 
Baker. Fra «Norway – the Northern playground», 1904).
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med de nye bestigeres visitkort. 
Istedenfor det gamle gulnede 
lommetørklæde, hvori kortene var 
indsvøbt, anbragtes theologens 
skinnende røde, hvis ophold paa 
«Storen» dog ikke blev af lang 
varighed, eftersom det allerede 
næste dag blev hentet ned i dalen 
igjen af andre besøgende.

Præcis kl. 8 tiltraadtes tilbage-
toget. Renden klaredes dennegang 
i en fart; men farten minkede 
betydelig, da mørket om ikke længe faldt paa, og varderne som følge 

heraf blev vanskeligere at opdage.
«Nei se, der tænder frøkena lys 

for os», raabte pludselig Tostein. 
Og virkelig, nede paa Bandet, der 
hvor hytten maatte ligge, saaes 
et klart glimtende lys. Vel var 
L’enfant terrible meget praktisk og 
opfindsom, men hvorledes hun bar 
sig ad med dette, gikk over alles 
begribelse. I hytten fandtes nemlig 
verken lys eller lampe eller brændsel. 
Et gammelt kogeapparat var 
rigtignok bleven bragt for dagen, 
men uden petroleum skulde man 
heller ikke med det komme langt.

Hvor nu lyset end skrev sig fra, 
saa havde det en meget oplivende 
virkning paa vore tindebestigere, og 
de istemte et begeistret hurra, som 
skulde underrette L’enfant terrible 
om, at de nu var paa lykkelig retour. 
Da flammede det op dernede med 
en knitrende og spruttende lyd 
som af raketter. Slike heksekunster 

kunde ikke L’enfant terrible 
præstere; der maatte være kommen 
fremmede tilgaards. Endnu et hurra 
istemtes, og dennegang besvaredes 
det af et kor af stemmer, hvoriblandt 
ogsaa tydelig hørtes damestemmer. 
L’enfant terrible havde nok faaet 
mange besøgende paa Bandet 
ikveld.

Imidlertid famler selskabet 
sig nedover deroppe i tinden. De 
rutscher og glider over sva og urer, 
snart paa fire og snart paa to, 
medens ingeniøren kommanderer: 
«Gaa paa! Lad staa til!» og takket 
være hans velmente formaninger 
staar de kl. 2 udenfor hytten, hvor 
L’enfant terrible giver dem en varm 
modtagelse og presenterer dem for 
frøken X, som den næste dag skal 
bestige Store Skagastølstind med to 
førere fra Turtegrø.

Inde i hytten ligger der folk 

ud over gulv og bænke. Foruden 
frøkenens to førere er der endnu et 
belgisk selskab med en norsk og en 
schweizisk fører. Schweizerføreren 
har gjort ild op udenfor hytten; han 
har nemlig ført brænde med fra 
Turtegrø, og ved hjælp af petroleum 
har han frembragt den knitrende lyd, 
som naaede lige op i tinden. Han 
har det meste af natten underholdt 
L’enfant terrible med beskrivelser af 
sine tindebestigninger. 50 gange har 
han besteget Mont Blanc; af norske 
fjelde har han prøvet Romsdalshorn, 
som ikke imponerer ham, og 
imorgen skal han spadsere op paa 
«Storen», som ser ham vel medgjørlig 
ud.

Han er en meget elskværdig 
mand, som straks vinder Notre 
dame’s hjerte (L’enfant terrible’s har 
han allerede vundet) ved at traktere 
hende med den beste the, hun 

Utsikt fra Store Skagastølstind. Fra 
Den norske turistforenings årbok 1902. 
(Foto: Howard Priestman).

Hytta på Bandet med «Storen» i bak-
grunnen. Fra Den norske turistforenings 
årbok 1988. (Foto: Svein Grønvold).

Turtagrø Hotel ble oppført av 
fjellføreren Ole Berge i 1888. Bygningen 
brant ned til grunnen i 2001, og et nytt 
hotell er reist på stedet.  (Foto fra 
Wibeke Knagenhjelm: «Tradisjonsrike 
turisthotell i Sogn og Fjordane», Det 
Norske Samlaget, 1990). 

En del av den eldre bebyggelsen på 
Turtagrø finnes fremdeles. Ole Øiene 
bygde denne delen i 1888. Den var et 
separat hotell fram til 1911, da Ole Berge 
fikk slått de to hotellene sammen. (Foto: 
Sven Lindblad, 2006).



36 PENSJONIST-NYTT 1/2013 PENSJONIST-NYTT 1/2013 37

nogensinde har smagt. Hun deler 
den ædelmodig med sine ledsagere, 
og rørt herover rækker han hende 
nok en kop, men dennegang med 
den oplysning, at det maa blive den 
sidste, eftersom han ikke har mer 
igjen.

Efterat ogsaa denne kop var 
gaaet paa omgang, brød selskabet 
op for at begive sig til Turtegrø. 
Klokken var nu nærmere 3 end 2, 
og det begyndte allerede at lysne. 
I fuldt firsprang gikk det nedover 
Skagastølsbræen; derefter klaredes 
uren i en fart, og hop i hop fra 
tue til tue bar det ned i dalen. 
Klokken 5 bankedes paa døren paa 
Turtegrø, og en halv time efter slog 
fem forsultne sjæle sig ned om et 
dampende kjødfad.

Efter maaltidet strakte de sine 
mødige lemmer paa gulvet i salonen 
med tougruller til hovedpude, da 
senge eller sengetilbehør ikke var at 
opdrive, og først da husets folk satte 
sig til frokostbordet, var enkelte 
af gjesterne saa venlige at overlade 
de fremmede sine senge til en 
formiddagslur. Derefter flot middag 
med vin, og ud paa eftermiddagen 
tilbage til Skogadalsbøen ad den 
almindelige vei over «Keiseren». 
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(Ukjent fotograf).
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I en serie artikler vil ansatte i Advokatfirmaet 
Perspektiv i Drøbak komme med juridiske råd og tips 
innenfor aktuelle temaer. Denne gangen tar advokat
Ingrid Vesterhus Høyte for seg noen problem-
stillinger knyttet til opprettelse av testament.  

Råd og tips til deg som vurderer å 

opprette testament 
Før man oppretter et testament er 
det særlig to forhold man må være 
klar over: For det første inneholder 
arveloven regler om hva man 
har lov til å disponere over ved 
testament. For det andre inneholder 
arveloven strenge formkrav til selve 
opprettelsen av testamentet. 

Begrensninger / åpninger i 
testasjonsfriheten
Det klare utgangspunkt er at enslige 
uten barn har full testasjonsfrihet. 
De kan med andre ord testamentere 
bort alt hva de etterlater seg til 
hvem / hva de vil, eksempelvis en 
person i / utenfor familien de holder 
kjær, eller en forening / lag de 
ønsker å støtte med eiendeler eller 
penger. Dette gjelder uavhengig av 

Fribeløp og avgiftssatser
I neste artikkel (juni-nummeret) vil 
vi ta for oss fribeløp og avgiftssatser 
på arv og gaver.

om testator etterlater seg søsken, 
foreldre eller fjernere slektninger 
i live. Dersom enslige uten barn 
ikke oppretter testament, vil arven 
automatisk gå til foreldrene eller 
avkom etter foreldrene. Dette 
forklarer hvorfor noen uventet 
mottar store summer i arv etter en 
fjern slektning.

Dersom man er gift, arver 
ektefellen halvparten eller eventuelt 
¼ (avhenger av om arvelater 
også har barn) av det førstavdøde 
etterlater seg. Ektefellens arverett 
kan begrenses ned til henholdsvis 6 
eller 4 x folketrygdens grunnbeløp, 
men det må i så fall gjøres gjennom 
et testament som ektefellen får 
kunnskap om før førstavdødes 
bortgang. Det høres kanskje 
upraktisk og «grådig» ut å skulle 
ønske å redusere ektefellens arv. 
Men ektefellens lovbestemte arverett 
kan bli omfattende dersom det 
er store verdier, og vi ser flere og 
flere som inngår ekteskap i høy 

alder, gjerne med hver sine barn 
fra tidligere forhold, som ønsker at 
barna deres skal arve mor / far.

Hvis man har livsarvinger, dvs. 
barn, barnebarn mv, innehar loven 
såkalt «pliktdelsarv» til disse på 
2/3 av det arvelater etterlater seg. 
Pliktdelsarven er aldri høyere enn 
kr 1.000.000,- til hver av barna eller 
til hvert barns linje. I praksis skjer 
det ikke sjelden at man overstiger 
pliktdelsarven, slik at testator i 
realiteten har en ganske betydelig 
testasjonsfrihet. I tillegg er det 
den såkalte «frie 1/3» som alle 
kan disponere over ved testament, 
forutsatt at en eventuell ektefelle har 
fått den arven vedkommende har 
krav på.

I de fleste familier ønsker man at 
det man etterlater seg skal fordeles 
mellom ektefelle og barn. Et nyttig 
tips kan likevel være å opprette 
et testament som bestemmer at 
arven etter ham / henne skal 

være mottakers særeie. Et vilkår i 
loven er at dette i så fall gjøres ved 
testament. Her kan arvelater spare 
neste generasjon for et ubehagelig 
tema å ta opp med partneren.

Det nevnes kort at dersom noen 
av arvingene er umyndige, dvs. 
under 18 år eller umyndiggjort 
ved arvefallet, vil som hovedregel 
overformynderiet forvalte eventuelle 
arvede midler som overstiger kr 
75.000,-. For eventuell arv som 
overstiger pliktdelsarven, kan 
arvelater i testaments form erklære 
at arven ikke skal forvaltes av 
overformynderiet.

 
Formkrav til selve testamentet
Her er lovens krav tilnærmet 
uten unntak. Konsekvensen av 
at formkravene ikke fylles er at 
testamentet blir kjent ugyldig. Den 
som ønsker å opprette et testament 
må være 18 år. Testamentet skal 
være skriftlig og ha vitnepåtegning 
fra to vitner som testator har godtatt 
og som er til stede samtidig. Vitnene 
behøver ikke å kjenne til innholdet 
i testamentet, men de må vite at 
dokumentet de vitnepåtegner, er et 
testament. Vitnene må ikke direkte 
/ indirekte ha fordel av testamentet. 
Testator skal videre, mens vitnene er 
til stede, skrive under på testamentet 
eller vedkjenne seg sin underskrift. 
Vitnene skal skrive navnene sine på 
testamentet mens testator er til stede 
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og etter testators ønske. Mange 
tror at et testament må tinglyses 
for å være gyldig, men det stemmer 
ikke. Det er ikke engang mulig til å 
tinglyse et testament.

Noen avsluttende råd
Ettersom konsekvensene av at 
testamentets innhold / form ikke 

oppfyller lovens krav kan være store, 
bør man konsultere bistand dersom 
man er usikker. I tillegg vil jeg 
anbefale de som oppretter testament 
å benytte seg av den lokale tingretts 
oppbevaringstilbud, som er helt 
gratis. Da forsikrer man seg om at 
testamentet blir fremlagt når døden 
inntreffer før eller senere.            

Velkommen til hyggelig handel
Vi har fagutdannelse og 23 års erfaring
10% pensjonistrabatt på kosttilskudd

Åpningstider: 
Hverdager  kl 9-17    Lørdag   kl 9-15
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Lør. 11-14

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

Sommertid:
 Man/Tors. 11-15, Ons. 11-19, Lør. 11-14

SToR uTSTiLLiNG
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Kontakt Fagsenteret for peiser og ovner

Dyrløkkeveien 27, 1448 Drøbak
Tlf 64 93 47 50, Fax 64 93 50 70
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Niels Carlsens gate 2
1440 Drøbak
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Rett før jul kom Salsa forlag i 
Drøbak ut med en CD-pakke med 
tittelen «Drøbak forteller». Bak 
denne nokså nøkterne tittelen skjuler 
det seg en samling av intervjuer, 
Drøbak-lyder og lokale sangperler ‒ 
laget i stor kjærlighet til vår by. Ideen 
til utgivelsen kom opprinnelig fra 
Øystein Øystå.  

Pakken består av to CD’er og 
et lite hefte. Den første CD’en 
er en lydmontasje hvor Nils Ole 
Oftebro forteller, og Cesilie Tanderø 
intervjuer profiler fra Drøbak. Her 
er det i alt seks scener som samlet 
skal uttrykke noe av Drøbaks sjel. 
Den andre CD’en er et herlig utvalg 
av revyviser fra Drøbak. Det er til 
sammen 20 sanger som er valgt ut 
av Lars-Helge Myklebust, og de 
har blitt spilt inn på nytt av lokale 
artister. Denne sangskatten fortjener 

å nå ut til et stort publikum i Frogn 
og omegn.

CD-pakken er resultatet av en 
stor dugnadsinnsats. Den er å få 
kjøpt i Julenissens Postkontor, i 
Galleri Drøbak Kunstnerforum 
og via forlagets nettsider. Et 
eventuelt overskudd går til Drøbak 
Kunstnerforum og til Drøbak 
Studiescene.                                  

Drøbak forteller
Tekst: Sven Lindblad

1

forteller

1

CD 1
1. Fjorden 
m/ Bernhard Magnussen  
2. Torget 
m/Ellen Kristiansen
3. Kinoen 
m/Øystein Øystå
4. Biblioteket 
m/Laila Mathiesen
5. Badeparken m/Kjell Ravne 

Manus, intervjuer og regi: Cesilie Tanderø
Lydsamler, komposisjon og miks: Bjarne Kvinnsland

Forteller: Nils Ole Oftebro
© Salsa forlag og Bjarne Kvinnsland 2012

Mange borgere i byen har gitt sine tanker i enqueter, 
som også har blitt lydkulisser og miljølyder

6. Husene 
m/Berit Hammer 
7. Historien 

m/Kjell Brage Hansen 
8. Praten 

m/Tom Kristiansen og 
Kjell Brage Hansen

9. Skogen 
og avslutningen

CD.indd   1 16.11.12   14.43

6. Husene 
m/Berit Hammer 
7. Historien 

m/Kjell Brage Hansen 
8. Praten 

m/Tom Kristiansen og 
Kjell Brage Hansen

9. Skogen 
og avslutningen

1

Opplegg, planlegging og manus: Lars-Helge Myklebust
Musikalsk innspillingsleder: Bjarne Kvinnsland

Opptak og miks: Cato Langnes
Forteller: Kjell-Morten Gustavsen
© Salsa forlag og Bjarne Kvinnsland 2012

Musikk: Dr. Øbak m/ Olav Nordsjø Lund som 
orkesterleder, repititør, piano og keyboard

CD 2 

Morten Waibel Ernø, 
Kjell-Morten Gustavsen, 
Ståle Johnsen, 
Cecilie Langlie, 
Cathrine Langlie, 
Lars-Helge Myklebust, 

Anne-Lisbeth Simonsen, 
Stein Nørve, 

Tone Skogholt, 
Eyvind Smith, 
Øystein Øystå

Vokal: 

CD.indd   2 16.11.12   14.43
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Til minne om Ivar Ytreland

Det var med stor sorg vi mottok 
beskjeden om at fangstmannen, 
polarentusiasten, oljepioneren, 
industrilederen og den tidligere 
fylkesordføreren Ivar Ytreland gikk 
bort 27. desember 2012, 86 år 
gammel. Fra sitt trivelige arbeidsrom 
hjemme i Ullerudåsen i Drøbak, 
preget av minner fra tiden som 
fangstmann og fisker på Nordøst-
Grønland, sendte han høyt verdsatte 
bidrag til vårt blad. Han skrev en 
rekke artikler med historier fra sitt 
eventyrlige liv. 

Tekst: Sven Lindblad

Tiden som fangstmann og fisker 
i unge år kom til å bety mye for ham 
hele livet, og denne perioden skrev 
han mest om. Det var vittige historier 
om eskimoen «Beinset» og «slik 
skyter man gjess», samt fortellingen 
om det særegne og noe kontroversielle 
prosjektet med fangst og transport av 
moskuskalver til Dovrefjell.

Videre fikk vi høre om hvordan 
han ble involvert i arbeidet med å få 
reist skulpturer av det store forbildet 
Roald Amundsen rundt om i verden. 
Her samarbeidet han blant annet 
med vennen Helge Ingstad. Noen 
av disse fortellingene inngikk senere 
i den flotte boken «Polarminner – 
Fortellinger om et glemt land og 
yrke» som Ivar fikk utgitt i 2010.

Ivar Ytreland var født i Ålesund i 
1926 og var sønn av en fisker. Etter 
å ha deltatt i hjemmestyrkene under 

Storgaten 15, 1440 Drøbak. Tlf. 64 93 46 55
Norsk Kunsthåndverk
Personlige gaver 
i de fleste prisklasser.
Velkommen til en liten
glad kunstopplevelse!
Storgt. 15, Drøbak
Telefon 64 93 46 55
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KONTAKTLINSER
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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
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han en virkelig pioner innenfor norsk 
oljevirksomhet. Fra nå av jaktet han 
ikke lenger på vilt, men på olje og 
gass.

Allerede i 1962 sto han sentralt 
under en ekspedisjon til Svalbard 
hvor hensikten var å lete etter olje. 
Dette var lenge før oljeboringen i 
Nordsjøen hadde kommet i gang, og 
det var ikke mange på den tiden som 
mente at det kunne finnes olje eller 
gass på norsk sokkel. De geologiske 
undersøkelser som var gjort hittil, 

En sommer er over, og unge Ytreland 
forlater Nordøst-Grønland om bord i 
«Polarbjørn». (Foto fra Ivar Ytrelands 
billedsamling). 

Fangststasjonen Kap Humboldt på 
Nordøst-Grønland har en vakker 
beliggenhet. Den var ferdig restaurert i 
1997.  (Foto fra de første etterkrigsårene i 
Ivar Ytrelands billedsamling).

hadde avskrevet denne muligheten. 
Det ble mange ekspedisjoner med 
lete- og borevirksomhet på Svalbard 
for Ivar og hans friluftselskende 
hustru Gerd.

I årene 1957–1965 sto Ivar 
Ytreland i spissen for arbeidet med 
å bygge opp Jøtul AS nordenfjells, 
og han var direktør for Trolla Brug 
i perioden 1965–1975. Så ble han 
grepet av politikken, og han var 
særlig opptatt av næringsliv og 
sysselsetting, petroleumsvirksomhet 
og samferdselspolitiske spørsmål. 
Han var aktiv innen Trondheim 
Høyre, medlem av bystyret og vara-
representant til Stortinget for Sør-
Trøndelag. I årene 1980–1992 var 
han fylkesordfører i Sør-Trøndelag. 
Det var en viktig periode med stor 
aktivitet i den midtnorske landsdelen. 
Han ble utnevnt til æresborger av 
kystregionen, ikke minst fordi han 
sto sentralt ved gjennomføringen av 
fastlandsforbindelsen til Hitra og 
Frøya. 

Ivar Ytreland var aktiv i 
Norsk Polarklubb, Det norske 
Svalbardselskap og Arktisk Forening 
Tromsø, og han ble tildelt Kongens 
fortjenstmedalje i gull. Han var en 
dyktig, modig og raus mann med 
en lun humor, stor handlekraft og 
et sterkt engasjement på en rekke 
områder. Vi som møtte ham, fikk 
et minne for livet som vi tenker på i 
takknemlighet.                         

krigen, begynte han allerede som 
20-åring som fangstmann og fisker 
på Nordøst-Grønland. Dette var i 
perioden 1946 til 1951. To av disse 
årene overvintret han på Grønland, 
og han jaktet på isbjørn, hvalross, sel, 
moskus, rev og annet vilt. Det kunne 
være moskuskjøtt både til frokost, 
lunsj og middag, fortalte han. Andre 
år var det sommeropphold med 
laksefiske. Under årene på Grønland 
fikk han verdifull trening og innsikt 
på en rekke områder, ikke minst når 
det gjaldt å se muligheter og løse 
problemer.

Vi vet at Ytreland hadde flere 
dramatiske opplevelser i polare strøk, 
og noen ganger kunne det ha gått 
galt. En gang han kjørte på isen, gikk 
plutselig alle hundene igjennom. Så 
fulgte sleden og han selv, og der lå 
han og kavet i det iskalde vannet. Det 
er nesten utrolig at han klarte seg.

I Norge var det trange kår like 
etter krigen, og det var fremdeles 
rasjonering. Dermed var det ikke 
bare eventyrlysten som drev ham, 
men også et nøkternt behov for å 
tjene tilstrekkelig med penger for å 
kunne studere til ingeniør. Med seg til 
Nordøst-Grønland hadde han noen få 
sort/hvitt-filmer og et kamera fra 1925 
som han hadde fått av sin far. Med 
det gamle kameraet tok han noen 
unike bilder fra tiden før området 
ble nasjonalpark. Vi gjengir et par av 
dem her, og andre er trykt i boken 
«Polarminner».

I årene fra 1996 til 2006 kom Ivar 
tilbake til Grønland en rekke ganger. 
De fleste av disse ekspedisjonene 
hadde som formål å gjennomføre 
restaurering av gamle fangststasjoner, 
inkludert den tidligere velkjente 
radio-, vær- og fangststasjonen 
Myggbukta. Restaureringen av 
fangststasjonen Kap Humbolt var 
ferdig i 1997, og i 2002 ble hytta på 
Kap Herschell restaurert.

Ivar Ytreland fikk sin 
ingeniørutdannelse, og han ble tidlig 
rådgiver og ekspedisjonsleder for 
Norsk Polar Navigasjon AS, som var 
det første norske oljeselskapet. Det 
var et selskap med små økonomiske 
og tekniske ressurser, men som 
hadde knyttet til seg kompetente og 
innsatsvillige medarbeidere. Ytreland 
var også involvert i selskapene Norsk 
Vikingolje og Norminol. Dermed ble 
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Tekst: Jorun Burum

Når vi ikke trenger mer til å ha i 
skuffer og skap, hva får vi da? Bøker! 
Den siste presangen jeg fikk var «De 
gode gjerninger» av Joralf Gjerstad, 
også kalt Snåsamannen. Hva er det 
med hans forfatterskap som er så 
fantastisk, og hva er det med denne 
mannen som fascinerer så mange 
lesere?

For min del startet 
«bekjentskapet» med et besøk i Snåsa 
hos noen venner. Jeg hadde aldri hørt 
om Joralf Gjerstad før jeg kom dit og 
ble tatt med på tur til Snåsa kirke, 
en gammel, nydelig steinkirke, og 
til familien Gjerstads hjem. Han var 
kjent i Trøndelag som Snåsamannen, 
men utover det tror jeg ikke han 
var noen rikskjendis. Men et sted 
begynte også denne historien.

Joralf Gjerstad ble født i Snåsa 
11. april 1926 i enkle kår, som det 
heter.  Han var den yngste i en 
stor søskenflokk og hadde en fin 
barndom, ifølge ham selv.  Han 
vokste opp tett på naturen og 
oppdaget tidlig at det var noe spesielt 
med hans evner. Skolegangen var 
nok litt ensom for den unge gutten, 
og det ble bare 5 års skolegang.

Snåsamannen

Foto: Gyldendal

Han forteller sjøl at det var 
synske i slekta, og faren til Joralf 
oppmuntret gutten til å bruke sine 
evner som han hadde fått. I tillegg 
til å «se», hadde han også en sterk 
evne til å helbrede og kurere. Han 
fikk jobb på meieriet og avtjente 
verneplikten som vanlig i den tiden. 
Senere var han både kirketjener og 
klokker i Snåsa kirke. 

I 1952 traff han sin kjære Signe, 
som har vært en god kone og 

støttespiller for ham i alle disse årene. 
Han sier at kjærligheten til Signe og 
familien har gjort at han har fått være 
til hjelp for så mange.

Joralf Gjerstad har skrevet mange 
bøker, men da boken «Snåsamannen» 
av Ingar Sletten Kolloen kom, ble 
han for alvor kjent. Boken innholder 
mye av Joralfs liv og gjerninger. Skal 
vi tro hans utsagn, så har utgivelsen 
gjort gjerningene hans enklere å 
akseptere – eller «gitt forståelse» for 
at handlingene er til gagn for folket, 
som han selv sier.

I boken «Den gode kraften» er 
egne historier nedskrevet. Det er en 
varm erindringsbok om et langt liv 
i medmenneskelighetens tjeneste. 
I over 60 år har han helbredet og 
brukt de evnene han har fått for dem 
som har oppsøkt ham – og aldri tatt 
betaling for behandlingene.  Slikt 
står det respekt av!

I hans siste bok «De gode 
gjerninger» tar han for seg flere 
historier fra det virkelige liv. Han 
skildrer takknemlige mennesker 
som har fått et nytt liv, og som har 
oppfordret ham til å skrive om det. 
Han skriver også mye om kjærlighet 
og om å gjøre gode gjerninger. Han 
deler i tillegg sine tanker rundt det å 
ha synske og helbredende evner.

Jeg valgte å skrive om Joralf 
Gjerstad fordi jeg er nysgjerrig og 
prøver å forstå hva som skjer rundt 
meg. Jeg vet jo at det er mye mellom 
himmel og jord som vi ikke har noen 
forklaring på, og når en har levd i 
over 70 år, så har en også sjøl opplevd 
ting man ikke kan forklare.

Jeg kan virkelig anbefale bøkene 
til Joralf Gjerstad, som er fulle av 
hjertevarme og klokskap.

Jorun Burum sender stafettpinnen 
videre til Åshild Kvåle
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