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GODT NYTT FRA ELDRESENTERET

I skrivende stund skinner solen. Vi går mot lyse og varme dager og 
kvelder. Det er godt å tenke på at man går en deilig sommer i møte. 
Taket på Hospitalet er nå på trappene til å bli utbedret, og i kjølvannet 
av dette vil det bli en del trafikk av arbeidere og andre som tar del 
i utbedringen. Her på huset er det meningen at aktivitetene skal 
gå sin gang så godt det lar seg 
gjøre. Plattingen utenfor kaféen 
vil dessverre bli utsatt til arbeidet 
med taket er ferdig. Vi har fått nye 
utemøbler som arbeidsstuen og Frogn 
eldresenters venner har sponset, 
men disse venter vi med å sette ut til 
plattingen er på plass. I stedet setter 
vi foreløpig ut de gamle møblene.

Vi har ikke bestemt oss for når vi 
tar ferie ennå, men vi ser for oss at 
eldresenteret vil holde stengt et par-
tre uker i juli. Dette vil bli annonsert 
på «Frogn kommune informerer» i 
Amta. 

Kafébesøket har tatt seg opp, noe som er veldig positivt. Damene på 
kjøkkenet står på, men dessverre «pensjonerer» en og annen seg – som 
naturlig er. Derfor har vi stadig behov for fler som kan steppe inn når 
vi trenger det, og gjerne noen som kan tenke seg å delta litt mer fast – 
gjerne menn også. Vi har en 14 dagers «turnus», og det er fullt mulig å 
ta seg lange ferier innimellom. Kanskje du er en av dem som har behov 
for å danne nettverk. Da er dette en fin arena å gjøre det på. Kafèen 
er åpen mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 10.00 – 13.30.

Frogn eldresenters venner ønsker flere medlemmer. Ta kontakt med 
eldresenteret på telefon 64 90 61 85, eller kom innom eldresenterets 
kontor.

I år feirer vi sankthans fredag den 21. juni fra kl. 12.30 – 15.00. Denne 
dagen holder kaféen stengt.

 

Eldresenteret vil ønske alle en riktig god sommer!
Sissel Johansen

Daglig leder Frogn eldresenter

LEDER

Morgendagens omsorg
Denne våren la Helse- og omsorgsdepartementet 
fram stortingsmelding nr. 29 (2012‒2013) med 
tittelen «Morgendagens omsorg». Den peker ut 
hovedretningen for omsorgspolitikken fram mot år 
2020. «Morgendagens omsorg» 
ble presentert som mulighetenes 
melding. Ved tiltak som er 
annerledes og smartere, skal 
mange bli i stand til å bo 
lenger hjemme og klare seg 
bedre i hverdagen ‒ til tross 
for nedsatt funksjonsevne. 
Tiltak som lanseres i 
meldingen, skal bidra til å gjøre 
livet enklere og bedre for mennesker med behov for 
pleie og omsorg. 

Man ønsker å lete fram og ta i bruk samfunnets 
omsorgsressurser på nye måter, samtidig som 
det legges vekt på å styrke utviklingsarbeidet i 
kommunene. Det bør bli et bedre og sterkere 
samspill mellom offentlig omsorg og den mer 
uformelle omsorgen, og ett av tiltakene som man 
kan merke seg, er en nasjonal strategi for frivillig 
arbeid innen helse- og omsorgssektoren. Videre 
lanseres et program for en mer aktiv politikk 
overfor pårørende.

Meldingen legger vekt på utvikling av nye 
omsorgsformer ved bruk av ny teknologi og 
nye faglige arbeidsmetoder, samt endring av 
organisatoriske og fysiske rammer. Rehabilitering, 
mestring og aktivitet får en økende betydning. Man 
ønsker å rekruttere flere menn til omsorgsyrkene, 
og vi må også nevne tiltak for å fornye, bygge og 
utvikle sykehjem og omsorgsboliger, ikke minst ved 
at investeringsordningen videreføres etter 2015.
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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 andre delen av det jeg blei fortalt den gangen for over 60 år 
siden.

Karl Garder forteller

De underjordiske
Før i tida tok folk alltid hensyn til 
de underjordiske. De fantes overalt, 
men det var sjelden at noen så 
dem. Man måtte fare varsomt med 
huldrefolket, for eksempel aldri slå 
varmt vann rett ut på bakken. For 

Folkeminner
fra gamle dager i Frogn

å være på den sikre siden, måtte du 
rope «hei» på forhånd, og se opp 
innen du slo ut vannet.

Huldrefolket var mindre enn 
oss og gikk helst i grå klær. Var de 
ute på svarte natta, måtte de ha 
løkt eller tyristikker for å kunne 
se veien. Da gikk det an å få et 
glimt av dem. Som den gangen for 
nær hundre år siden da det hadde 
vært ungdomsmøte på Dal skole 
i Skaubygda. Det var i påsken og 
klart måneskinn. Ungdommen på 
Glenne og Garder var på vei oppover 
Dalsbakkane. De hadde stoppet 
opp ved ei grind nær noen stolper 
som var der den gangen. Mens de 
sto og prata, fikk de se et følge med 
seks små skikkelser som kom opp 
fra Kjenslikleiva. De hadde hver si 
løkt, og løktene var små og firkanta. 
De gikk etter hverandre, og lengst 
til høyre gikk det en som var høyere 
enn de andre. Den siste i rekka var 

omtrent 70 cm høy. Det så ut som 
halvparten hadde hvite bukser, og at 
noen hadde grønn topplue.

Ungdommene prøvde å se hvem 
det kunne være, men de kom ikke 
nærme nok, for det ukjente følget 
svingte av veien omtrent der det 
siden blei bygd en lærerbolig. Følget 
fortsatte rett framover og blei 
borte nede ved åsen. Nå skjønte 
ungdommene hva de hadde sett. ‒ 
Det må ha vært de underjordiske, var 
det en som sa. Alle var oppskaka og 
redde, og hjemme sa de fra om hva 
som hadde hendt.

Det var Johan Glenne som 
fortalte denne historien i april 1951. 
Johan var født i 1892 og overtok 
Øvre Glenne i 1927.

Gårdsnissen på Gulbjørnrud
Harald Gulbjørnrud på Mellom-
Gulbjørnrud fortalte at for mange år 
sia dreiv dem og slakta gris før jul. 
Dette var i tida før hovedbygningen 
blei delt mellom to av Gulbjørnrud-
gårdene, slik at de brukte en halvpart 
av bygningen hver. I kveldinga da de 
var inne i på kjøkkenet, ba de han 
vesle Ola om å gå og gi hestane litt 
høi. Da han kom inn igjen, fortalte 
han at det var en liten mann i stalløa. 
Da forsto de at det var nissen på 
gården som gutten hadde sett.

Brødet forsvant på Østre Bøler
Da jeg besøkte Ragnhild på Østre 
Bøler i januar 1952, var det fremdeles 
ho som dreiv gården. Ho var født i 

Gårdsnisse hos hesten i stallen. 
Illustrasjon fra 1842 av den danske 
kunstneren Johan Thomas Lundbye.

Østre Bøler. (Foto fra Haakon Falck Myckland: «Bygdebok for Frogn –Gårdshistorien», 
utgitt i 1967).
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1883 og kom opprinnelig fra Østre 
Garder. Ragnhild fortalte at en gang 
ho hadde bakt brød og som vanlig 
lagt det i kista i kjelleren, var alt 
brødet borte neste mårra. Det eneste 
som lå igjen, var ei skorpe. 

Og det var flere merkelige ting 
som hadde skjedd der på gården: 
«En gang vi satt inne på kjøkkenet, 
hørte vi noen som sa ”pus, pus” flere 
ganger ute i gangen. Dette syntes vi 
var rart, kan du skjønne, så vi gikk 
ut i gangen for å se etter. Men der 
var det ingen katte, og folk hadde 
det heller ikke vært der».

En annen gang sto kua og 
kalven i samme bindsel inne i 
fjøset. Men dattera Ruth klarte å 
få det opp, helt aleine.  ‒ Åssen 
ho klarte det, begriper jeg ikke, sa 
Ragnhild.

Huldra sang langs veien
Ei natt var han Karl Strand på 
vei hjemover fra Nesodden. Innpå 
Garderskauen får han se og høre 
en kvinneskikkelse som gikk føre 
på veien og sang. Dette syntes 
han var merkelig, for klokka var 
mellom tolv og ett om natta. 
Han går på for å ta igjen denne 
kvinnen. Men da han er bare noen 
få meter fra ho, svinger ho ut av 
veien. Det knitret som fra varme, 
og så var ho borte, sjøl om det 
ikke var noe der som ho kunne 
stikke seg bakom.  

Måtte fløtte grisehuset
Sør-Garder ‒ eller Sørgarden ‒ blei 
kalt Skansegarden i gammal tid. Her 
var det mye folk da jeg var innom 
en tur i april 1951. Vi satt og drakk 
kaffe, og jeg spurte han Bernhard 
Garder om det fantes nisser på 
gården. «Nissen, jo ‒ at det var…, 
umm, vær du sikker! Nere hos dere 
på Østre Garder, ja. Nei ‒ jeg vil 
ikke snakke… Ja, jo da. Døm var 
da her au. Vi så døm itte. Men vi 
hadde et grisehus nede ved stallen. Vi 
kunne ikke skjønne hvorfor grisane 
var så utrivelige bestandig, så vi 
henta dyrlege.

‒ Umm, nei. Jeg burde itte si 
det, jeg som er en lærd mann, sa 
dyrlegen, men jeg tror dere har 
bygd over… hm. Han pekte ned 
med tommelfingeren. ‒ Så fløtt 

grisehuset, dere, for det er nok noen 
under her. ‒ Det var enda dyrlege 
Aakre fra Ås». De gjorde som 
han sa og fløtta huset vekk fra de 
underjordiske. Da blei det bra.

«Å er’e du holder på med nå a’?», 
ville Bernhard Garder vite da han så 
at jeg noterte på et papir. 

Fjøset på Hokholt blei fløtta
Det er ikke så vanlig at det er 
grisehuset som må fløttas når vi 
hører dette sagnet. Det var heller 
fjøset eller stallen som uheldigvis 
hadde blitt plassert over de 
underjordiske. Men sjølve fløttinga 
gikk som regel overraskende lett. 
På Skaug gård kunne de fortelle at 
fjøset måtte fløttas på nabogården 

Huldra med katt slik kunstneren Ridley 
Borchgrevink så dem for seg. (Fra P. Chr. 
Asbjørnsen: «Norske huldre-eventyr 
og folkesagn», bind 1. Oslo: Aschehoug, 
1934).

«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.

Hokholt, som ligger over grensa til 
Nesodden. Grunnen til at fjøset blei 
fløtta, var at de underjordiske bodde 
under fjøset, og kuene skeit på bordet 
deres. 

Det hadde seg sånn at nissen 
kom til Hokholt’en og sa: ‒ Du får 
fløtta fjøset ditt, for kuene driter på 
bordet våres. ‒ Men åssen skal jeg 
gjøra det, da? ‒ Du skal bare legge 
handa di på veggen, så flytter det 
seg sjøl.     

Bernt Aakre (1817–
1879) var den første 
dyrlegen i Follo. 
(Foto fra N. A. Dahl: 
«Aas herred. Bidrag 
til en østlandsbygds 
historie», 1916).
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Dette vakre bildet, sett sørover 
fra steinbryggen ved Parrstranda, 
er antagelig tatt i 1930-årene. 
Fotograf er Øivind Bjarne Hansen. 
Fra venstre kant ser vi det store 
lagerskuret, «Parrbua», hvor Arnold 
Skaug og Rolf Rommerud hadde 
båtbyggeri. Bua ble revet ca. 1960.

Tekst: Per-Willy Færgestad
Verneforeningen Gamle Drøbak
www.verneforeningen.no 
Foto fra Drøbakskalenderen 2012

Badeparken og Varmbadet
Videre ser vi Drøbaks Varmbad, 
bygget i 1902, som var i drift til 
1947. Badet tok imot pasienter med 
blant annet reumatiske lidelser, 
og det hadde varme saltvannsbad, 
gytje- og furunålsbad, samt 
massasje. I perioden 1947‒1977 var 
det dukkefabrikk i huset.

Neste hus er lyskasterhuset, 
som var tilknyttet Kirkeberget 
lyskasterstasjon i Kroketønna 
(Motormuseet).

Videre ser vi Drøbaks 
Strømbad, med herrebadet fra 
1927 nærmest, og lengst bort 

det første strømbadet ‒ bygget i 
1900 ‒ som fram til 1927 var bad 
både for damer og herrer. Av disse 
husene er det nå bare Varmbadet 
og deler av herrebadet som står 
igjen. Varmbadet disponeres 
i dag av Verneforeningen og 
Kunstforeningen, og brukes 
til galleri og kulturhus. Det er 
fremdeles et yrende badeliv i dette 
området.

Det lille fotografiet er hentet fra 
Verneforeningen Gamle Drøbaks 
utstilling om badelivet i gamle 
dager.



Takk, takk, 
takk…

Økonomiske bidrag fra våre 
kjære lesere strømmer inn, 
og vi takker hjerteligst ved å 
presentere et nytt nummer 
av Pensjonist-nytt. Som dere 
ser er bladet spekket med 
illustrasjoner, hvorav mange 
i farger. Med økonomien i 
orden er det lettere å gjøre 
bladet lekkert og leseverdig.

Hjertelig hilsen fra 
Redaksjonskomiteen
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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.

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 i ditt eget hjem.

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

hjemmet, sengeskift etc.
✓  Sosialt samvær, tur og reisefølge
✓  Avlastning for pårørende
✓  Besøk og aktivisering på sykehjem
✓  Følge til lege, frisør, butikk etc.
✓  Sykepleietjenester
✓  Rådgivning og tilrettelegging

Bakerier og torghandlere
 i Drøbak

Knudsens bakeri
Transporten av brødvarer fra 
bakeriene til forretningene i Drøbak 
foresto vognmann Rolf Wollbråten 
med hesten Blakken. Wollbråten 
hadde fast avtale om transport 
fra bakeriene Olaf Konningen i 
Jørnsebakken, Treiders bakeri i 
Husvikveien, baker Knudsen i Niels 
Carlsens gate og Leif Hansen i 
Storgaten. 

Knudsens bakeri bakte kneip og 
melkebrød, kaker og wienerbrød 
i Wienerbrødskjæringa, med 
eget utsalg og konditori i Niels 
Carlsens gate vis-à-vis bakeriet. 
Dette var fra gammelt av en typisk 
familiebedrift. Bakeriet lå den gang i 
Bakeriveien, som senere ble omdøpt 
til Wienerbrødskjæringa, da det 
var dette veien ble omtalt som på 
folkemunne. 

Murhuset er imidlertid det 

Bakerne hos Knudsen. Fra venstre: 
Hans, Per og Einar Knudsen, ukjent og 
Lindqvist. Foto utlånt av Inger «Tunna» 
Ommundsen.

samme, men rommer i dag 
fysikalsk studio. Huset var i 1950-
årene merket med et gult skilt på 
veggen hvor det sto «Tilfluktsrom 
‒ Meldested for flyalarm». I 
kjelleren under bakeriet var den 
gang kommandosentralen og 

Du får faste personer å forholde deg 
til som møter deg med forståelse, 
varme og humor. Vi tilrettelegger 
i forhold til dine ønsker og behov. 
Mange bruker oss som et supplement 
til den kommunale helsetjenesten.

Ta kontakt for en hyggelig
prat og mer informasjon!
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hovedkvarteret for den sivile staben i 
Follo, dersom det skulle brygge opp 
til uro eller krig igjen. Etter krigen 
ble alle øvelsene med sivilforsvar og 
politi styrt herfra.

I bygningens 1. etasje hadde 
brødrene Per og Einar Knudsen 
sine arbeidsplasser som henholdsvis 
konditor og baker. Utsalget og 
konditoriet lå i Niels Carlsens gate 
– og her styrte søstrene «Bitten» og 
«Gokke» både salg og servering. 
Noe jeg husker spesielt ved denne 
forretningen, er det gamle store og 
blanke kasseapparatet hvor beløpet 
ble tastet inn, og et noe gulnende 

og falmet skilt med 
kroner og øre kom 
opp manuelt på 
toppen.

Forretningen 
var innredet med 
pinnestoler og 6‒8 
firkantede trebord 
med blomster og 
duk. Gulvene var 
blanklakkerte, for 
dette var jobben 
til yngstemann 
i søskenflokken, 
Gunnar «Tanus» 
Knudsen.  Da 
bakeriet og utsalget 
ikke var i samme 
bygning, måtte 
Per og Einar løpe 
med brød og kaker 

opp bakken til utsalget i all slags 
vær. Iført hvit jakke, bukse og 
forkle og med en fjøl med varer på 
skulderen ‒ eller bærende på den 
store brødkurven. Dersom det regnet 
– ja, så regnet det. Økte man på slike 
dager takten med 50 %, samtidig 
som skrittlengden ble forlenget med 
25 cm, ble man jo nesten ikke våt…

Konningens bakeri
Olaf Konningens bakeri og utsalg lå 
i Jørnsebakken – der hvor restaurant 
Miramar ligger i dag. Huset er totalt 
omgjort i utseende.

Baker Olaf Konningen var 
opprinnelig fra Kongsberg og kom 
til Drøbak i første halvdel av 1930-
årene. Kom man fra Kongsberg på 
den tiden så var det en selvfølge 
å beherske enhver form for idrett 
med ski på bena – spesielt innen 
hoppsporten. Konningen var en av 
de ypperste i klassen innen denne 
idretten både på lokalt, regionalt og 
nasjonalt nivå. Han gikk foran som 
et godt eksempel og trakk med seg 
den yngre garde i hopprenn lokalt i 
Frogn i bakkene som lå i Trolldalen, 
Holterkollen og ved Sagajordet. 

Konningen flyttet til Drøbak 
for å gå i bakerlære hos baker 
Børresen i Lindtruppbakken, der 
hvor parkeringsplassen i dag ligger. 
Etter læretiden startet han opp 
med eget bakeri og konditori i 
Jørnsebakken. Gode og ettertraktede 

varer disket Konningen opp med, 
både av kneippbrød, helkornbrød 
og alminnelig brød. Men han var 
også kjent for de gode wienerbrødene 
med mye egg og melis. Baker 
Lindqvist arbeidet også en stund hos 
Konningen. Han bodde sammen 
med sin kone i sidebygningen hos 
slakter Abrahamsen, hvor hun jobbet 
i delikatesseforretningen til Nancy 
Hansen.

Som regel måtte man bestille 
brød- og bakervarer hos Konningen 
på forhånd, i alle fall om sommeren 
når «badegjestene» var ankommet fra 
sine «vinterboliger» i Oslo. Bestilling 
skjedde som regel via telefon, eller 
man hadde inne en fast bestilling til 
faste dager. Fru Konningen hadde 

ansvaret for utsalget og hadde sitt 
eget system ved slike bestillinger. 
Hun brettet de hvite papirposene 
på langs slik at det til sammen ble 
4 sider. På sidene skrev hun da 
med blyant opp bestillingene i tur 
og orden. Varene ble deretter lagt i 
hyllene etter et bestemt mønster slik 
at hun alltid hadde full oversikt.

Baker Leif Hansen
Baker Leif Hansen hadde et 
lite utsalg og bakeri i slakter 
Abrahamsens gård i Storgaten. Det 
lå mellom slakterforretningen og 
hoveddøren til bygningen, og det var 
et stort vindu og en dør mot gaten. 
Baker Hansen, som også leverte varer 
til sin søster Nancy, gikk fra bakeriet 

Fra det gamle 
bakeriet før 
brannen under 
krigen. Per 
Knudsen til 
venstre i bildet. 
Foto utlånt av 
Inger «Tunna» 
Ommundsen.

Til venstre: Huset med bolig og bakeriet til Olaf Konningen i Jørnsebakken.
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– inn i gangen til Abrahamsen og 
derfra inn og gjennom bakrommet til 
Nancy, hvor hun lagde fiskepudding 
og iskrem – før han kom ut i 
forretningslokalet.

Leif Hansen gikk på jobben 
klokken 1‒2 om natten, og det hendte 
at mang en nattlig hjemvendende 
ranglefant gikk inn til ham på 
hjemturen og kjøpte ferske boller til 
10 øre stykket. Dessuten var det deilig 
og varmt inne i bakeriet på natten – 
eller rettere sagt ut på morgenkvisten. 
Hansen solgte brødvarer og boller 
over disk direkte fra bakerovnen, og 
åpningstiden var «når døra står på 
gløtt».

Nancy Hansen
I gårdens søndre ende hadde søsteren 
Nancy Hansen utsalg av brød, loff og 
boller fra sin bror Leif. Om sommeren 
solgte Nancy Hansen hjemmelaget 
iskrem i store kjeks-kremmerhus. 
I rommet ved siden av utsalget 
produserte hun den fantastiske 
iskremen.

I tillegg laget hun også enkelte 
dager hjemmelaget fiskepudding 
– som jeg fornemmer den dag i 
dag. Der var det slett ikke spart på 
råvarene. Her var det konkurranse om 
det gode navn og rykte, blandet med 
erfaring og kunnskap. Hennes varer 
var selvfølgelig utviklet og bearbeidet 
etter de riktige oppskriftene som 
«mor» eller «bestemor» hadde lært 

bort. Dagens utvalg vil jeg heller 
kalle «pudding med en begrenset 
og avdempet smak av fisk». Det blir 
helt feil å sammenlikne denne med 
fiskepuddingen til Nancy Hansen, 
hvor fisk var hovedingrediensen.

Jeg gikk noen ganger med varer 
for Nancy Hansen. Det var kun 
brødvarer og fiskepudding, og 
spesielt husker jeg turen opp til fru 
Bang, konen til skipsfører Bang i 
Høyenhallveien. Det var ikke mange 
kunder i denne forretningen som 
skulle ha varene brakt hjem til bopel, 
men denne kunden var spesiell med 
at hun var svært pratsom, snill og 
noe rundhåndet med driksen til 
visergutten.

Treiders bakeri
Treiders bakeri lå i en 3-etasjers mur-
bygning i Husvikveien. Bakeriet og 
utsalget var i 1. etasje, mens det i 2. 
og 3. etasje var leiligheter. Bygningen 
lå der hvor det i dag er en lav, rød 
trebygning med leiligheter. Jeg husker 
ikke så mye fra dette bakeriet ‒ annet 
enn at det «hjembakte brødet» derfra 
var veldig godt. Brødvarene ble fraktet 
av vognmann Rolf Wollbråten til 
kolonialforretninger sørover i byen 
daglig.

Torghandlerne
Melk, grønnsaker, poteter, kål, egg 
og andre landbruksvarer ble kjøpt fra 
lokale bønder i Frogn som selv fraktet 

dette med hest og vogn frem til den 
enkelte kjøpmann.

På torget var det handel av frukt, 
bær, grønnsaker og blomster, og alle 
hadde plasser langs kjettingen. Det 
var 5 faste og 2‒3 korttidsplasser. 
Torghandlerne var svært påpasselige 
med å få beholde den faste plassen 
sin fra år til år. Ifølge torgvedtektene 
den gang skulle plasstildeling skje 
ved loddtrekning hvert år. Uten å 
nevne navn var vel enkelte alltid 
heldig i lotto i gamle dager også.

Torghandler Jensen var fast på 
torget i disse årene. Han hadde plass 
nr. 1 – ytterst ved kjettingen mot 
sørvest. Ifølge alle andre var dette 
den beste plassen – og den som 
trolig omsatte mest. Jensen hadde to 
trebord med tak over av seilduk og 

solgte frukt, grønnsaker og blomster. 
Den blå lastebilen stod parkert inntil 
kjettingen, fullastet med varer.

Nordover langs kjettingen husker 
jeg Telle og frue som i frukt- og 
bærsesongen solgte epler, pærer, 
plommer, bringebær, solbær, rips, 
sylteagurker og gresskar. Telle hadde 
ikke bil, men kom ruslende i sakte 
tempo med kjerra trillende etter 
seg nedover Osloveien. Håndkjerra 
hadde to drag og to høye hjul. Det 
gikk som sagt ikke fort, men i et 
forholdsmessig jevnt sig.

Familien Telle bodde i Gulliks-
bakken, og her hadde de hagen sin 
hvor de dyrket frukt og grønnsaker. 
Fru Telle var også i skogen og 
plukket bær og sopp som hun solgte 
på torgplassen. Telle var utdannet 

Torget sommeren 1972. (Foto: Normanns Kunstforlag).
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møbelsnekker og hadde sitt verksted 
med flere ansatte i Gulliksbakken. 
Det var derfor mest fru Telle som 
stod for torgsalget – sammen med 
fru Gudrun Johansen.

Torghandlerne Karlsen og Reidar 
Fæste fra Sogsti solgte frukt, bær, 
blomster, egg og poteter og hadde 
sine tildelte plasser videre nordover 

langs kjettingen. De hadde bord, 
men ikke tak over dette. Jeg mener 
å huske at disse stod på torget etter 
først å ha sett an været.

Klokken 15.00 var torghandelen 
slutt. Da skulle alle plassene være 
ryddet for varer og utstyr. Plassene 
skulle være feiet og all søppel fjernet.



Fra bussholdeplassen ved torget ca. 1960. Håndkjerra til Telle i gaten til høyre for 
buss nr. 2, bak politikonstabel Rolv Haugerud.

Fra torget ca. 1959. 
Bussene til Nesodden 
er klar for avgang, 
sammen med lastebilen 
i midten som fungerte 
som godsrute. Noen 
av torghandlerne ses 
i bakgrunnen ved 
kjettingen.

FØLG MeD i

DYRLØKKeVeieN
Vinner kampen
mot høye priser!

HVERDAGER KL 07 – 23
LØRDAGER KL 08 – 20

GRØNTHUSET
DRØBAK GRØNT- OG 

FRUKTTORG

PAVELSGÅRDEN – STORGT. 7
TLF: 64 93 02 88
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Pioneren 

Kristine Bonnevie
Fortsatt er det sikkert noen i Drøbak som husker motorskøyta «Kristine 
Bonnevie». Den ble kondemnert i 1973 etter å ha tøffet rundt på fjorden i 
Biologens tjeneste helt siden 1948. De som er kjent på Blindern, vet at der 
finnes det en bygning på universitetet som bærer navnet Kristine Bonnevies 
hus. Og både i Oslo og Stavanger finnes Kristine Bonnevies vei. Hvem er så 
denne kvinnen som har satt navnespor etter seg både til lands og til vanns?

Kristine Bonnevie var blant de aller 
første kvinner i Norge som tok en 
akademisk utdannelse. Det var i en tid 
da menn, også hennes egen far som 
var statsråd og stortingsmann, mente 
at kvinners «åndsevner» var innrettet 
på barnepass og huslige sysler, og at 
utdanning «ville skade det genuint 
kvinnelige». Hun tok en doktorgrad 
i biologi i 1906, og i 1912 ble hun 
Norges første kvinnelige professor. I 
fjor var det altså hundre år siden, og 
det ble utgitt en biografi om hennes 
forskerliv. Kristine Bonnevie hadde 
et sterkt forhold til Drøbak og til 
Oslofjorden, som hun bokstavelig talt 
kjente til bunns.  

Fra medisin til biologi
Kristine Bonnevie ble født i Trond-
heim i 1872. I 1892 begynte hun 
på medisinstudiet ved universitetet i 
Oslo. Som student fikk hun jobb med 

Tekst : Kjell Lorentzen

å systematisere en preparatsamling 
etter den store Nordhavsekspedisjonen 
som fant sted i 1876‒1878. Denne 
ekspedisjonen regnes som Norges 
første naturvitenskapelige storsatsing 

og starten på norsk havforskning. 
Kristine Bonnevie ble så fascinert 
av det hun så og opplevde i denne 
jobben, at hun etter kort tid sluttet 
på medisinstudiet og gikk over til 
zoologi.

Da Bonnevie kom til 
Zoologisk laboratorium i 1893, var 
havforskning helt dominerende 
innen norsk biologi. Hun ble 
student under professor Johan Hjort 
(1869‒1948) som på den tiden 
var en av Norges mest betydelige 
marinbiologer. Kristine Bonnevie 
var den eneste kvinnen og en av 
de yngste på laboratoriet. Hun 
syntes hun hadde vært usedvanlig 
heldig som fikk jobbe med det 
omfattende ekspedisjonsmaterialet, 
blant annet fisk og virvelløse dyr, 
som fortsatt ikke var registret og 
systematisert. Det var spennende og 
faglig utfordrende, og hun følte seg 
privilegert. «Jeg er rent kjælebarn 
på universitetet, og jeg har i alfald 
for tiden indtryk af at jeg bor paa 
solsiden af livet», skriver hun i et brev 
til søsteren Honoria.

Kristine Bonnevie hadde evner 
og en arbeidskapasitet som ble lagt 
merke til, og hun fikk tidlig tillit 
i det marinbiologiske fagmiljøet. 
Etter kort tid rykket hun opp til 
stillingen som konservator, og 23 år 
gammel publiserte hun sine første 
vitenskapelige artikler. Det dreide 
seg om sekkedyr, som tilhører en stor 

gruppe bunndyr. Har du trukket et 
garn eller en teine, har du sikkert sett 
disse gjennomskinnelige, geleaktige 
klumpene som ofte følger med 
opp. De setter seg gjerne på pilken 
også. Sekkedyrene er blant de eldste 
representantene for det som kalles 
ryggstrengdyrene – den gren av livets 
tre vi selv befinner oss på. Derfor 
var disse merkelige organismene 
spennende i en evolusjonær 
sammenheng. Og evolusjon var 
på Bonnevies tid blitt det sentrale 
stikkordet i biologien.

Darwin og Drøbak
I 1859 kom Darwins bok «Om 
artenes opprinnelse». Den førte til 
en grunnleggende endring av faget 
biologi. Til nå hadde faget bestått 
i å beskrive og registrere det man 
så, og som man antok alltid hadde 
sett slik ut. Men Darwin viste at 

Kristine Bonnevie (1872–1948) 
fotografert ca. 1910.  (Foto: Rude 
& Hilfling. Kilde: Wikipedia / Oslo 
Museum).

Den biologiske stasjon i Drøbak åpnet 
søndag 24. juni 1894. (Kilde: Folkebladet, 
Årg. 15, nr. 13 (15. juli 1894), s. 204).
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for alt levende dreide det seg hele 
tiden om forandring og utvikling 
– om evolusjon. Dermed kom det 
en ny dynamikk inn i biologien 
og en kraftig oppblomstring i 
biologisk forskning. Man mente at 
organismer i havet egnet seg best for 
utviklingsbiologisk forskning, og 
derfor ble marinbiologisk forskning 
så sterkt vektlagt. Det er i dette 
perspektivet vi må se opprettelsen 
av Biologen i Drøbak i 1894. 
Johan Hjort var første bestyrer, og 
under hans ledelse hadde norsk 

havforskning sitt tyngdepunkt 
nettopp i Drøbak.

Det var knapt noen som mente 
Biologen fremsto som et praktbygg. 
«Strøket omkring kirkegården og 
den vakre park skjemmes av den 
biologiske stasjon med sin ordinære 
arkitektur og sit heslige tårn», skrev 
Kristian Brun i 1913. I 1935 skrev 
forfatteren Gunnar Reiss-Andersen: 
«Personlig er jeg kommet til å 
elske dette byggverk. Det er noe 
fascinerende, ja dypt inntagende ved 
dets heslighet». 

Slike karakteristikker er det 
imidlertid ikke mulig å spore fra de 
forskerne og studentene som jobbet 
der. Det tyder på at bygningen fylte 
sin funksjon. Studerte man biologi – 
og faktisk også medisin – var kursing 
på Biologen obligatorisk. Da gjaldt 
det å sette og trekke garn og teiner, 
og dessuten samle materiale ved hjelp 
av en trekantet bunnskrape som ble 
senket lengst mulig ute på fjorden, 
for så å bli halt inn med tau fra land. 
Av mangel på bedre egnet båt ble 
bestyrerens private pram «Den visse 
død» lenge brukt til utføringen av 
disse oppgavene.

Når dagens fangst var kommet 
i land, skulle alt dissekeres og 
legges under mikroskopet. Kristine 
Bonnevie var primus motor for 
kursingen av studenter helt til hun 
gikk av med pensjon i 1938. Derfor 
ble det mange dager gjennom mange 
år i Drøbak. Selv beskrev hun disse 
oppholdene som inspirerende både 
faglig og sosialt. I et brev fra 1897 
til søsteren Honoria forteller hun 
følgende: «Først i paasken – da 
var alle zoologer, d.v.s. to Hjort’er, 
to Kiær’er, Huitfeldt, Schreiner, 
Knut Dahl og jeg, nede i Drøbak 
ved den biologiske station. Dahls 
forlovede, Maja Astrup, var også 
med for at hjælpe meg at representere 
kvindeligheden. Vi var der en uge, og 
havde det grulig hyggeligt, levde i en 
koloni, spiste middag på hotellet og 

lavde selv aftensmad paa stationen, 
og sad saa der udover aftenen. Om 
dagen var vi ude paa fjorden, vel 
indpakkede i olieklær og sydvest; det 
var jo hel vinter den gang endnu. Vi 
var rent ulykkelige da vi maatte reise 
hjem igjen.»

Den unge studenten Hjalmar 
Broch – som senere ble professor 
i biologi ‒ beskrev stemningen på 
Biologen slik: «Neppe noen gang 
har jeg følt meg så fri og så rik i mitt 
studium som under mitt arbeid på 

Dette bildet preger forsiden av biografien om Kristine Bonnevies forskerliv som ble 
utgitt ved hundreårs-markeringen for hennes professorat i 2012. Vi ser henne i arbeid 
på laboratoriet ved Biologen i Drøbak sammen med assistenter og studenter. Året er 
1918. (Ukjent fotograf. Kilde: Museum for universitets- og vitenskapshistorie).

«…vel indpakkede i olieklær og sydvest». 
Professor Bonnevie om bord på et 
forskningsfartøy ved Drøbak. 
(Foto: Per Høst. Kilde: Museum for 
universitets- og vitenskapshistorie).
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Biologen, side om side med Alette og 
K. E. Schreiner og Kristine Bonnevie 
– alle tre jern til å arbeide. Hele 
farten og arbeidsrytmen var ideell, 
det var aldri noen som spurte “hva 
skal jeg gjøre nå?” ‒ vi lærte fort å 
tenke selv.»

Cellens hemmeligheter og 
arvelighetens gåte
Kristine Bonnevie gjorde en 
stor forskningsinnsats innen 
marinbiologi, men hun gjorde seg 
enda mer bemerket for forskning 

innen cellebiologi og arvelighet 
– forløperen for dagens genetikk. 
Dette var forskningsfelt som på 
den tiden var høyaktuelle ute i 
Europa, og Bonnevie skulle etter 
hvert bli en pioner på begge disse 
feltene. Samtidig skjedde det en 
revolusjonerende utvikling innen 
mikroskopi. Lysmikroskopet ble 
oppfunnet, linsene ble bedre, og det 
ble utviklet nye teknikker som gjorde 
det mulig å skjære ultratynne skiver 
av det materialet som skulle studeres 
under mikroskopet. Alt dette var 

det viktig for en forsker å følge med 
i. Kristine Bonnevie skjønte at hun 
måtte ut i verden.

Zoologen og professoren 
Arnold Lang ved universitetet 
i Zürich var en av tidens mest 
etterspurte lærere for dem som ville 
studere innen cellebiologiske fag 
(cytologi). Der oppholdt Bonnevie 
seg vinteren 1898/99 og studerte 
hovedsakelig mikroskopi. I 1900 
dro hun til Würzburg for å studere 
ved laboratoriet til den tyske 
professoren Theodor Boveri. Særlig 
dette oppholdet kom til å bety mye 
for hennes faglige utvikling. Om 
oppholdet hos Boveri skriver hun i 
et brev blant annet dette: «Jeg lever 
her i en hvirvel av arbeid og moro. 
Jeg er saa lystig og glad, som om jeg 
slet ikke skulle være snart 30 aar. 
Jeg må le invendig, naar her meldes 
nye pensjonærer, ældre damer, som 
kommer tykke og verdige og er 
omtrent på min alder. Især hvis de 
er “sitzengeblieben” (gift), ser de 
rent komisk gamle ud, og det falder 
ingen ind at regne dem med til 
ungdommen. Nei takke til at være 
norsk da, du verden, hvor vi har det 
meget bedre i nesten alle retninger.»

Da Kristine Bonnevie kom 
tilbake til Kristiania, var det 
cellebiologi som nå var hennes 
hovedinteresse. Hun hadde lært 
mye nytt ute i Europa, og nå startet 
hun laboratoriekurs og forelesninger 

for studentene. Hun ble en svært 
populær foreleser og kursleder. 
Samtidig drev hun egen forskning 
og tok doktorgraden i 1906. 
Doktoravhandlingen var en studie 
av kimcellenes utvikling hos en snegl 
med det latinske navnet Enteroxenus 
oestergreni. Hun var særlig 
opptatt av hva som skjedde med 
kromosomtallet når kjønnscellene 
delte seg.

I 1912 ble Kristine Bonnevie 
oppnevnt til professor, men først 
måtte Stortinget vedta at kvinner 
kunne ha embetsstillinger.

Fra å være opptatt av kromosomer 
var ikke veien lang til et nytt 
forskningsfelt – arvelighet hos 
mennesker, og også på dette feltet var 
Bonnevie en pioner. Hun begynte 
med arvelighetsundersøkelser i 
1914, og allerede i 1916 var hun 
med på å opprette Institutt for 
arvelighetsforskning (i dag Institutt 
for genetikk), hvor hun var bestyrer 
til hun gikk av med pensjon i 
1938. Bonnevie forsket på arvelige 
disposisjoner for tvillingfødsler 
og på enkelte abnormiteter som 
unormalt mange fingre (polydaktyli), 
kortvoksthet og blødersyke. Hun 
forsket også på fingeravtrykk 
(papillarmønstre), når og hvordan 
de dannes og forholdet mellom 
gen og egenskap. Hun gjorde 
detaljerte undersøkelser av tusenvis 
av menneskers fingeravtrykk. Hun 

Kristine Bonnevie (i midten) og andre ekskursjonsdeltakere om bord på et 
forskningsfartøy utenfor Drøbak i 1909. (Ukjent fotograf. Kilde: Museum for 
universitets- og vitenskapshistorie).



24 PENSJONIST-NYTT 2/2013 PENSJONIST-NYTT 2/2013 25

ville blant annet finne ut om det var 
mulig å påvise farskap ved hjelp av 
fingeravtrykk, noe som viste seg å 
være umulig.

ikke bare forskning
La oss i fleng nevne noe av det 
Kristine Bonnevie var engasjert i, i 
tillegg til forskningen: Hun skrev 
lærebok i zoologi for gymnaset. 
Den utkom første gang i 1902 og 
kom i tiende opplag i 1940. Hun 
bearbeidet den første norske utgaven 
i tre bind av Alfred Brehms «Dyrenes 
liv» (1928–31).

Hun var medlem av den norske 
delegasjonen til Folkeforbundet 
i Genève (1920-24) og medlem 

av Folkeforbundets komité for 
intellektuelt samarbeid i ti år. Der 
satt hun sammen med størrelser som 
Albert Einstein, Marie Curie og 
filosofen Henry Bergson. 

Hun representerte Frisinnede 
Venstre i Kristiania bystyre 
(1908‒19) og var vararepresentant 
til Stortinget. Hun var det første 
kvinnelige medlem av Det Norske 
Videnskaps-Akademi, stifter av ‒ og 
senere leder i ‒ Norske Kvinnelige 
Akademikeres Landsforbund, og 
hun var i mange år en drivende kraft 
i Kvindelige Studenters sangforening. 

Kristine Bonnevie var 
initiativtaker til opprettelse av 
Studiehjem for unge piker (1916), 

hvor mer enn 5000 kvinnelige 
studenter til nå har fått husvære. 
Hun organiserte bespisning for 
studentene i Aulakjelleren (1. 
verdenskrig) og i Blindernkjelleren 
(2. verdenskrig), og hun var en 
mester i hekling og brodering.

Noen ord til slutt
Tidlig i livet uttalte Kristine 
Bonnevie at hun hadde tilegnet 
seg «en naturlig livsinnstilling, helt 
dogmefri og uortodoks». Hun var 
humanetiker, og hennes credo var 
at dersom mennesker i sitt liv lykkes 
med «å gjennomføre den naturlige 
etikks mål, å leve opp til det beste 
i sin egen natur, da vil deres liv 
utvilsomt ha satt spor som lever 
videre etter dem, både blant deres 
medmennesker og i den slekt de 
tilhører».

Kristine Bonnevie ble verdsatt 
i sin samtid. Hun fikk Kongens 
fortjenstmedalje i gull i 1920, 
Fridtjof Nansens belønning for 
fremragende forskning i 1935 og ble 
ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 
i 1946.  

I 1946 kjøpte Biologen en eldre 
skøyte på 56 fot som ankom Drøbak 
etter en strabasiøs seilas fra Bodø. 
Skøyta ble døpt «M/S Kristine 
Bonnevie». Den var operativ fra 
1948 ‒ etter to års rehabilitering og 
ombygging. 

At Kristine Bonnevie fortsatt 

verdsettes, vises blant annet ved 
den årlige «Kristine Bonnevie 
Lecture» ved Universitetet i Oslo. 
Da er en internasjonalt sentral 
forsker invitert til å holde foredrag 
om et aktuelt biologisk tema. Ved 
samme anledning deler Norsk 
Biologiforening ut Bonnevieprisen 
som ble opprettet i 1999 til ære for 
Kristine Bonnevie. Hun «satte spor 
som lever videre».                         
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Forskningsfartøyet «M/S Kristine Bonnevie» ved Drøbak. (Ukjent fotograf. Kilde: 
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Stoltenberg-familien 
i Drøbak
I januar og februar 2013 ble TV-serien «Hvem tror du at du er» sendt på 
NRK1 og NRK2. Det åttende programmet denne sesongen dreide seg om 
Thorvald Stoltenberg og hadde stort sett fokus på hans besteforeldre Thorvald 
Heyerdahl Stoltenberg og Gertha Stoltenberg. Thorvald H. S. ble i 1867 – 
sammen med sine tre eldre søsken – flyttet til Drøbak av overformynderiet i 
Christiania. De hadde da mistet både sin far og mor. I programmet ble det ikke 
tidsramme til å fortelle om de tidligere og senere generasjonene av slekten, 
men familien Stoltenberg hadde satt spor etter seg i Drøbak-området langt 
tidligere enn på 1860-tallet. Den første Stoltenberg som kom til Follo, var etter 
alt å dømme presten Henrik Stoltenberg.

De første «Stoltenbergere» i Follo
Henrik Stoltenberg (født i Tønsberg 
den 14.4.1724 ‒ død i Ås den 
8.8.1801) var sogneprest i Ås, 
Drøbak og Frogn i to mannsaldre, 
fra 1758 til sin død i 1801. Han blir 
i boken «Aas herred» fra 1916 omtalt 
som en meget godt likt prest, som 
tilhørte den pietistiske, herrnhutiske 
retning (Brødremenigheten). Han og 
hustruen Sara Marie Plade hadde i 
alt ni barn.

Henrik S. var utdannet ved 
Roskilde skole – sammen med en 
av sine brødre ‒ og ble teologisk 
kandidat i 1746. Etter det reiste han 
til Halle og Paris for å fortsette sin 
utdannelse. I 1757 ble han utnevnt 

Tekst : Torstein Aamodt

Et historisk 
tilbakeblikk – Del 1

Sogneprest Henrik Stoltenberg. (Kilde: 
A. Schøning: «Vaar frelsers kirke i Drøbak». 
Særtrykk av Norvegia sacra, 1924) og Sara 
Marie Plade Stoltenberg. (Kilde: Norsk 
portrettarkiv, Riksantikvaren).

til sogneprest i Volda på Sunnmøre, 
men av årsaker vi ikke vet, byttet han 
embete med Johan Falch, som da var 
utnevnt til prest i Ås. På denne tiden 
var Ås et stort prestegjeld, som også 
omfattet Drøbak og Frogn. Henrik 
S. ble ordinert til prest i Ås i mars 

Vi har klær for 
dame og herre!

AMFI DRØBAK CITY
TLF: 97 61 61 38
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1758. I oktober samme år giftet han 
seg med den 17 år gamle Sara Marie 
Plade, som i likhet med ham var 
født i Tønsberg. Hun var datter av 
kanselliråd og amtsforvalter Brede 
Plade og Anna Henrica Gerner.

Herrnhuterne hadde i Henriks 
prestetid et samlingssted på gården 
Nordre Faale i Nordby, og eieren 
av gården, bonden Niels Syverud, 
opptrådte som legpredikant i Ås 
og Nordby. Han arrangerte møter 
på sin gård, noe som vakte atskillig 
oppmerksomhet i nærmiljøet. En 
av naboprestene rapporterte dette 
til biskopen i Christiania med bønn 
om «at denne manns foretagende i 
tide måtte hemmes». Klagen gikk fra 
biskopen til sogneprest Stoltenberg, 
men denne gikk god for Niels. 
I sitt svar til biskopen uttrykte 
han ønske om at han hadde flere 
slike medhjelpere som Niels i sin 
menighet.

Sogneprest Stoltenberg mistet sin 
kone i 1789. Året etter giftet han seg 
på nytt, denne gang med Christiane 
Theodora Grøgaard, som kom fra 
Skiptvedt. Dette ekteskapet ble 
barnløst.

Henrik Stoltenberg virket altså 
som prest i Ås i hele 43 år. N. A. 
Dahl skriver i boken «Aas herred» 
at få har vært til større velsignelse, 
og at han nevnes som en av de beste 
herrnhutiske prester i vårt land. 

Vi har et vakkert, konkret minne 

om sogneprest 
Stoltenberg. Det 
var han som i 
sin tid plantet 
den utrolig 
flotte askealléen 
frem til Ås 
kirke. I dag 
bærer trerekken 
navnet 
«Sogneprest 
Stoltenbergs 
allé».

En av sønnene til Henrik S., 
Vincentz Stoltenberg, ble sogneprest 
i Spydeberg. Henrik Stoltenbergs ene 
datter Karen Petronelle ble gift med 
tollinspektør Gustavus Blom, og de 
ble foreldre til forfatteren Gustava 
Kielland (1800‒1889). Hun stiftet 
den første misjonskvinneforening i 
Norge, i Lyngdal i 1844. Gustava er 
allikevel mest kjent for sine sanger; 
både den kjente julesangen «Å, jul 
med din glede» og barnesangen 
«Liten ekorn satt» var det hun som 
skrev.

Den mest interessante for 
oss av sogneprestens ni barn, er 
sønnen Brede Plade Stoltenberg 
(1762‒1808). Han var bare 22 år da 
han i 1784 kjøpte den flotte boligen 
ved Drøbak torv, der hvor Frogn 
bibliotek holder til i dag. Denne 
bygningen i genuin rokokkostil var 
i sin tid eid av Christen Carlsen som 
var en eldre halvbror av Drøbaks 

reelle grunnlegger, Niels Carlsen 
(1734‒1809). Det er vel sannsynlig at 
sogneprest Henrik S. med sin tunge 
posisjon i lokalsamfunnet, hjalp sin 
unge sønn med dette kjøpet. (Dette 
er huset hvor Thorvald Stoltenberg 
ble tatt imot av Ellen Grete Stranger 
i TV-programmet).

I de gode arbeidsårene på 1780- 
og 1790-tallet drev Brede Plade 
Stoltenberg stort som kjøpmann og 
trelasthandler. Det samme gjorde 
hans bror Gregers Stoltenberg 
(1769‒1841) i Son, der det fortsatt 
finnes en «Stoltenberg-gård» i 
sentrum. Drøbaks «konge» Niels 
Carlsen var på 1790-tallet god for ca 
400.000 riksdaler, en enorm formue. 
For egne midler bygde han både 
kirke og skole for ladestedet. I tillegg 
fullførte han byggingen av Hospitalet 
med egne midler og sørget for at 
Hospitalets annen etasje ble bygd. 
Det skjedde etter at hans tidligere 

svigerinne Anna Müller hadde 
testamentert grunn og økonomiske 
midler til reising av et hus for fattige 
enker i Drøbak. (Anna Müller var 
først gift med Christen Carlsen 
og deretter med naturforskeren 
Otto Friederich Müller). I dag er 
både kirken og Hospitalet fredet av 
Riksantikvaren.

Men Napoleonskrigene skulle 
ødelegge idyllen og velstanden 
langs fjorden. Den ganske stupide 
danske politikken drev oss fra 1801 
inn i et motsetningsforhold til 
Storbritannia. Da britene for annen 
gang gikk til angrep på vår krigsflåte 
i København, i september 1807, var 
dette et voldsomt og katastrofalt slag 
mot Norge. Da slaget (Det store 
flåteranet) var over, var de fleste av 
våre store dansk-norske linjeskip 
enten senket i Øresund eller seilt 
til engelsk havn. Trelasteksporten 
til vår viktigste handelspartner 
Storbritannia stanset fullstendig opp 
under den effektive britiske blokaden 
av vår kyst, som startet rett etter 
slaget. 

Drøbaks største reder og 
handelsmann Niels Carlsen hadde 
ved krigsutbruddet i 1807 19 eller 
20 skip i utenriksfart. Av disse ble 
14 tatt i prise av britene, og både 
han og brødrene Stoltenberg fikk 
mesteparten av sin virksomhet 
redusert eller ødelagt. Til sammen 
nærmere seks tusen norske sjøfolk 

Gustava Kielland, 
niese av Brede P. 
Stoltenberg og 
kusine av Fredrik 
Anton Stoltenberg.

Frogn bibliotek.
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havnet i britisk fangenskap, og 
noen ble sendt videre til den iskalde 
straffekolonien Norway House 
ved Hudson Bay i det nordlige 
Canada. I Drøbak kirke har vi et 
minne fra disse dystre årene under 
Napoleonskrigene. Det vakre 
kirkeskipet er laget i et engelsk 
fengsel av en tilfangetatt matros fra 
Drøbak.

Brede Plade Stoltenberg var som 
sin far gift to ganger. Han giftet 
seg første gang i 1785 med Ulricha 
Antonette, f. Rohde (1763‒1803). 
De hadde i folketellingen i 1801 
fire barn: Fredrik Anton, Brede 
Plade jr, Sara Marie og Frederica 
Antonette. Velstanden var så stor at 
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de hadde fem tjenestefolk boende i 
det romslige huset. Ulrichas gamle 
far, Johan Christian Rohde, bodde 
også sammen med dem. Han var 
styrmann «som hadde faret på 
China» i yngre år.

Deres eldste sønn Fredrik Anton 
Stoltenberg (født i Drøbak i 1793 
– død i Son 30.8.1841) var far til 
Jens Roll Stoltenberg (1825‒1861), 
som døde så tragisk og tidlig fra 
sine fire barn. (I folketellingen 1801 
står Fredrik Anton skrevet med den 
tyske skrivemåte Fridrich Anton). 
Thorvald Heyerdahl Stoltenberg var 
den yngste av Jens Roll Stoltenbergs 
fire barn.     
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et smykke

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. 

En liten beretning om 

Einar Johan Basteson
Einar var født 
på klinikken i 
Sandnessjøen den 
18. mars 1920 
som barn nummer 
to i familien. 
Hans mor var 
Dagny Basteson, 
som ble omtalt i 
forrige nummer av Pensjonist-nytt. 
Den gangen var de bosatt ute på 
Skibbåtsvær, et fiskevær utenfor 
Dønna på Helgelandskysten.  
Her bodde han sammen med 
besteforeldrene Baste og Serine, 
foreldrene Olaf og Dagny, og den 
eldste broren Arne. I 1921, da 
faren Olaf reiste til Trondheim på 
ingeniørskolen, tok Dagny med seg 
Einar og flyttet til Drøbak. Arne ble 
igjen på Skibbåtsvær fordi han var for 
syk til en så lang reise. I Drøbak fikk 
han en bror til som het Bjørn Sverre.  

oppvekst i Drøbak
Einar vokste opp i Drøbak sammen 
med sin mor og broren Bjørn 
Sverre. I den første tiden bodde 
de i brannvakta på Råkeløkka hos 
bestefaren, brannmester Anders 
Julius Hansen. I 1925 flyttet de 
til Fastlandsgården 
(nåværende 
Kumlegaarden) i Niels 
Carlsens gate 11, hvor 
hans mor startet en 
godteributikk. Her 
vokste de opp uten far, 
siden han var flyttet til 
USA i 1924. Einar gikk 
på folkeskolen, som 
varte i syv år. Han var 
ivrig i speideren. 

Sjømannen einar
Einar reiste tidlig ut til sjøs. I 1937, 
17 år gammel, mønstret han på «D/S 

Einar som speider 
i 1932.
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Hjalmar Wessel» som byssegutt. Det 
var en kullbåt, bygd i Sandefjord to 
år tidligere. Der var han om bord i to 
år. I 1939 skaffet onkelen Julius ham 
hyre på «S/S Stavangerfjord», som 
gikk i rute mellom USA og Norge. 
Julius var kokk om bord.

Einar var først bare påmønstret 
for tur‒retur USA en gang, men det 
ble flere turer. Når han var hjemme 
mellom turene, malte han en del 
malerier etter postkort og solgte dem 
for å spe på hyra. Julen 1939/40 var 
han hjemme. På dans på Folkvang 
møtte han sin utkårede Åse som 
kom fra Årungstua. Han mønstret 
på igjen på nyåret 1940, men båten 
ble kapret av engelskmennene og ført 
til Kirkwall. Einar fikk beskjed om å 
reise hjem og vente for å se hvordan 
krigen utviklet seg ‒ for så å komme 
om bord igjen. Men krigen brøt ut 
for fullt, og noen ny beskjed fikk han 
ikke. 

Flyttet til Moss

Einar og Åse giftet seg i 1941 i Moss 
kirke. Samme år flyttet de inn i 
Ringveien 30 i Moss. Leiligheten var 
det Erling Henriksen som skaffet. 
Han var gift med Einars tante Åse 
i Moss. På vielsesattesten står det at 

Einar sammen med Bernhard Magnussen 
til høyre og ei ukjent jente til venstre.

Utsnitt av ett av Einars malerier fra 
1939.

Einar omgitt av onkel Knut (t.v.) og onkel 
Julius.

Einar var maler i 1941. Det var nok 
fordi han malte oljemalerier og solgte 
dem. Dette ga litt for lite inntekt, 
så han fikk jobb på en fiskebedrift 
i Moss. Men det var det mer 
kunstneriske han ønsket å arbeide 
videre med.

Tilbake i Drøbak
I 1944 fikk Einar jobb på Elle 
fabrikker på Torkilsstranda som 
dekoratør, noe som passet hans evner. 
Det unge paret flyttet tilbake til 
Drøbak samme år, og her fikk de fire 
barn. Først bodde de i et lite krypinn 
i Storgata hos maskinist Teigen, men 
flyttet snart opp til Seimbakken 19. 
Her fikk de sin første sønn Jan Egil, 
som har skrevet denne artikkelen. 
I Seimbakken bodde de til krigen 
var over. Da måtte de ha en større 
leilighet, for nå var de tre. Einar 
ble kjent med Berit Storrud på Elle 
fabrikker. Hun bodde i Nordveien 1. 
Dette var et stort hus, og i den nordre 
enden var det ledig en leilighet med 

kjøkken og stue, pluss et rom ved 
siden av. På Elle arbeidet Einar fram 
til 1948 og syklet fram og tilbake.

Keramikken
I 1948 ble Berit Storrud og Einar 
enige om å starte eget keramikk-
verksted, som det var flere av i 
Drøbak på den tiden. De kalte det 
BEBA keramikk Drøbak (etter BErit 
og BAsteson). Keramikken ble solgt i 
østlandsdistriktet og i Oslo. Rett før 
jul var jeg med Einar til Oslo for å ta 
opp bestillinger. Det var storslagent 
å se alle neonlysene og julegatene. Vi 
var på Steen & Strøm hvor de hadde 
et stort pyntet juletre i midten. Her 
kjøpte min far is til meg.  Det var 
stort for en guttepjokk på 5 – 6 år. Is 
midt på vinteren. Og her var det heis 
med heisefører.

Einar eksporterte en del til USA. 
Han hadde en tante i New York, og 
hans far bodde i Chicago.

Det var montert en dreieskive og 
en ovn på verkstedet i Nordveien. 
De laget først en modell og deretter 
en gipsform av modellen. Så var 
det bare å tømme flytende leire i 
formene. De sto til tørk til dagen 
etter. Når de ble tatt ut av formen, 
pusset Berit og Einar vekk kanter 
og limte sammen delene med leire. 
Så gikk produktene inn i ovnen for 
tørking. Når de var tørre, ble de malt 
og dekorert. Så ble de brent i ovnen 
under høy varme.

Einars maleri av Årungstua som hans 
hustru Åse kom fra. Det ble malt i 1944.
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Figurene dekoreres.

Einar sammen med Berit Storrud i «keramikken».

Produktene settes i 
ovnen.

Lysestaker.

Serviettholdere.

Salt- og pepperkone. Liten vase. Esel for salt og pepper.Lysestake for vegg.

av gulvbelegg. Han var kjent for 
nøyaktig arbeid, og det hadde nok 
sammenheng med hans kunstneriske 
evner. Åse hadde også en del arbeid 
for «Gimann» Hansen. Dette besto 
i å lakkere tenner til motorsager 
som var produsert på JOBU. Einar 
hjalp sin kone med dette innimellom 
malerjobbene.

Etter 1960 drev han malerjobber 
som selvstendig næringsdrivende. 
I 1961 tok Einar bilsertifikat, og 
han kjøpte bil i 1962. Da ble det 
lettere for ham å komme rundt med 
malerutstyr. Dette holdt han på med 
til han gikk av med pensjon. Jeg tror 
nok at mange Drøbaksfolk har hatt 
Einar til å pusse opp for seg. Året før 
Hotell Britannia brant, pusset han 
opp alle rommene på hotellet. Det 
var ett av de største enkeltoppdragene 
han hadde hatt.

Einar og Åse 
flyttet til Heer ca. 
1975. De bodde 
i en trygdebolig, 
fordi Åse satt i 
rullestol. I 1988 
døde Åse, og 
Einar døde ti år 
etter.


PS. Hvis noen av dem som leser dette har 
keramikk eller oljemalerier som Einar har 
laget, er vi etterkommere veldig interesserte. 
Ta i så fall kontakt med artikkelforfatteren. 

Det ble laget salt- og pepperkoner 
i forskjellige utførelser. Serviett-
holdere og lysestaker ble det også.

I begynnelsen av 1950-årene 
bygget Berit og Bård Storrud hus sør 
i Drøbak, og Berit startet opp sin 
egen virksomhet EIKA. Einar drev 
da en stund framover med hjelp av 
sin kone Åse, under navnet Basteson 
Keramikk. På slutten kjøpte han inn 
halvfabrikata ‒ fruktfat, tallerkener 
og asjetter som han malte og brant. 
I 1951 fikk de en sønn til, Jonny. I 
1956 var det slutt med keramikken.

    
Maling og tapetsering
På Oscarsborg hadde de fremdeles 
øvelsesskyting med kanonene, og 
det ble en del ruter som sprakk hvis 
ikke folk passet på å åpne vinduene. 
Einar hadde da en ekstra jobb 
med å bytte glass i vinduer hos en 
glassmester som holdt til i låven bak 
Skanckegården. Han tok også noen 
malerjobber for sin onkel Einar, som 
drev malerbutikk i Skanckegården. 
Da det ble slutt med keramikken, 
fikk han fast ansettelse hos 
malermester Olaf Johannesen.

I 1956 kom det et barn til, 
Mona, og raskt etter, i 1958, kom 
sistemann, Petter. Nå måtte de ha 
mer plass til barna. Einar solgte 
keramikkovnen og laget soveværelser 
der hvor keramikkverkstedet hadde 
vært. Han slo seg på innvendig 
maling, tapetsering og legging 

Einar 75 år gammel i 
1995. 
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I en serie artikler vil ansatte i Advokatfirmaet
Perspektiv i Drøbak komme med juridiske råd og 
tips innenfor aktuelle temaer. Advokat Ingrid Høyte 
beskrev i forrige artikkel (i mars-nummeret) ulike råd 
og tips til deg som vurderer å opprette testament. 
Det har vært en del interesse og forespørsler om temaet arv i etterkant, og advokat
Morten Bryn følger her opp med en artikkel om fribeløp og avgiftssatser på arv og gaver. 

Fribeløp og avgiftssatser 
på arv og gaver

Arveavgift Av de første 
kr 470.000

Av de neste 
kr 330.000

Av de
overskytende

Til hver av arvelaterens barn, 
fosterbarn og foreldre 

Intet 6 % 10 %

Til andre Intet 8 % 15 %

Det årlige fribeløpet Kr 41.066, et halvt grunnbeløp i folketrygden 
(G) ved inngangen av året 2013

Det skal ytes avgift av all arv og 
gaver mellom arvelater, og arvinger 
og arvingenes nære personkrets 
mv., og for øvrig av gaver ytet 
senest 6 måneder før arvelaters 
død. Hva slags erverv og hvem 
som er omfattet, fremgår av 
arveavgiftsloven § 2.

Arveavgiften reguleres av 
arveavgiftsloven, og satsene 
fastsettes hvert år av Stortinget. 
Vedtak for 2013 finnes på 
lovdata og flere andre steder, søk 
«arveavgift 2013». Skatteetaten 

har lagt ut informasjon om temaet 
på www.skatteetaten.no. I tillegg 
til det årlige avgiftsvedtaket er 
arveavgiftsloven, lov nr 14 av 
19.06.64, og arveloven av 03.03.72 
relevante kilder i disse spørsmålene.

Arveavgift er avgift på arv eller 
gave, se nedenfor. Fribeløpet er 
inntil kroner 470.000 (se avgifts-
tabellen under).

Som det fremgår, gjelder det 
altså et fribeløp på kr 470.000 
uansett relasjon giver/arvelater 
og mottaker. Deretter, for de 

neste kr 330.000 gjelder en sats 
på henholdsvis 6 og 8 %, og av 
overskytende henholdsvis 10 og 
15 %. Beløpene/satsene gjelder for 
hver mottaker.

Med et beløp til fordeling, 
gave eller arv på kr 3 mill. til to 
livsarvinger (barn av arvelater), 
blir det ved en lik fordeling et 
avgiftsgrunnlag på kr 1,5 mill. 
per barn. Av de første kr 470.000 
påløper det altså ikke avgift, mens 
for de neste kr 330.000 skal hvert 
av barna betale en avgift på 6 %, 
hvilket utgjør kr 19.800. For de 
neste kr 700.000 av gaven/arven 
på kr 1,5 mill. til hvert av barna, 
skal hver av dem betale en avgift 
på 10 %, altså kr 70.000. Avgiften 
utgjør i dette tilfellet til sammen kr 
89.800 for hvert barn.

I tillegg til forannevnte fribeløp 
på kr 470.000 er det et årlig 

fribeløp på ½ av folketrygdens 
grunnbeløp ved årets inngang for 
hver giver, som kan gis avgiftsfritt 
til arvingene. Hver av arvelaterne 
kan dermed i år gi hvert barn kr 
41.066 uten at det blir avgiftsplikt. 
Et foreldrepar kan altså årlig gi til 
sammen et grunnbeløp til hvert 
barn avgiftsfritt, i tillegg til det 
faste fribeløpet på kr 470.000 som 
bare kan gis avgiftsfritt én gang. 

Dersom en arvelater i 
eksempelet med to arvinger 
ovenfor hadde gitt hvert av sine 
to barn ½ grunnbeløp de siste 
5 årene, ville grunnlaget for 
avgiftsberegningen ha sunket med 
et beløp på 205.305 per barn, til 
sammen kr 410.610. Arvingene 
ville spart avgift hver for seg på 
kr 20.530, og til sammen kr 41.061. 
I og med at fribeløpene gjelder for 
hver mottaker, er det altså betydelig 
avgift å spare på å utnytte både de 
faste og årlige fribeløpene, og i tillegg 
å fordele arven på flere og/eller på 
en måte som tilpasses de progressive 
satsene.

Hvordan større og mindre 
gaver kan gjøres, opplysning om 
grensen for meldepliktige gaver og 
hva som defineres som gaver, kan 
skatteetaten eller en advokat bistå 
med. Det samme gjelder dersom du 
er usikker på hva du har lov til å 
gjøre i uskifte. 





40 PENSJONIST-NYTT 2/2013 PENSJONIST-NYTT 2/2013 41

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.

5. september
Liv Gade  
Bokinspirator
En litterær inspirasjon

19. september
Per Arvid Christiansen
Tidl. utenrikskorrespondent i Aftenposten
Graver Israel sin egen grav?

3. oktober
Inge Eidsvåg
Lektor/forfatter
Grå hår er en fager krone. Om aldringens 
forunderligheter, vemod og gleder

Foredrag  høsten  2013

Foredragene holdes på Drøbak Hospital og begynner kl. 11.00

17. oktober
Inge Grødum
Avistegner i Aftenposten
En avistegners hverdag

7. november
Tove Skagestad
Forfatter/foredragsholder
De usynlige hjelperne

21. november 
Roy Andersen
Forfatter/bonde  
Redningsmenn og lykkejegere.
Norske pionerer i Alaska

Da Frogn fikk ny 
kirke i 1859
Frogn har hatt kirke helt siden middelalderen. På midten av 1800-tallet hadde 
man valget mellom å restaurere den daværende kirken fra 1600-årene, eller å 
rive og bygge nytt. Det ble argumentert med at den gamle kirken var i så dårlig 
forfatning at det ikke svarte seg å reparere den, og sogneprest Johan Henrik 
Gude skal ha vært en pådriver i saken. Det endte med at kirken ble revet, og 
en ny ble oppført på samme sted. Den vakre tømmerkirken i nygotisk stil ble 
innviet 23. november 1859. Arkitekt Wilhelm von Hanno var til stede og lagde 
to tegninger av kirken på selve innvielsesdagen.

Tekst: Sven Lindblad

Under overskriften «Froens Kirke» 
skriver Illustreret Nyhedsblad i 
1860: «Vi give ovenfor Afbildning 
af Froens nye Kirke (Drøbaks 
Præstegjeld), som i November 
forrige Aar blev indviet. Denne 
Kirke, om hvis vakre Ydre 
Tegningen vidner, er ligesom den 
nedbrudte gamle Kirke bygget af 
Træ, og bestaar saavel i det Ydre 
som Indre af nøgent Stokværk; dog 
er den beregnet senere at paneles. 
Den er bygget efter Tegning af 
Architekt v. Hanno og koster 
omtrent 4,500 Spd. Vort Træsnit er 
udført efter en af Architekten tagen 
Tegning paa selve Indvielsesdagen. 
Af Kirkens Indre skulle vi siden 
ogsaa give en Afbildning, ligeledes 
efter Tegning af v. Hanno».

Gamlekirken rives
Forhistorien til byggingen av 
ny kirke var at den daværende 
tømmerkirken fra 1600-tallet var 
kommet i offentlig eie. Kommunen 
overtok kirken i 1844, etter at 
enken etter byfogd Pram ikke 
ønsket å beholde kirken som hennes 
mann hadde eid. Gamlekirken 
fra 1600-årene hadde ikke blitt 
godt nok vedlikeholdt. De nedre 
delene av bygningen var i dårlig 
forfatning, men tanken var likevel 
å restaurere den. I 1855 ble arkitekt 
Wilhelm von Hanno kontaktet. 
Han lagde tegninger, målte opp og 
dokumenterte en rekke fakta om 
kirken. Von Hanno kom deretter 
med et anslag over hvor mye det ville 
koste å reparere den.
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Samtidig var det stadig flere som mente 
at man heller burde bygge en ny kirke. 
En av pådriverne for dette synspunktet 
skal ha vært sogneprest Johan Henrik 
Gude, som var onkelen til den kjente 
maleren Hans Gude. Sognepresten 
vant fram med sine synspunkter, og 
på et avgjørende sognemøte den 10. 
mai 1857 ble det besluttet å rive det 
gamle og bygge et helt nytt kirkebygg. 
Det ble anslått til å koste 5.000 
spesidaler. Umiddelbart etterpå ble det 
samme forslaget enstemmig vedtatt i 
representantskapet. 

Det har vært hevdet at sogneprest 
Gude fikk Wilhelm von Hannos 
kompanjong, arkitekten H. E. 
Schirmer, til å tegne en ny kirke. Når 
vi leser om den nye kirkens historie i 
artikler og bøker, er det i det hele tatt 
ulike oppfatninger om hvem som 
var kirkens arkitekt. Noen hevder 
at det var Wilhelm von Hanno, 
mens andre påstår at det var H. E. 
Schirmer. Men sannheten må være 
at de to kompanjongene samarbeidet 
om dette prosjektet, slik det også 
står nevnt under omtalen av arkitekt 

Schirmer i det pålitelige verket 
«Norsk kunstnerleksikon», redigert 
av Nasjonalgalleriet.

Kjente og dyktige arkitekter
Det var arkitekter av høy klasse som 
ble satt på oppgaven med å tegne 
en ny kirke i Frogn. Wilhelm von 
Hanno var en allsidig kunstner. Han 
var ikke bare en dyktig arkitekt, 
men også billedhugger, maler og 
grafiker. Von Hanno var opprinnelig 
født i Tyskland, men ble hentet til 
Kristiania i 1850 for å være med 
på å fullføre Trefoldighetskirken i 
nygotisk stil. Det skjedde etter at 

arkitekten som hadde oppdraget, var 
blitt alvorlig syk.

Von Hanno ble kompanjong 
med den mer etablerte og erfarne 
landsmannen H. E. Schirmer i årene 
omkring 1851‒1862. Den produktive 
arkitekten Schirmer hadde kommet 
til Norge i 1838. Han medvirket 
til en lang rekke monumentale 
offentlige bygg, ikke minst i Oslo. 
Han tegnet dessuten mange sveitser-
villaer og bidro dermed til at denne 
stilen etter hvert ble utbredt i Norge. 

Etter at samarbeidet mellom von 
Hanno og Schirmer kom i gang, sto 
de to for utformingen av flere viktige 

Frogn kirke på innvielsesdagen. Etter tegning av arkitekt Wilhelm von Hanno. (Kilde: 
Illustreret Nyhedsblad, 1860).

Frogn kirke etter innvielsen. Illustrasjon basert på en tegning av von Hanno. (Kilde: 
Illustreret Nyhedsblad, 1860). 
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bygg. Vi kan i tillegg nevne at det 
var deres forslag i tysk-gotisk stil som 
opprinnelig vant anbudskonkurransen 
om stortingsbygningen. Utkastet blir 
i ettertid regnet som et hovedverk 
innenfor den middelalder-romantiske 
arkitekturen. Likevel var det et utkast 
fra andre arkitekter som til slutt ble 
valgt. 

De to kompanjongene hadde en 
forkjærlighet for middelalderen, og 

deres idealer innen 
arkitekturen var 
preget av det som 
kalles romantisk 
historisme. Bygge-
virksomheten i 
Norge var om-
fattende på denne 
tiden, og det var 
mangel på godt 
kvalifiserte arki-
tekter. De to påtok 
seg en rekke opp-
drag, også mange 
kirkebygg. Flere 
av kirkene som de 
fikk oppført, har 
hatt betydning som 
forbilder for senere 
kirkebygg ‒ helt 
fram mot vår egen 
tid. 

Det var bygg-
mester Andreas 
Keitel som bygde 
Frogn kirke i årene 

1858‒1859 etter de to arkitektenes 
tegninger. Den nygotiske stilen var 
ansett for å være særlig godt egnet 
til kirkebygg. I november 1859 ble 
den nye kirken innviet, og arkitekt 
Wilhelm von Hanno var trolig godt 
fornøyd med det han så.

Årene gikk, og 2. pinsedag 1994 
var det gudstjeneste i Frogn kirke, slik 
det hadde vært så mange ganger ellers. 
Lite visste de om at det skulle bli den 
siste gudstjenesten i dette kirkebygget. 
Natt til 4. juni brant kirken ned 

til grunnen, og det aller meste av 
inventaret gikk tapt. Flammene fra 
den gamle tømmerkirken sto høyt 
mot nattehimmelen, og snart raste 
det vakre tårnet i bakken. Det var 
uvirkelig, og sorgen og fortvilelsen 
var stor. En ny kirke ble etter hvert 
reist på det samme stedet. Den ble 
vigslet 6. juni 1999.

Noen kilder og videre lesning:
Bodahl, Hege (1995). «Frogn kirke». 

Follominne, nr. 33, s. 33‒36.
Christie, Sigrid og Håkon (1969). «Frogn 

kirke». I: Norges kirker. Akershus. Bind 
2. Utg. av Riksantikvaren. Oslo: Land og 
kirke. s. 58‒65.

«Froens Kirke». Illustreret Nyhedsblad, 
1860, s. 31‒32, 37.

«Frogn kirke». Pensjonist-nytt, nr. 3, 
september 1994, s. 7.

Frogn kirke 1859 ‒ 23. november ‒ 1959 
[Jubileumsskrift]. Drøbak. fl.pag.

«Hanno, Andreas Friedrich Wilhelm von, 
arkitekt, billedhugger, maler og grafiker». 
I: Norsk kunstnerleksikon. Bind 2. Oslo: 
Universitetsforlaget, 1983, s. 52‒55.

Holm, Christian Hintze (1996). «Kirkekjøp 
og kirkebygging». I: Frogn Bygdebokverk, 
Bind 3. Vekst og forandring. [Utg. av] 
Frogn kommune. s. 17.

«Schirmer, Heinrich Ernst, arkitekt». I: 
Norsk kunstnerleksikon. Bind 3. Oslo: 
Universitetsforlaget, 1986, s. 468‒475.

Aas jr., Erik (1990). «Omkring Frogn 
kirke». Follominne, nr. 28, s. 81‒87.



Arkitekt Wilhelm 
von Hanno (1826–
1882). (Kilde: 
Wikipedia).

Arkitekt H. E. 
Schirmer (1814–
1887). Portrettet 
er malt av Knut 
Bergslien. (Kilde: 
Norsk portrettarkiv, 
Riksantikvaren). 

Døpefonten i kleber-
stein fra middelalderen 
ble overført fra den 
tidligere kirken. Den 
ble møysommelig 
restaurert etter 
brannen i 1994. (Kilde: 
«Norges kirker»).

Kristus som 
smertensmann. 
Skulptur i eik fra 
første halvdel 
av 1500-tallet. 
Overført fra den 
tidligere kirken. 
Høyde 158 cm.  
Ødelagt under 
brannen i 1994. 
(Kilde: «Norges 
kirker»).
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Dette er en eventyrbok skrevet 
av debutanten Jonas Jonasson, 
som ifølge forordet er inspirert 
av morfaren som satt på sin 
«ljugebenk» og fortalte skrøner for 
sine barnebarn.

Boken handler om Allan 
Karlsson som rømmer fra 
aldershjemmet på sin egen 100- 
årsdag ved å klatre ut vinduet, 
iført tøfler. Han vil ikke være 
hovedperson i den planlagte 
feiringen av dagen.

Nåtiden utspiller seg i 2005, 
men i stadige tilbakeblikk blir 
man presentert for historien om 
‒ og bakgrunnen for ‒ Allans 
fantastiske liv.

Når Allan rømmer fra alders-
hjemmet, går han til stasjonen i 
byen med 50 kroner i lommen og 
ber om å få en bussbillett så langt 
pengene rekker. Mens han venter 
på bussen, blir han bedt om å 
passe på en stor trillekoffert som 
en ung mann ikke får med seg 
inn på toalettet. Dermed starter 
røverhistorien. 

Bussen til Allan kommer, og han 

Hundreåringen

tar kofferten med seg og begynner 
på sin eventyrferd. Det skal vise 
seg at kofferten inneholder mange 
millioner kroner, som Allan og de 
vennene han etter hvert skaffer seg, 
finner anvendelse for. I mellomtiden 
må de rømme fra banden som har 
mistet pengene ‒ og fra politiet som 
leter etter gamlingen.

Allan er født og oppvokst i 
fattige kår på landsbygda i Sverige, 
og etter bare 3 års skolegang er han 
full arbeidskar, ‒ etter hvert på en 
sprengstoff-fabrikk. Her skaffer 
han seg kunnskaper som skal 
bringe ham verden rundt, og lære 
ham flere verdensspråk. Han deltar 
i den spanske borgerkrigen og får 
omgang med prominenser helt opp 
til general Franco. 

Generalen gir ham anbefaling 
som sprengstoffekspert med på 
veien og åpner dører for ham på 
hans ikke planlagte ferd til USA. 
Der blir sprengstoffeksperten 
delaktig i utviklingen av 
atombomben (intet mindre) og blir 
god venn med daværende president 
Truman. 

Presidenten på sin side er mest 
interessert i å stoppe utbredningen 
av kommunismen i Kina, hvor 
Allan så havner. For å komme 
seg ut derfra, går han til fots 
over Himalaya, havner i Iran, 
og etter diverse viderverdigheter 
der, kommer han seg omsider til 
Sverige ‒ hvor han blir plukket 
opp av en sovjetisk agent. Sovjet 

vil også ha atombombe, og Allan 
havner i Moskva, men etter en 
fuktig krangel med Stalin blir 
han internert i en fangeleir i 
Vladivostok.

På rømmen havner han etter 
hvert i Kina, hvor han blir 
gjenkjent etter sine bombebedrifter 
der, og med «en hel haug dollar» 
fra Mao havner han på Bali. 
Historien fortsetter via den 
indonesiske ambassaden i Paris, 
hvor han i 1968 gjennom president 
de Gaulle blir kjent med USAs 
president Johnson, som sender ham 
som spion til Sovjet, osv – osv.

Mellom hvert kapittel i 
utlandet, vender man tilbake til 
2005 i Sverige med hundreåringen, 
pengene, vennene og forfølgerne.

Boken er på nesten 400 sider, 
men forfatterens fortellerevne 
og humor gjør at det blir like 
spennende å starte på hvert nytt 
kapittel, helt til avslutningen ‒ som 
er den verste av alle skrønene.

Åshild Kvåle sender stafettpinnen 
videre til Ragndid Sæther-Larsen

Tekst: Åshild Kvåle



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
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Bridge: Hver tirsdag, begynner kl 10.00
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Turer: Annonseres spesielt
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Tiltakene tilbys alle pensjonister og uføretrygdede i Frogn
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