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GODT NYTT FRA ELDRESENTERET

Når jeg nå sitter og skriver, tenker jeg tilbake på en fantastisk 
sommer! Det har vært deilig med ferie i stekende sol og varme.

Når jeg tenker på hvor mye regn 
forsommeren hadde, var vi riktig så heldige 
med været den junidagen som det var 
sommeravslutning for de frivillige. Vi pyntet 
bordene ute med blomster fra hagen, og 
solen skinte fra skyfri himmel. Det ble 
riktig så koselig, og de fleste hadde med seg 
sommerhatt for anledningen. Alle pratet og 
lo, så vi ble lagt merke til av forbipasserende. 
Noen kom til og med bort og spurte om de 
kunne få ta bilde av oss! Sånn er det her på 
eldresenteret – alltid fullt av liv!

I skrivende stund venter vi ennå på at renoveringen av taket skal 
begynne, men nå er det like før... I forkant av dette arbeidet har 
vi hatt en skikkelig opprydding på loftet. Jeg har ikke tall på hvor 
mange turer vi har hatt opp og ned trappene her. Det har vært mye 
rart lagret der oppe. To søppelkonteinere måtte til – så det har vært 
mye skrot også fra mange år tilbake. Utrolig hvor mye et sånt loft 
rommer! Nå skal det sies at det ikke var kun søppel der oppe. Noe har 
forskjellige lag og foreninger hentet, og mye var materiallageret til 
arbeidsstua. Vi har stablet rundt på huset her, så det skal bli godt å 
få ryddet opp igjen.

Nå ser vi frem mot høsten og nytt tak. Vi bare gleder oss!

Sissel Johansen
Daglig leder Frogn eldresenter

LEDER

Den gode samtalen
I vår travle og oppjagede tid skjer det endringer på en 
rekke områder, også i måten vi omgås på og måten 
vi snakker sammen på. Det har vært hevdet at den 
gode samtalen forsvinner mer og mer. Når vi tenker 
tilbake, har mange en følelse av at folk hadde bedre 
tid til å snakke sammen, til tross for at vi i våre dager 
har både Facebook og Twitter. Man må åpne seg 
under den gode samtalen, og den varer gjerne lenge. 
Den er ikke planlagt, og utfallet av samtalen er åpent 
og usikkert. Dialogen skjer spontant der og da, og den 
har ikke noen umiddelbar hensikt. 

Vi lever i en individualistisk tidsalder, hvor den 
enkelte kan ha et stort behov for oppmerksomhet og 
«bli sett». Men i dialog med andre er det ikke nok å 
fortelle om seg selv og presentere egne synspunkter. 
En ensidig monolog fører til at den andre etter hvert 
trekker seg unna. Det bør være en gjensidighet under 
samtalens gang. På den måten vil innholdet i en 
god dialog endres og utvikles underveis. I beste fall 
kan dette være ett av disse gylne øyeblikk da tiden 
liksom stopper litt opp. Og når samtalen er over, kan 
vi føle ro – og kanskje også en ny innsikt som har 
muligheter i seg til å bringe oss videre og gi nye krefter 
i hverdagen. 

Et begrep som brukes er «samtalens kunst». 
Gjennom den gode samtalen kan vi nå fram til 
hverandre og komme nærmere. Men det er ikke alltid 
så lett. Som en av våre diktere skrev i sin tid: «Det er 
vel mangt jeg gjerne ville si. Jeg får det ikke til. Jeg går 
forbi».
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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 tredje delen av det jeg blei fortalt den gangen for over 60 år 

siden.

Karl Garder forteller

Kua blei til et kvinnfolk
En guttunge fra en av nabogårdene 
ser seg rundt med store øyne. 
Klokka er halv ni på kvelden, og han 
skal snart ut og gå i mørket. – Er 
du redd for nissen?, spør jeg. «Jeg? 
Nei! Han pappa trur itte på nissen, 
men han trur på spøkelser, for 
det har han sett. Da han var liten, 
satt han og et par andre gutter og 
passa opp posten nede i veiskillet 
ved Berger. Da kom det ei ku ut av 
Stubberudskauen. Kua gikk rett 
gjennom et piggtrådgjerde så alle 
tre tråane rauk tvers av. Deretter 
kom ho ut på veien og blei til et 
kvinnfolk. Gutane flyger alt de 
orker oppover bakken og kikker seg 
tilbake, men de ser ingen verdens 
ting.

Han pappa sier at hadde det ikke 
vært for at det var tre av oss som så 
det, så hadde vi vel ikke trudd det 
sjøl. Men det verste var at det var 

Folkeminner
fra gamle dager i Frogn

den samme kua som døm hadde 
slakta hime for flere dager siden». 

Huldredans i måneskinn
«Du og du så mye historier jeg 
har hørt ‒ ‒ », sa Kaare Hansen 
på Mellom-Kopperud, «men det 
er vel ikke no’ å fortelle. Du har 
vel hørt dem før. Forresten – på 
Tørrnesbakken – det er et nes på 
Labråtanmyra – der var det felespell 
og huldredans i måneskinnet. Dette 
er det mange som har hørt og sett.

Mens vi snakker om spøkeri. På 
Saraåsen – der spøkte det. Det var 
en som jagde mår med bikkje. Han 
var på jakt borte på måsan og hadde 
tatt ut en mår. Men trur du ikke 
svinefanten gikk inn i ei steinrøys 
borte i Saraåsen. Jegeren måtte gå 
til Lindebråte for å få hjelp og et 
spett. Mens de driver og graver, 
hører de en domp lyd som mot 
noe innhult. De får løs noen bord, 

og under borda ligger det smidde 
spiker sammen med andre ting. Da 
skjønte de at det var et lager for de 
underjordiske, så de dekket det til 
igjen så fort de kunne.

Medhjelperen fra Lindebråtan 
trudde ikke helt på at de 
underjordiske eide spikerne, men 
han kom nok på andre tanker. Å ja 
da, han gjorde nok det. Han likte 
så godt å jakte på årrhanan borte på 
måsan. En dag oppdaget han at det 
var en svær rusk som spelte oppe på 
Saraåsen. Han var ute i godt tid og 
skulle ta’n. Han kom nå så reint for 

tidlig og satte seg med ryggen mot et 
tre for å vente til det lysnet. 

Mens han sitter der, får han høre 
noen onger som driver og leiker nede 
på sletta. Det lysner litt mer, og han 
titter ned. Der ser han bare noen 
skygger som flyr omkring. “Men i 
guds navn da onger, å gjør dere her 
så tidlig på morran?”, roper han ner 
til dem. Men da er døm borte. Helt 
vekk. Det er ikke noe å se ‒ ».

Kaare Hansen fortalte også at 
bærpellere på Dalsmåsan av og til 
kunne se noen kaller som gikk i den 
bratte åsen.

Sagnet om Rommerudhaugen
Det står ikke lenger noen hus igjen 
på Rommerud, men et gammelt 
sagn har holdt seg om denne 
Frogn-gården helt fram til vår tid. 
I gamle dager kunne folk se lys i 
Rommerudhaugen om kvelden. 
Natteranglere fikk seg mang en gang 
et hjertestøkk når de for forbi. En 
vår fikk de seg en ny tjenestegutt på 
Rommerud. Husbonden sa til ham 
at han måtte ta seg i akt for skrømt.

Men gutten var ikke skvetten, 
og en kveld ruslet han ut og la seg 
nedmed haugen. Det var en varm 
sommerkveld. Ved midnatt så 
han lyset, og haugen åpnet seg. Et 
gammelt ektepar kom ut og svinset 
att og fram i lysskinnet. Mannen sa: 
«Det er godt forvart alt sammen, 
mor. – Om bare ikke noen kjenner 

Huldra med ei huldreku dukker fram 
fra berget på dette tresnittet av Adolf 
Closs, Stuttgart. Etter en originaltegning 
av Hans Gude fra 1878.
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de ord hvormed godset er nedsatt, 
så får det nok stå i fred». – «Hva 
er det for ord? Jeg har glemt dem 
bort…», sa kona. – «Hugser du ikke 
det? “Rokke, firkløver”, var det», 
sa mannen litt grettent. Med det 
samme slokket lyset, og mann og 
kone sank i jorden da haugen lukket 
seg igjen.

En kveld senere så gutten lyset 
igjen. Han sprang bort til haugen 
og ropte: «Rokke, firkløver!». Da 
sto det plutselig en stor kobberkjele 
der full av sølvpenger. Noen av 
pengestykkene var runde, andre tre- 
og firkantede. Alle var de av fint sølv.

Den gutten fikk fin årslønn.  

Angrepet av ulv
En gang var folk så redde for ulven 
at de ikke våget å si ordet «ulv» 
høyt. Isteden brukte de andre navn, 
som skrubben, gråbein eller tassen.

Faren min var født i 1875, mens 
bestefar var født i 1839. Bestefar 
fortalte far min hva de gjorde når 
de var ute og kjørte om vinteren og 
ble overrasket av ulver. De hadde 
alltid med seg en vedkubbe som var 
innsmurt med tjære. Den var festet 
i en taustump på 2–3 meter, og 
taustumpen var festet til sleden.

Når ulvene kom, blei denne 
vedkubben kastet ut av sleden. 
Ulvene våget ikke å gå mellom 

kubben og sleden for å angripe 
folkene. Hesten var livredd og 
sprang alt den orket. Folk hadde 
også staur med, slik at de kunne 
slå ulven over ryggen dersom den 
prøvde seg på hesten.

Det blei sagt at en onge i 
Tassebråtan blei tatt av ulven. 
Ongen var 2–3 år gammal. 
Foreldrene hadde antakelig ikke 
lukket kjøkkendøra ordentlig igjen. 
Dermed gikk ongen for å finne 
foreldrene i fjøset. De fant aldri 
ongen igjen. Det blei sett ulvespor 
på tunet.

På gården Grøstad på Nesodden 
bodde det en bøkker. Han lagde 
tønner, baljer og lignende. En 
gang skulle han til byen med to 

saltebaljer. Han plasserte dem på en 
kjelke og dro av gårde på isen. Da 
han nærmet seg Ulvøya, hørte han 
ulver hyle oppe i Ekebergåsen. Dette 
var tidlig på morgenen, og det var 
ikke blitt ordentlig lyst ennå. 

Ulvene kom ned på isen. Jeg 
hørte historien av to forskjellige. 
Den ene sa at det var fem ulver, 
mens den andre sa det var sju. For 
å beskytte seg tredde han på seg 
en saltebalje med bunnen i været. 
Deretter forsvarte han seg med 
øks eller kniv. Noen av ulvene blei 
skadet og blødde kraftig. Til slutt 
forsvant de. Bøkkeren mente at 
de angrep de skadde ulvene. Etter 
ulvekampen fortsatte han til byen 
med baljene sine.                       

Overfalt av ulver. Fra Illustreret Familieblad, nr.11, 1911. Gjengitt i Astor Furseth: 
«Drept av bjørn og ulv», Oslo: Landbruksforlaget, 2005.

Hest og slede på isen angripes av en ulveflokk. Maleri fra 1867 av Olof Arborelius. 
Gjengitt i Astor Furseth: «Drept av bjørn og ulv», Oslo: Landbruksforlaget, 2005.
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Villa Parr var en av de vakreste 
eiendommene ved Oslofjorden, med 
hage som strakte seg fra Parrstranden 
til Drøbak kirke. I den store hagen 
bugnet det av frukttrær. Det var 
nesten paradisets hage for barnebarna 
som kom på besøk. Ellers var store 
deler av området dyrket mark. 

Søren Angell Parr (1815–1903) 
kjøpte eiendommen i 1850. Han 

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

så de store mulighetene som denne 
beliggenheten hadde. Familien Parr 
kom fra England. De var redere og 
hadde mange skip i is-trafikken, så 
Søren Angell Parr bygget fire ishus 
på Parrsletta. Fra veien ovenfor ble 
det en naturlig høyde for en renne 
med isblokker rett ned til ishusene. 
Utenfor lå alle seilskipene som 
fraktet isen til England. Det ble en 

stor forretningsvirksomhet som var 
meget lønnsom fram til like etter 1900.

På det lille bildet ser vi et glimt fra 
kongebesøket i 1909. Kong Haakon 
er på vei inn til lunsj i Villa Parr. I 
forbindelse med kongebesøket var kong 
Haakon på Oscarsborg og på Håøya. På 
Håøya besiktiget han kanonstillingene 
og skrev sitt navn på fjellveggen langs 
veien opp til øvre batteri. På nesten 
samme sted skrev kong Oscar 2. også 
inn sitt navn i 1895. Navnene ble senere 
hugget inn i fjellet og malt.

Familien Parr hadde avskjeds-
selskap med hjemmet i Drøbak 12. mai 
1913. Etter det ble det frøken Holstads 
pensjonat, som var flott og verdig. 
Frøken Holstad drev pensjonatet videre 
i mange år. Senere var det familien Rige 
som overtok. Sommeren 1947 kom 
familien Kobbel som gjester for å bo 
på pensjonatet. Da sto det «Selvskudd 
utlagt» utenfor på porten. – Uff, jeg 
blir nesten redd, sa datteren Kate. Men 
den store og mektige Rige tok flott imot 
dem med ordene: «Velkommen – og 
Gud bevare Kongen og Rige».

I 1948 overtok familien Kobbel 
driften av Holstads pensjonat og 
drev det frem til 1956. Da kjøpte 
kommunen stedet, og det ble en 
flott sammenhengende strand med 
hele Parrstranden og overgang til 
badeparken. 

Hovedhuset er i dag privatbolig. 
Sidefløyen er revet og erstattet med 
leiligheter for eldre.                     

Holstads pensjonat
Foredrag  høsten  2013
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

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

Foredragene holdes på Drøbak 
Hospital og begynner kl. 11.00
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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.

Minnebøker
og populære kioskvarer

«Lev vel». Minnebøker med 
personlig hilsen
I begynnelsen av 1950-årene var 
det vanlig at skoleelevene hadde 
minnebøker. Dette gjaldt både 
gutter og jenter, men jentene var 
vel de som var mest ivrige på dette 
området. Bøkene hadde pene 
papirbind utenpå, og det var gjort 
flid med hvordan det skulle skrives 
og tegnes av den enkelte. 

«Når du blir gammel og ingen 
vil ha deg, så sett deg på taket og la 
kråka ta deg». Dette var den gang 
en hilsen fra en av klassekameratene, 
Bjørg (Johnsen) Raanaas. Eller hva 
mente Åse (Andersen) Winger i 
1951? «Jeg er ikke Ibsen og heller 
ikke Bull. Derfor når jeg dikter, så 
blir det bare tull». 

Det ble skrevet små vers på rim, 
og da ofte med et rosa hjerte som 

omkranset verset. Noen satte inn bilde 
av seg selv ved siden av verset. Det var 
stor stas å få lærer Nils Joachim Linge 
til å skrive i minneboka. Skriften hans 
oste det kvalitet av. 

På en av mange bilturer til 
Vestlandet 50 år senere kom vi til 
fergestedet Linge mellom Åndalsnes 
og Geiranger. Her ble jeg helt 
oppsatt på å finne graven til vår 
salige lærer Nils Joachim Linge. I 
Sylte i Norddal kommune fant jeg 
kirkegården og gravstøtten hans. 
Han var født i 1882 og døde i 1963. 

Det ble et sterkt møte med 
tilbakeblikk, og en kort minnestund 
i egen regi hvor jeg mintes den 
lunefulle læreren, den fantastiske 
skriften, tegneren og hans personlige 
hilsen til meg med det 3. verset 
fra «Alltid freidig når du går». 
Salmen er skrevet av den danske 

«Kjemp for alt hva du har 
kjært…». Lærer Linges flotte 
hilsen i minneboka 1951.

Et dikt om pinseliljer: «Du gror når våren 
gjennem gresset suser…». En hilsen 

fra Lille-Rei (Hansteen) Andersen var 
etterspurt da hun alltid la inn et foto.

Noen kloke ord fra bror min, Kjell: 
«En god venn er mere verd enn 
tusen bekjente».                    

En hyggelig «Lev vel»-hilsen fra «Vesla» 
Engelstad: «Knoll og Tott og Tuppen – 
Jan-Erik er knuppen».
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presten Christian Richardt i 
1867 og benyttes også i dag både 
i forbindelse med konfirmasjon, 
bryllup og begravelser.

Mange kioskvarer fristet
Når julen nærmet seg, kom også 
julebladene med tegneserier for barn 
i handelen. Jeg husker at det ble 
kjøpt inn Fiinbeck og Fia, Knoll og 
Tott og 91 Stomperud. Tarzan var 
også et spennende blad, men mest 
spennende her var vel filmene om 
Tarzan, «Apenes konge», med Jane 
og apen Cheeta. 

Mor kjøpte hver uke Alle 
Kvinner og Illustrert Familieblad. 
Samtidig som Illustrert var et blad 
for hele familien, hadde det også en 
fast spalte som het IF-gutta, hvor jeg 
tegnet meg som medlem. Jeg fikk 
tilsendt merke med IF-gutta, hvor 
kampropet var: «Ivrig, freidig, sterk 
som stål – det er IF-guttas mål». 

IF-gutta var en nasjonal 
organisasjon med sentrum i Oslo. 
Medlemmene kom fra hele landet. 
Aktiviteten i klubben bestod 
stort sett i å hoppe lengde, høyde 
og løping langs veg. Om denne 
organisasjonsformen lokalt ga noe 
utbytte, er det nok ikke forsket så 
mye på, men det styrket i alle fall 
miljøet og samholdet.

Den store oppslutningen ble det 
vel ikke ettersom fotballen var den 
dominerende idrettsformen. 

Av andre varer i disse kioskforret-
ningene kan jeg særlig nevne fylte 
drops i løs vekt, som vi fikk kjøpt 
i kremmerhus hos Torvik vis-à-vis 
kinoen, eller hos Favorit nederst i 
Jørnsebakken. Det var løssalg av 
drops fra store glassbeholdere og 
kjøpmannsdisker med konfekt og 
drops. Fornemmer vi ikke synet og 
lukten av Freias brystkarameller, 
saltpastiller eller drops som 
Smørmalt, Nidars fløtekaramell, 
Smørbukk – eller hva med Kongen 
av Danmark. Noen ganger kjøpte vi 
«kjærlighet på pinne» som var søt og 
god, men pinnen som ble igjen sparte 
vi på. Den var utmerket som mast på 

Fiinbeck og Fia i kjent stil.

Jane, Cheeta og Tarzan.

«Ivrig, freidig, sterk som stål». IF-gutta 
hadde en fast spalte i Illustrert Familieblad.

Illustrert Familieblad kostet 45 øre i 
1953.

Smørbukk fløtekarameller.

barkebåten vi spikket når vi skulle 
seile i Bråtandammen.                 

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

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

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

Advokatene Hveding, Bryn og Høyte
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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

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!

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. 
Familien Stoltenberg hadde satt flere spor etter seg i Drøbak-området enn det 
som kom fram i TV-serien. 

Sorenskriver Falsen og enkefrue 
Stoltenberg 
Etter sin første kones død i 1803, 
giftet Brede Plade Stoltenberg 
seg på nytt den 25.2.1804 med 
den unge Elisabeth Severine, f. 
Bøckmann (1782–1848). De fikk 
ikke mange år sammen, for Brede P. 
Stoltenberg døde i 1808 – bare 46 
år gammel. I 1809 selger enkefrue 
Elisabeth S. Stoltenberg den store 
villaen ved Torvet til sjøkaptein og 
handelsborger Henry Parr. Den som 
ordnet det praktiske ved salget, var 
sorenskriveren i Follo, Christian 
Magnus Falsen. Falsen ble utnevnt 
til sorenskriver i Follo i 1808 og var 
en god venn av ekteparet Stoltenberg. 

Tekst : Torstein Aamodt

Et historisk 
tilbakeblikk – Del 2

Henrik Wergeland beskrev Falsen 
som «manden med det vakre 
omrids». 

Året etter salget av det store huset, 
i 1810, blir Falsen selv enkemann, 
da hans kone Anna Birgitta dør 
rett etter at sønnen Enevold Falsen 
er født. Det oppstår varme følelser 
mellom enkemann Falsen og 
enkefrue Stoltenberg, og han sender 
følgende frierbrev til henne:

Wollebæk den 18de Jan. 1811
Idet jeg vover at tilskrive Dem kjæreste 
Madame Stoltenberg disse linjer, har jeg 
den sikre overbevisning at De, under enhver 
omstændighed, blot anser samme som 
udbrudet af mit hjertes inderste følelser.

Hvad jeg ved min kones død ifjor 
har tabt, er Dem saa bekjendt, at jeg ikke 
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behøver at give Dem nogen fortælling om 
min stilling siden dette tidspunkt. Som 
embedsmand, som fader, især som den der 
har faaet smag paa huslig lykke, kan jeg ikke 
leve uden at være forened med en kone, og 
ikke være lykkelig uden at være forened med 
en kone jeg elsker. 

Uden at ville fornærme nogen anden, 
saa er der, blandt de fruentimmer som jeg 
kjender, ingen som jeg kunde ønske at forene 
min skjæbne med, ingen som jeg tror kunde 
erstatte mig mit tab, uden Dem. Den høiest 
mulige agtelse, som jeg alltid har baaret, 
og alltid vil bære for Dem, maa være Dem 
borgen for at alle mine føleIser stedse skulle 
være Dem opoffrende, og dersom det staar i 

det ene menneskets magt at gjøre det andet 
lykkelig, saa skal De blive det.

Af min vens, capitaine Parr’s ytringer 
har jeg grund til at haabe, at jeg ikke er 
Dem aldeles ligegyldig. Jeg vover derfor som 
redelig mand, at tilbyde Dem min haand 
og mit hjerte, og tør derhos forsikre Dem, 
at ligesom jeg, hvis jeg er lykkelig nok til 
at erholde Deres samtykke, i Dem haaber 
at finde en øm veninde for mig selv, og en 
kjærlig moder for min søn, saaledes skal De 
ogsaa i mig stedse finde en tro og hengiven 
ven, og Deres børn en omhyggelig fader. 

Jeg forbliver under alle omstændigheder 
Deres aldeles hengivne og opoffrende ven.

C. M. Faldsen

I april 1811 giftet de seg i Drøbaks 
prektige rokokkokirke. 

Falsen er med rette kalt 
«Grunnlovens far». Sammen med 
den danske lektor Johan Gunder 
Adler skrev han hovedutkastet til 
vår grunnlov som ble vedtatt (med 
modifikasjoner) den 16.5.1814 
(ikke 17.5), og han representerte 
vårt distrikt i Riksforsamlingen på 
Eidsvoll. 

Allerede i januar 1812 får 
det nygifte paret sitt første barn, 
datteren Anne Birgitte. Året etter 
får de tvillinger, og ekteparet får til 
sammen syv barn. Men hva skjer 
med Fredrik Anton Stoltenberg og 

hans tre søsken etter at både mor 
og far er borte? Jeg tror ikke de ble 
boende sammen med sin unge stemor 
og Falsen. De hadde mange onkler, 
tanter og søskenbarn i distriktet. 
Sannsynligvis blir de tatt hånd om 
av disse – dette håper jeg vi finner ut 
av. Fredrik Anton Stoltenberg blir 
i voksen alder sjøkaptein og senere 
losoldermann i Moss. Han dør i Son i 
1841, noe som kan tyde på at han blir 
tatt hånd om av sin onkel Gregers.

Familiene Parr og Parr Samuelson
På slutten av 1700-tallet kommer 
en engelsk familie til Drøbak. 
Stamfaren i Drøbak-grenen av 
familien, Henry Parr, var født i 
Hackmond Wyck i Yorkshire i 1772. 
Han kalles i Drøbak sjøkaptein, 
men er også reder og handelsmann. 
Hans to sønner Hans Henry Parr 
(1811–1891) og Søren Angell Parr 
(1815–1903) driver farens virksomhet 
videre og utvider den kraftig. I 1849 
sender Søren A. Parr den første skuta 
med naturis til London. Dette blir 
starten på Drøbaks store eventyr; 
den oversjøiske iseksporten. I alle 
tjern og sjøer langs Oslofjorden blir 
det skåret blokker med is, og Drøbak 
blir et sentrum for utskipningen. 
I toppårene på 1890-tallet blir 
det årlig tolldeklarert ca. 130.000 
tonn naturis fra indre Oslofjord, og 
Søren A. Parr blir landets største 
«isreder». Han får etter hvert 

Enkefrue Elisabeth Severine Stoltenberg. 
I 1809 solgte hun bygningen ved Torvet i 
Drøbak som i våre dager er Frogn bibliotek. 
(Litografi av Chr. Olsen. Kilde: Norsk 
portrettarkiv, Riksantikvaren).

Sorenskriver Christian Magnus Falsen 
bodde på Vollebekk i Ås. (Oljemaleri 
av Carl Frederik Vogt. Kilde: Norsk 
portrettarkiv, Riksantikvaren).

Drøbak kirke sto ferdig i 1776, midt i 
Henrik Stoltenbergs tid som sogneprest 
her. (Foto: Sven Lindblad).
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enerett på leveransene til de britiske 
regjeringskvartaler i Whitehall og 
til Buckingham Palace. Dronning 
Victoria drakk bare Drøbaksis i sine 
pjoltere, og kvalitetskontrollen bestod 
i at man skulle kunne lese forsiden av 
The Times gjennom de 40 cm tykke 
isblokkene. For isskjærerne i Follo var 
det selvsagt strengt forbudt å tygge og 
spytte tobakk under arbeidet!

Søren A. Parr sa på eldre dager at 
han drev «trafikk i rennestenen», 
dvs. til England, Østersjøen og de 
nære havner i Nord-Europa. De seilte 
«bort og hjem» som sjøfolkene i 

Drøbak sa. Men det hører med til 
historien at isen av og til ble sendt 
så langt bort som til Marokko og 
Etiopia (til de italienske styrkene 
under den første abyssiniske krig på 
1890-tallet).

Vi kunne fortsatt historien om 
Søren A. Parr med giftemålene hans 
vakre døtre gjorde inn i familiene 
Løvenskiold, Egeberg osv, men da 
sprenger vi alle rammer. Likevel 
tillater vi oss et kuriøst sidesprang 
(med noen klyper salt…): Jeg har 
gjennom årene hørt at familien Parr 
i Drøbak var i direkte slekt med 

Søren Angell Parr. På hans gravsten på Drøbak kirkegård står hans 
noble titler «Isexportør og Consul». Bildet over viser ishusene 
hans på Parrstranden. Fortøyningsboltene står i fjellet den dag 
i dag. (Kilde: Westye Parr Egeberg: «Opptegnelser om slekten 
Parr og dens ætlinger», 1957).

Catherine Parr, den siste av de seks 
konene til den merkelige engelske 
kongen Henrik 8. Denne kongen 
sørget i sin tid for at to av hans koner, 
Ann Boylean og Catherine Howard, 
ble et hode kortere. Men Catherine 
Parr overlevde sin konge og blir i 
bøker og filmer (nå sist BBCs store 
serie om Tudor-dynastiet) fremstilt 
som en ytterst god og snill kvinne, 
som tok seg ekstra godt av sine 
kongelige stebarn. 

Stamfaren Henry Parr hadde 
med en søster til Norge, Sarah – 
eller Sally som hun ble kalt. Hun 
giftet seg med sjøkaptein Abraham 
Samuelsen i Drøbak. I 1799 fikk de 
sønnen Henry Parr Samuelson. I 
likhet med sine fettere Hans Henry 
Parr og Søren Angell Parr drev 
han stort som reder, kjøpmann og 
grosserer. Han var også nederlandsk 
visekonsul og bodde i den flotte, 
godt bevarte villaen ved Drøbak torv 

som har adressen Storgata 1 (her 
gikk jeg selv på barneskole). Henry 
Parr Samuelson var far til skipsreder, 
kjøpmann og grosserer Abraham 
Gothard Samuelson, som skal spille 
en viktig rolle for barna til Jens Roll 
Stoltenberg og Nicoline Stoltenberg.

Artikkelen fortsetter i neste nummer.

Henry Parr Samuelson (1799–1887) 
fotografert i 1870. (Kilde: «Drøbak – 
Bilder fra en svunden tid», 1974) og 
Catherine Parr (1512–1548). (Kilde: 
Wikipedia) 
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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. 

Det er skrevet 
om hvordan det 
var å vokse opp 
nordpå i det 
aktuelle området 
flere ganger før i 
Pensjonist-nytt, 
men de som har 
fortalt var som regel noe eldre enn 
meg. Under min oppvekst opplevde 
jeg vel noe av det samme som dem.

Som nevnt tidligere bodde mine 
foreldre øverst i Seimbakken, i 
krysset til Fjellveien, da jeg ble født. 
Fødestua var i Sorenskriver Ellefsens 
vei, der hvor skolestyrer Gundersen 
bodde. Min mor fødte meg i et rom i 
2. etasje som nå er bad. I 1945 flyttet 
vi til Nordveien 1.

Tidlige barneår
Det er ikke så mye jeg husker fra 

før jeg var 7 år, men noe har brent 
seg inn i minnet. Vi gikk mye på 
turer, og mine foreldre tok meg med 
helt til Skiphelle for å se på Donau. 
Dette var en skrekkelig opplevelse 
for meg som ikke var mer enn 2 år. 
Da jeg var ca. 5 år, brant det nede på 
Sundbrygga, og fra stuevinduet så vi 
at gnistregnet sto opp mot himmelen. 
Det ble en skummel opplevelse. 

Boforhold
Vi bodde i et gammelt hus i Nord-
veien, tidligere Nordstrandsveien. 
Huset er omtalt i boken til Bernhard 
Magnussen med tittelen «Drøbak 
fra nord til syd. Husene forteller 
historie». Der står det at den eldste 
delen er fra 1700-tallet.

Her var det tre leiligheter i 1. 
etasje og en leilighet i 2. etasje. 
Huset var delt med en midtgang. Til 
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venstre var det to leiligheter – om det 
kan kalles det. Det var et kjøkken 
og en stue. I den første leiligheten 
til venstre bodde Bård og Berit 
Storrud fram til de bygde seg nytt 
hus i Torkilsbyen. Da flyttet det inn 
en eldre kvinne som het Kalleberg. 
Hennes ektemann var sjømann og 
kom hjem av og til. I neste leilighet 
til venstre bodde fru Hansen. Hun 
jobbet for dukkefabrikken og fikk 
deler til dukkene hvor hun skar av og 
pusset støpekanter på delene. 

Leiligheten til høyre hadde vi. 
Det er mulig at huset opprinnelig 

hadde vært mindre, for vi gikk ned et 
trappetrinn fra gangen til kjøkkenet. 
I vårt kjøkken var det en lem ned 
til en jordkjeller, hvor vi oppbevarte 
blant annet syltetøy og saft. 

I 2. etasje bodde det ingen fast. 
Den var leid ut til noen oslofolk som 
kom i helgene – og hele sommeren. 
Senere ble 2. etasje modernisert 
etter at det flyttet inn en snekker, 
Rugtvedt, med kone og et barn. Han 
arbeidet ved Norges Landbruks-
høgskole på Ås. Rugtvedt løftet taket 
på den ene siden til en ark. 

Alle leilighetene var uten vann 

til å begynne med. Vi hadde en 
vannpost på utsiden. Nede i hagen 
sør for huset var det et uthus med to 
vedboder og en toseter privet. Den 
ene vedboden var for fru Hansen og 
den andre for oss.

Vann ble installert rett 
etter krigen, men bare med en 
kaldtvannskran med utslagsvask i 
hver leilighet. Inne hadde vi en stor 
komfyr med magasin. På denne sto 
det alltid en stor kjele med varmt 
vann for bruk til oppvask og til å 
vaske oss selv. Vi hadde også bare 
kjøkken og stue. I det andre rommet 
hadde min far keramikkverksted. 
Der hadde det antagelig vært en 
skomaker før. Vi sov alle i stua 
fram til 1952. Da delte min far 
keramikkverkstedet i to, slik at vi 
barn fikk eget soveværelse. Senere da 
det ble slutt med keramikken, fikk 
jeg som eldstemann eget rom.

I hagen mellom husene var det 
to trær med kjøttmoreller. Her var 
det populært å klatre og hente ned 
moreller. I sør sto det et pæretre.

Loftet var et skattkammer
Loftet over vår leilighet var et 
skattkammer for oss barn. Vi fant 
mange gamle postkort og julekort. I 
vinduet i nord sto det to flasker med 
sprit, og i disse var det en skorpion og 
en slange. Vi torde ikke ta dem, for de 
så litt skumle ut. På loftet oppbevarte 
vi spisebord og stoler fordi stuen var 

litt for liten til å ha dette framme. Vi 
hadde et stort kjøkken, og der spiste 
vi til vanlig. Når det var høytid, slik 
som til jul, tok vi ned bord og stoler, 
for da skulle vi spise i stuen.  

Lekeforhold
Nordveien er bare en sti som går 
fra Hagenbakken og sørover til de 
innerste husene og ender oppe hos 
Kopperud. Det var lite plass til biler, 
så det var et stille strøk å vokse opp 
i. Det var svært få andre barn som 
bodde i nærheten, så det ble mye lek 
alene inntil jeg fikk lov til å utforske 
litt mer. Nabohuset, som vi kalte 
«Tidemannhuset», hadde inngang 
fra Hagenbakken. Her bodde fru 
Tidemann i 2. etasje, og 1. etasje ble 
leiet ut til en familie med et barn, ei 
jente på min alder som het Monica. 
Vi lekte litt i sammen inntil familien 
flyttet til Oslo. Senere flyttet familien 
Nordby inn. De hadde også en datter, 
Karin. Hun var litt yngre enn meg. 
I huset nedenfor oss flyttet det inn 

Nordveien 1 til høyre på bildet. (Foto: Jan Egil Basteson, 2012).

Bilen har kommet på plass foran huset.
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en familie Dahl som også hadde 
en datter, Britt. Britt og Karin var 
jevngamle. Jeg ble nok litt ertet av 
de eldre guttene fordi jeg lekte med 
jenter.  

en tragisk hendelse
I oktober 1951 var vi tre kamerater 
nede på Sundbrygga for å fiske 
småkrabber. På høyre side av brygga 
var det en steintrapp ned til sjøen 
hvor vi lå med et snøre med en krok 
som vi prøvde å få krabbene til å bite 
på. Mens vi holdt på med dette, kom 
en lastebil ned på brygga for å levere 
varer til borgen. Vi så oss ferdige 
med fiskingen og gikk opp trappa, 
mens Karl (Kallemann) hoppet opp 

på brygga istedenfor å gå trappa. 
Samtidig rygget lastebilen. Karl var 
først oppe og ble overkjørt, mens den 
andre kameraten havnet under bilen. 
Jeg var kommet lengst opp og fikk 
lastekarmen i bakhodet. Karl døde 
momentant. Den andre gikk det bra 
med. 

Jeg sprang for livet. Jeg torde ikke 
å løpe hjem, for jeg fikk egentlig 
ikke lov til å være på brygga. Jeg løp 
istedenfor inn til Camilla, mor til 
Rolf. Min far fikk høre at en gutt var 
blitt overkjørt på brygga og løp ned, 
men fant meg ikke. Camilla ropte på 
ham da han kom opp igjen og fortalte 
at jeg var hos henne. Jo da, jeg fikk 
husarrest.

«Borgenbåten» ved Sundbrygga
Da jeg begynte på skolen i 1951, 
fikk jeg mer frihet til å gå litt lenger 
enn bare i Nordveien. Jeg fikk etter 
hvert mange venner rundt omkring. 
Sundbrygga ble et yndet tilholdssted. 
Her skjedde det en del ting, som at 
«borgenbåten» kom og gikk med 
soldater til borgen. Og dette var 
spennende. Området som vi vokste 
opp i var Sundegata, Husvikveien, 
Husvik og løkka. 

iOgT og speideren
Jeg var vel som unger flest aktiv 
i IOGT og speideren. Grenå er 
vennskapsbyen til Drøbak, og i regi 
av IOGT var vi en gjeng som reiste 

nedover til Danmark. Først med båt 
fra Oslo til Frederikshavn. Så toget 
til Randers, hvor vi byttet tog. På den 
tiden var det damplokomotiv. Det 
kjekkeste vi visste var å ha hodet ut 
av vinduet, noe som resulterte i at 
vi ble svarte i ansiktet fra røken til 
lokomotivet. 

Vi så vel opp til formannen 
Syrdal som ledet alt som foregikk i 
IOGT-losjen.

Jeg kan huske en speidertur vi 
hadde. Vi tok ferga over til Storsand 
og gikk i samlet tropp opp til 
Stikkvannshytta. Derifra hadde vi en 
utflukt til et utkikstårn. Fra tårnet 
kunne en se det meste av Hurum og 
Drøbak. 

I hytta var vi fire som delte et rom 

Den gamle fergen til Oscarsborg har lagt til ved Sundbrygga.

Syrdal fotografert omkring 1960. (Foto: 
Jan Egil Basteson).

i 2. etasje, mens de store guttene lå 
nede i peisestua. Om natten banket 
det på vinduet. Vi ble først litt redde, 
og om morgenen lurte vi på hva det 



26 PENSJONIST-NYTT 3/2013 PENSJONIST-NYTT 3/2013 27

Mer for pengene

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

Vi fører dameklær fra

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

www.esbjug.no    tel. 922 19 256    mobler@esbjug.no    

YASMIN
Christina Isabella Seim

Klær, Smykker, Sko,  Vesker, Velvære, Interiør, Tapet
Torggata 1, 1440 Drøbak, telefon 64 93 35 09

E-post: post@yasmin.no

var. Vi spurte dem som hadde ligget 
nede om de hadde banket på vinduet, 
for vi fant en lang stokk utenfor som 
rakk opp til vinduet. – Nei, svarte de. 
Det var ikke dem som hadde gjort 
det. Neste kveld skulle vi avsløre 
hvem som drev og banket på vinduet 
vårt. Vi lå musestille og ventet. Der 
banket det på vinduet igjen, og vi var 
raske til å dra vekk gardinen. Da så 
vi rett inn i øynene på et ekorn – og 
lettelsen var stor.

gjenger som sloss
Nordpå i Drøbak var som en egen 
bydel med et skille fra Parrstranda 
og nord til Vindfangeren. De som 
bodde i Gylte var liksom ikke med 
i Drøbak. De som bodde sør for 
Parrstranda var mer urbane enn oss. 
Vi snakket om «nordpågjengen» og 
«sørpågjengen». Dette var gjenger 
hvor medlemmene var et par år 
eldre en meg, så jeg deltok ikke i 
den store krigen mellom sørpå- og 
nordpågjengen. Men jeg hørte om 
den av de større gutta. De skrøt av at 
de hadde bundet fast en gutt oppe i 
skogen – og glemt ham. Vi som var 
litt yngre prøvde å etterape dem som 
var større. Vi lagde rambuer med 
strikkepinner som piler, og vi brukte 
spiker i luftgevær. 

Artikkelen fortsetter i neste nummer
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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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Englandsfarten og 
motorkutteren «Viggo»
Jeg er født i 1930 og vokste opp på Åsestranda i Ålesund. Min søster Oddny ble 
født i 1933 og attpåklatten Jarle i 1937. Vi var en trygg og harmonisk familie, og 
jeg hadde en minnerik barndom med mange gode opplevelser. Vi hadde både 
robåt og motorbåt, så det ble mange turer på sjøen. På turene hadde mor laget 
«brennsnut» (kjøttsuppe) som vi hadde med i spann. Siden vi bodde 
så nær fjæra, dro vi ofte ned og fiska på bryggekanten. Det ble som oftest 
mort vi fikk, og den gikk til katten.  Min far het Ole Dyrøy. Han var veldig 
flink til å synge og spille orgel. Vi minnes med vemod alle de hyggelige sang- og 
musikkstundene i Dyrøy-heimen før krigen.  

Krigen kom
Så kom krigen som skulle bli ufor-
glemmelig trist for oss. Onkel Johan 
og far hadde en liten bedrift sammen 
som lagde kokeplater. Far var i Nord-
Norge og solgte disse platene da krigen 
kom i 1940. Vi var veldig fortvilet 
siden vi ikke hørte noe fra ham på flere 
uker. Men så en kveld – helt uventet – 
dukket han opp. Gjett om vi ble glade! 

Da vi våknet dagen etter, konkur-
rerte vi om å ligge på armen hans. 
Oddny var først ute, men jeg var snar 
til å okkupere den andre armen. Mor 
sto ute på kjøkkenet og trallet og sang 
mens hun laget i stand frokost.

Etter frokost sa far at nå skal vi ned 
i fjæra og fiske. Han tok trillebåra, for 

Tekst : Petra Dyrøy
Tre søsken. Fra venstre: Oddny, Jarle og Petra Dyrøy.

Min far Ole Dyrøy (1904–1942).

vi skulle gjøre storfangst – må vite. 
Jarle, veslebroren vår, satt oppi. Det var 
mange som stoppa oss underveis. De 
ville høre hvordan det var gått med far 
mens han var nordpå.

Resten av 1940 og året 1941 ble 
triste krigsår, som for de fleste av oss.

det grufulle året 1942
I 1938 hadde far og onkel Johan kjøpt 
motorkutteren «Viggo», som var 
bygd i 1916. Min far var skipper på 
båten. Lørdag 21. februar 1942 lå far 
og ventet på nærmere 30 flyktninger 
som skulle fraktes ut til Valderøya. 
Derfra skulle de fortsette til Godøya, 
og så videre til Shetland. Flukten 
ble organisert av Walle-gruppa i 
Ålesund, men det viste seg at gruppa 
var infiltrert av to medlemmer av den 

Vi må ikke glemme

beryktede Rinnan-banden, som jobbet 
for Gestapo. De to infiltratørene var 
Bjarne Jenshus og Ingvar Ålberg. 
«Viggo» gikk ut fjorden, men det 
oppsto problemer underveis, så båten 
måtte snu og vende tilbake. Noen få 
mann ble satt i land, og uheldigvis 
var to av disse Jenshus og Ålberg, som 
dermed fikk kontaktet Henry Rinnan 
med siste nytt om flukten som pågikk.

Om morgenen 23. februar ble 
«Viggo» omringet av tyske båter. 
Rinnan og en tysk offiser gikk om 
bord, ankertauet ble kappet og båten 
slept inn til Ålesund. 

Den 30. april ble min far skutt av 
Gestapo på Trandum sammen med 
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17 andre fra «Viggo». I tillegg ble en 
person slått i hjel under avhør og en 
annen døde på Grini. Det var bare 
noen få som slapp unna med livet i 
behold. Blant dem var forfatteren 
Sigurd Evensmo, som seinere sleit med 
skyldfølelse fordi han hadde overlevd.

Disse versene skrev Anne Olsvik til 
sin bror Ole Dyrøy ved begravelsen 
sommeren 1945: (Tone: «Å tenk 
eingong kvar jordisk gåte»).

Så fekk du kvila du vår alles kjære
omkransa av ein skog i stille fred.
Ein linnesus frå Herrens englehære
har svala panna di då du seg ned.

Slik gjøymer vår mor Noreg tapre gutar
som fell i kamp for folk og fedreland.
I båt på havet og i fjell dei stupar
med siste tanken heim til himmelstrand.

Vi alle takker deg for alt du gjorde
å prøve berga menn frå terrorhand.
For Noreg døyr eg, var det siste ordet,
i fall eg ikkje når til fredleg hamn.

Så stend vi samla i dødens stille hage
med hjartesår og auga tårevåt.
Men Jesus seier: eg er med i laget
og stilnar sorg og lækjer åpne sår.

Livet etter tragedien
Det var brutalt å miste far på en slik 
måte. Han var bare 38 år gammel. Vi 
hadde også bestefar Dyrøy i huset. 
Han bodde ute på kammerset. Mor 
måtte nå ut i arbeid for å forsørge 
familien. Hun satt på brygga 
(Røykeriet) til langt utpå kvelden 
og renska fisk for røyking. Senere 
lærte hun å sy bukser for Løvolds 
konfeksjon. 

Det var vanskelige tider. Vi jentene 

måtte passe på at «besten» fikk mat, 
hjelpe til i huset, passe lillebror og 
gjøre skoleleksene våre.

Broren vår døde av svulst på 
hjernen i 1948. Da var han bare 11 år 
gammel. Min søster Oddny bor i Ole 
Dyrøys veg på Åsestranda. Hun har 
mann og tre sønner. Selv har jeg bodd 
i Drøbak siden 1952. Jeg ble tidlig 
enke og har ei datter.

Mer informasjon om det som 
skjedde
Det er en utstilling om «Viggo»-
tragedien på Sunnmøre Museum. 
Den 8. mai 2008 deltok jeg under 
avdukingen av ankeret til båten. 
Ankeret var blitt gitt til Sunnmøre 
Museum i 2007 etter at det hadde 
blitt tatt opp av fjorden vel ti år 
tidligere.

 Detaljer omkring hendelsen er 
også å finne på Sunnmøre Museums 
hjemmesider på Internett og i flere 
bøker. Her er tre av de viktigste 
bøkene: Sigurd Evensmo: «Inn i din 
tid». Oslo: Gyldendal, 1976. Arnfinn 
Haga: «Natt på norskekysten. Den 
hemmelige militære nordsjøtrafikk 
1940–43». Oslo: Cappelen, 1979. 
Ragnar Ulstein: «Småsamfunn i 
storkrig. Historia om Giske 1940–
1945». Oslo: Samlaget, 1980.



Motorkutteren «Viggo» hadde far og onkel Johan kjøpt sammen et par år før krigen 
brøt ut.

Forfatteren Sigurd Evensmo (1912–1978) 
var en av de få som overlevde «Viggo»-
tragedien. Her ser vi ham på et foto 
fra 1930-årene. (Kilde: «Rundt om 
Drammen», nr. 2, 2009).
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Til minne om 

Bernhard Magnussen
Det var med stor sorg vi mottok beskjeden om at Pensjonist-nytts mangeårige 
redaktør Bernhard Magnussen hadde gått bort. Etter kort tids sykeleie sovnet 
han inn på Ski sykehus 7. juni 2013.

Bernhard Vincent Magnussen 
var født 22. november 1917. 
Foreldrene var Bernice og Albert 
Magnussen. Faren var jakteskipper og 
fraktemann, og fram til Bernhard var 
ti år bodde familien i Bentsebakken 
ved Sundbrygga. Han var altså 
en ekte nordpå-gutt, og noen av 
lekeområdene var Sundegata, 
Sagajordet og Vindfangerbukta. 
Så flyttet familien sydpå fordi 
faren hadde fått ansettelse som 
bryggeformann på Lehmannsbrygga. 
På et kjent fotografi fra slutten 
av 1920-årene, gjengitt i boken 
«Drøbak – Bilder fra en svunden 
tid», ser vi Bernhard som en av 
flere ivrige morellselgere på brygga. 
«Reller! Ti øre bunten!» var tilbudet 
fra guttene når fjordbåtene kom.

Bernhard Magnussen tok 
økonomisk utdannelse i Oslo. Krigen 
kom, og under trefningene 9. april 

Tekst : Sven Lindblad

1940 befant han seg på Gressholmen 
utenfor Oslo som mitraljøseskytter 
ved luftvernbatteri A‒4. Det sto 
under kommando av fenrik Knut 
Meyer. Et tysk fly gikk til angrep 
og slapp fem 50-kilos bomber fra 
omkring 250 meters høyde. To av 
bombene slo ned bare vel 30 meter 
fra Bernhard.

Batterisjef Meyer skrev senere i 
sin rapport at sersjant Magnussen 
var et eksempel for andre. Han søkte 
ikke dekning, men ble rolig stående 
og fortsatte skytingen mot det tyske 
flyet. Bernhard har fortalt at på veien 
hjem etter trefningene møtte han 
uniformerte tyskere i Oslos gater. 
Han var fremdeles iført uniform 
og fryktet at han kom til å bli tatt 
til fange. Nå var gode råd dyre. Det 
beste han kunne komme på i farten, 
var å gjøre en stram militær hilsen 

idet han passerte tyskerne med raske 
skritt. Med en refleksbevegelse hilste 
tyskerne like stramt tilbake, og 
Bernhard kom seg unna.

Under frigjøringsdagene i 1945 
var det Bernhard Magnussen som ble 
bedt om å ringe den tyske ledelsen 
på Oscarsborg og be dem sørge for at 
alle tyskere på festningen ble overført 
til Husvik i løpet av natten fordi 
hjemmestyrkene ville overta neste 
dag.

Etter krigen kjøpte Bernhard og 
hans hustru villaen i Niels Carlsens 
gate 39, og han begynte i Dreyers 
Forlag. Der gikk han gradene 
på økonomisiden inntil han ble 
forlagsdisponent. Bernhard arbeidet 
i Dreyer i hele 42 år. Han hadde 
et nært samarbeid med forlagets 
direktør Barthold Butenschøn, 
og han møtte en rekke diktere og 
forfattere. Det var begivenhetsrike år 
som Bernhard likte å fortelle om.

Bokprisene har vært et problem 
i Norge, og mange ønsket at 
det skulle bli lettere for folk 
flest å skaffe seg bøker til en 
overkommelig pris. Fra og med 
1964 var Mammut-nedsettelsen 
et fast tiltak i den retningen. 
Det er et samarbeidsprosjekt 
mellom bokhandlerforeningen 
og forleggerforeningen. En natt 

Bernhard hjemme i hagen sommeren 
2010.  (Foto: Sven Lindblad).

Bernhard Magnussen tidlig i 1990-årene. 
Foto fra «Vindfangerbuktas historie».
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på midten av 1970-tallet hadde 
Bernhard en underlig drøm som 
skulle føre til at Mammut-navnet ble 
mye sterkere fremhevet i forbindelse 
med dette store årlige salget. Han 
drømte at han red på en elefant opp 
Karl Johans gate mens han kastet 
bøker ned til menneskene på gaten. 

Bernhard fortalte andre 
forlagsfolk om den rare drømmen, og 
et par år senere ble den til virkelighet. 
Etter et møte med mammutsalgets 
komitémedlemmer – og ikke minst 
forlagskjempen Henrik Groth, ringte 
Bernhard til Arild Arnardo og spurte 
om han kunne få låne en elefant. 
Det kostet kr. 2.500, og Bernhard 
dro opp til stallene på Jessheim for å 
møte elefanten og gi den epler. Snart 
kunne han ri på elefanten Sandra fra 

Østbanen opp Karl Johans gate, mens 
Arnardo gikk ved siden av. De stoppet 
opp ved Universitetsplassen, hvor 
Bernhard ble intervjuet av NRK om 
elefanten og mammutsalget av bøker.

Stillingen i Dreyers Forlag førte 
til at Bernhard kom med i arbeidet 
med nyutgivelser av gamle skrifter fra 
middelalderen. Som nestformann i 
Selskapet til utgivelse av gamle norske 
håndskrifter har han bidratt til å 
få utgitt storslåtte faksimileutgaver 
i farger av flere av våre skriftlige 
kulturskatter. Av disse kan vi særlig 
nevne Den eldre Gulatingsloven i en 
utgave fra ca. 1250 som befinner seg i 
Det kongelige Bibliotek i København.

Bernhard var en aktiv og meget 
kunnskapsrik lokalhistoriker, og han 
var en etterspurt foredragsholder 
om lokalhistoriske emner. 
Av egne bøker utga han først 
«Vindfangerbuktas historie» 
som kom ut i 1993. I 2001 kom 
«Drøbak fra nord til syd – Husene 
forteller historie» med tegninger 
av Erling Drange, og deretter fulgte 
jubileumsboken «Vindfangerbukta 
Båtforening 50 år» i 2003. Han 
satt i redaksjonskomiteen da 
Verneforeningen utga de populære 
billedbøkene «Drøbak – Bilder fra 
en svunden tid» i 1974 og «Drøbak 
– 100 år i bilder» i 1991. Videre var 

han med i redaksjonskomiteen for det 
omfattende «Frogn Bygdebokverk» 
i fem bind som ble utgitt av Frogn 
kommune i årene fra 1996 til 2001. I 
tillegg satt han i redaksjonskomiteen 
for årboken Follominne i perioden 
2002–2005.

I 1991 overtok Bernhard som 
redaktør av Pensjonist-nytt, og han 
ble sittende med denne oppgaven 
i hele 20 år. Arbeidet gjorde han 
gratis. Bladet hadde startet opp ved 
Frogn Eldresenter ti år tidligere etter 
et initiativ fra Sissel Våge. Etter at 
Bernhard overtok som redaktør, 
gjennomgikk det en betydelig 
utvikling. Med god hjelp av grafisk 
designer Trine Suphammer framsto 
Pensjonist-nytt nå som et kvalitetsblad 
i fine farger med en profesjonell og 
tiltalende layout.

Men innholdet var minst like 
viktig. Fra omkring 1993 og framover 
var bladets aller viktigste prosjekt 
å dele lokale minner og gi oss mer 
kunnskap om kommunens rike 
historie. Dette ble gjort på en levende 
og uhøytidelig måte som førte til at 
bladet ble populært og etterspurt. 
Gjennom innsikt i lokalhistorien 
styrkes vår identitetsfølelse, og 
respekten øker for den rike arven 
vi har fått overlevert fra tidligere 
generasjoner.

Bernhard var svært energisk og 
hadde stor arbeidskapasitet. «Jeg 
har aldri vært redd for å jobbe», 

kunne han si. Han skrev mange 
av artiklene i Pensjonist-nytt selv, 
og han tok for seg en rekke ulike 
emner. Ved sin inkluderende, 
kreative og inspirerende væremåte 
fikk han i tillegg knyttet til seg flere 
dyktige og trofaste bidragsytere til 
bladet, som Karl Garder, Per-Willy 
Færgestad, Arne Nesje, «Putte» 
Halvorsen, Rolf Ottesen (Rolfot) og 
Ivar Ytreland. Som redaktør var han 
svært opptatt av å pleie og verne om 
språket, og han brukte mye krefter på 
å unngå både skrivefeil og faktafeil.

Til driften av bladet bidrar 
fremdeles mange gode hjelpere, 
ikke minst Asgjerd Wærnhus som 
i en årrekke gjorde et stort arbeid 
ved å føre regnskapet, ta seg av 
all kontakten med annonsørene 
og i tillegg lede arbeidet med 
distribusjonen. Fra 2012 har Karen 
Oppegård overtatt regnskapet, 
og samtidig fikk Laila Mathiesen 
hovedansvaret for distribusjonen.  

Fra og med høsten 2007 
samarbeidet Bernhard nært med 
undertegnede om redigeringen 
av stoffet i Pensjonist-nytt, og i 
desember 2010 gikk han av som 
redaktør. Men han fortsatte 
som bidragsyter og medlem av 
redaksjonskomiteen. Hans siste store 
bidrag til bladet var serien «Drøbaks 
egen maler», som han hadde gledet 
seg til å lage. Her tok han for seg en 
rekke malerier av Anton Thoresen og 

I Vindfangerbukta juni 2011. 
(Foto: Sven Lindblad).
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ga oss innsikt i lokalhistorien knyttet 
til disse bildene.  

Bernhard var lenge en aktiv 
lokalpolitiker for Høyre, og han sto 
sentralt da kommunen besluttet å 
gjennomføre viktige prosjekter som 
byggingen av Grande alders- og 
sykehjem, Frognhallen og Heer skole. 
I 1962 hadde han blitt leder av det 
nye skolestyret i Frogn, og det var 
da han ble kjent med vennen Arne 
Nesje, som var skoleinspektør. 

Bernhard var uvanlig sprek for 
sin alder, og han tok til sammen 
omkring 60 idrettsmerker, noe som 
skal være norgesrekord. Sammen 
med Arne Nesje var han med i en 
gjeng som gikk turer i fjellet, og da 
de begge ble enkemenn, begynte 
de med sykkelturer rundt om i 
Europa. Bernhard og Arne syklet 
sammen i en rekke europeiske land, 
men da Bernhard hadde passert 85 
år, begynte han å merke at knærne 
ikke lenger ville samarbeide like 
godt. Han måtte gi seg med de lange 
sykkelturene. Isteden ble det turer 

med danskebåten for å besøke sin 
kjære Ulla.

 Da Bernhard var blitt 60 år, 
begynte han med brettseiling, og 
han var ofte å se ute på fjorden hvor 
han kunne dyrke sin nye hobby. Det 
hendte enkelte ganger at han seilte 
rundt hele Håøya – en anstrengende 
tur som kan ta opptil fire timer. 
Dette var noe av det morsomste 
Bernhard visste, og han holdt på helt 
til han var 75 år. Da skal han ha vært 
landets eldste brettseiler.

Vi må også nevne rideturene på 
Island, som var sterke og minnerike 
opplevelser for ham som tidligere 
«bare» hadde ridd på en elefant. 
Siste gang var han 80 år da han 
red 35 mil gjennom det storslåtte 
landskapet på sagaøya.

Bernhard Magnussen var 
æresmedlem av Verneforeningen 
Gamle Drøbak, Oscarsborg 
festnings venner og Vindfangerbukta 
båtforening. Han ble også tildelt 
en høy utmerkelse i Lions Club 
for arbeidet i klubben og for 
lokalsamfunnet. I 2002 fikk han 
Frogn kommunes kulturpris, og 
i 2007 ble han tildelt Kongens 
Fortjenstmedalje i sølv. 

Bernhard Magnussen fikk et langt 
og begivenhetsrikt liv. Likevel er 
det så vanskelig å forstå at han ikke 
lenger er blant oss. Vi har så mye å 
takke ham for, og vi kommer til å 
savne ham dypt.                    

Hjertelig takk!
Pensjonist-nytt 
ønsker å takke 
hjertelig for alle 
økonomiske 
bidrag til bladet 
som ble gitt i forbindelse med 
Bernhard Magnussens bisettelse.
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Bernhard Magnussen 
og Verneforeningen Gamle Drøbak
Etter Bernhard Magnussens bortgang vil Verneforeningen Gamle Drøbak si litt 
om hva han har betydd for foreningen og bevaringen av Drøbak.

Tekst : Ivar Andreas Høivik

Bernhard Magnussen var en av 
pionerene i Verneforeningen som 
var aktivt med helt siden starten 
i 1971. Han var født og oppvokst 
i Drøbak i en familie som hadde 
bodd her i generasjoner, og han var 
en uvurderlig kilde til kunnskap om 
stedet.

Drøbak sto omkring 1970 ved 
et veiskille i historien. Skulle man 
fortsette den omfattende rivingen 
av den gamle trehusbebyggelse 
som hadde foregått i Drøbak 
sentrum i 1950- og 60-åra, eller 
skulle man stoppe opp og arbeide 
for å bevare det som var igjen av 
trehusbebyggelsen og bymiljøet.

Verneforeningen Gamle 
Drøbak ble stiftet i 1971 med 
formål å bevare «hus og miljøer 
som er bevaringsverdige ikke som 
museer, men som funksjonsdyktige 
enheter i et hverdagsmiljø», som 

det står i innbydelsen til å stifte en 
verneforening.

Ved foreningens 40-årsjubileum 
i 2011 kunne man si at man hadde 
lykkes i å stoppe rivingen. Det var 
ikke lenger noen i Drøbak som 
gikk inn for å rive bevaringsverdige 
trehus, og byen fremstår som en 
perle, som det står i introduksjonen 
til Drøbak på kommunens 
hjemmeside. I hele denne perioden 
sto Bernhard Magnussen i første 
rekke i kampen mot riving. Som 
forlagsmann ansatt i Dreyers forlag 
var det naturlig at hovedarbeidet 
hans var dokumentasjon av de 
verdiene i Drøbak som det var verd å 
ta vare på.

I arbeidet med de to bøkene 
som Verneforeningen utga, 
«Drøbak – Bilder fra en svunden 
tid» i 1974 og «Drøbak – 100 år 
i bilder» i 1991, var han sentral 
med å finne fram gamle bilder 
og utarbeide forklarende tekster 
til bildene. Han skrev bøker om 
Vindfangerbuktas historie og 
«Drøbak fra nord til syd», med 

tegninger av Erling Drange. Som 
medlem av redaksjonskomiteen for 
Frogn bygdebokverk og Follominne 
– Follo historielags årbøker, og ikke 
minst som redaktør av Pensjonist-
nytt gjennom 20 år, samt en lang 
rekke foredrag, innlegg i aviser 
m.m., var han med på å skape en 
stor interesse for lokalhistorie som 
har fått oss til å føle enda større 
tilhørighet til dette vakre stedet ved 
fjorden.

For en verneforening i et område 
i sterk utvikling, er det av essensiell 
betydning at det finnes slike sentrale 
personer i nærmiljøet som kan vise 
oss de verdiene som ligger i den 
eksisterende gamle bebyggelsen og 

bymiljøet, og som greier å formidle 
denne lokalhistorien til et stort 
publikum. For Verneforeningen 
Gamle Drøbak var han med dette 
med på å legge grunnlaget for det 
vernearbeidet som ble startet opp i 
1971, og som vi nå driver videre. For 
dette arbeidet ble han æresmedlem 
av Verneforeningen Gamle 
Drøbak. For Verneforeningen har 
han gjennom sin entusiasme og 
arbeidsinnsats for å spre kunnskap 
om Drøbaks lokalhistorie, vært en 
inspirator for det arbeidet vi driver.

Den utfordring Drøbak nå står 
overfor er ikke spørsmålet om riving 
av verneverdig trehusbebyggelse. I 
dag er den store utfordringen nye 
bygg i den verneverdige bebyggelsen. 
Etter Verneforeningens oppfatning 
er dette i dag den største trusselen 
mot det verneverdige bymiljøet i 
Drøbak. Da er det viktig å huske 
på at Bernhard Magnussen og 
pionerene fra 1971 har vist at det 
nytter. De greide å snu utviklingen 
fra rivingstruet trehusbebyggelse til 
den perlen Drøbak er i dag.

For dette arbeidet for 
Verneforeningen og Drøbak skylder 
vi ham stor takk.



Bernhard Magnussen (1917–2013).
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Forelsket!
Tenk på 

henne med 
et smykke

I en serie artikler vil ansatte i Advokatfirmaet 
Perspektiv i Drøbak komme med juridiske råd og 
tips innenfor aktuelle temaer. Denne gangen tar 
advokat Møyfrid Hveding for seg ansvarsforholdene 
ved typiske vinterulykker som takras og fall på glatte 
fortau. Vi er forhåpentligvis litt tidlig ute med dette, 
men vi tenkte at det kunne være interessant med en slik artikkel. Kanskje noen ulykker kan 
forhindres om folk er oppmerksomme på problemene før vinteren setter inn

Se opp for takras 
– og pass på hvor du setter beina!
«Truffet i hodet av istapp som falt 
fra 4. etasje». «Kvinne døde da hun 
fikk istapp i hodet». «På livsfarlig 
holkeføre». «Fengsel for gårdeieren 
etter israset på Frogner». «Får bot 
som svir». 

Dette er bare et lite utvalg av 
overskrifter. Vi nærmer oss etter hvert 
en ny høysesong for takras og glatte 
fortau! Vi hører naturligvis bare om 
de verste tilfellene – i tillegg kommer 
alle småskadene og nestenulykkene.

Men hvordan skal vi egentlig 
forholde oss dersom det skjer en 
ulykke, og hvem er ansvarlig for å 
hindre at det skjer? Når utløser en 
ulykke erstatningskrav, og når kan 
det medføre straffeansvar? Strengt 
tatt må jo det beste være å forsøke å 
hindre at ulykker skjer, men da må 
vi også vite litt om hvem som har 

ansvaret for å forhindre dette, og 
hvor langt dette ansvaret går.

Takras og istapper
De styggeste ulykkene skjer som 
følge av takras, fallende istapper 
og lignende. De fleste har vel fått 
med seg saken om Robin som fikk 
en isklump i hodet fra et tak midt i 
Oslo. Saken endte med at gårdeier 
ble erstatningsansvarlig og ble idømt 
fengselstraff for grov uaktsomhet. 
Robin er fortsatt hardt skadet og 
vil sannsynligvis aldri bli som før 
ulykken. Men denne ulykken er 
dessverre ikke enestående. 20. februar 
2012 meldte NTB at en finsk kvinne 
hadde omkommet som følge av at 
hun fikk en istapp i hodet. Og 21. 
februar samme år kunne Aftenposten 
melde at 57 gårdeiere var blitt 



42 PENSJONIST-NYTT 3/2013 PENSJONIST-NYTT 3/2013 43

bøtelagt for manglende snørydding 
på bygårdstak i Oslo. 

Det er gårdeier som er ansvarlig 
for å hindre at noen blir skadet av 
takras. Ansvaret gjelder uavhengig av 
størrelse på bygningen og utforming 
av takkonstruksjon. Det innebærer at 
ansvaret ikke blir mindre om taket er 
vanskelig tilgjengelig, eller vanskelig å 
sikre. En god del gårdeiere setter opp 
skilt eller annen form for varsel for 
å hindre at folk går på fortauet eller 
veien utenfor bygningen. De regner 
da med at de har gjort det som skal 
til for å hindre ansvar for eventuelle 
ulykker. Så enkelt er det imidlertid 
ikke.

Det å sette opp skilt eller noen 
form for midlertidige fysiske 
hindringer, kan være greit som 
et første tiltak straks man blir 
oppmerksom på at det er fare for ras, 
men det må ikke bli en sovepute. 
Blir skiltene stående mer enn en 
kort periode, vil de ikke lenger ha 
noen virkning, og gårdeier er fortsatt 
ansvarlig hvis det likevel skjer en 
ulykke. Dersom gårdeier har gjort 
det som var mulig for å hindre en 
ulykke, bortfaller ansvaret, men her 
er kravene svært strenge. Det vil kun 
være i helt spesielle tilfeller at gårdeier 
blir frikjent hvis noen blir skadet som 
følge av takras, fallende istapper eller 
andre bygningsdeler. Det vil også 
være gårdeier som må bevise at han 
har gjort det som sto i hans makt for 
å unngå ulykker, noe som slett ikke 
er lett å få til. Med andre ord: uansett 
hvor plagsomt det oppleves for en 
gårdeier å måtte rydde tak og ta bort 
istapper stadig vekk, så er det verd 
innsatsen i forhold til å ta sjansen og 
risikere at det går galt. 

Men selv om gårdeier blir rettslig 
ansvarlig, er det viktig å huske på at 
det alltid er lurt å passe på selv også. 
Selv en aktsom gårdeier kan ikke 
være på vakt absolutt hele tiden. Så 
dersom ulykken skjer som følge av 
at det har vært plutselige væromslag 
på en tid av døgnet da man ikke kan 
forvente at gårdeier er «på vakt», 
vil man ikke kunne gå på gårdeier 

etterpå hvis ulykken er ute. Gårdeiers 
ansvar fritar heller ikke den enkelte 
fra selv å utvise en viss aktsomhet. 
Tar man bevisst en sjanse, til tross for 
at man må se at det er stor risiko for 
skade, kan det ende med en redusert 
erstatning ved skade. 

glatte fortau
Det er ikke bare farer ovenfra man 
må være oppmerksom på vinterstid; 
det er også viktig å passe på hvor man 
setter beina. Selv om skadene som 
regel blir noe mindre ved fall på isen 
enn ved takras, kan det likevel være 
alvorlig nok. Det er ikke få årsverk 
som går tapt hvert år som følge av 
beinbrudd og hjernerystelser etter fall 
på glattisen. 

Her er det i utgangspunktet 
grunneier som er ansvarlig. Enhver 
er ansvarlig for å strø eller på 
annen måte sikre trygg ferdsel 
på sin eiendom, i den grad den er 
tilgjengelig for offentligheten. Dette 

innebærer i praksis at grunneier 
må være på vakt igjennom hele 
vintersesongen. Men også her blir 
spørsmålet om grunneier har vært 
uaktsom eller ikke. Hvis grunneier 
har gjort det som står i hans makt 
for å forsøke å unngå ulykker, blir 
han ikke ansvarlig dersom det likevel 
skjer en ulykke. Og selv en aktsom 
grunneier har lov til å stå opp til 
normal tid. Så hvis det har frosset på 
i løpet av natten, og noen skader seg 
idet de løper til bussen klokka fem 
om morgenen, blir ikke grunneier 
ansvarlig for skaden. Grunneiers 
ansvar fritar nemlig ikke den enkelte 
fra selv å utvise normal aktsomhet. 
Men dersom noen skader seg på 
den samme glattisen klokka ti om 
formiddagen, skal det mer til for at 
grunneier slipper ansvar.  

Grunneier blir heller ikke 
ansvarlig for skade som skjer som 
følge av at noen velger å gå utenom 
det området som er strødd, hvis 
grunneier har sørget for strøing av en 
tilstrekkelig stor del av fortauet. Det 
må også gis litt slakk der det faller 
store mengder snø i løpet av kort tid, 
eller det plutselig oppstår glatt føre, 
som ved underkjølt regn. Grunneier 
blir som sagt bare ansvarlig dersom 
han har utvist uaktsomhet. Hvis det 
skjer en ulykke før han har hatt fysisk 
mulighet til å sikre sin eiendom, vil 
det normalt ikke være snakk om 
uaktsomhet. Da anses det som et 
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«Det gjelder å få andre til å betale for seg»
Ville det ikke være fint hvis vi betaler faste regninger for deg til 
rett tid, samtidig som du har kontroll over utbetalingene?

Med AvtaleGiro er det nettopp det som skjer. 
I god tid før forfall sender vi deg forhåndsmelding om hvem du 
skal betale til, når du skal betale og hva det gjelder. 
Du kan bruke Kontofonen hvis du vil utsette betalingen 
av en bestemt regning. Oversikt over alle betalte regninger 
står på kontoutskriften din hver måned. Den gjelder som 
kvittering.

Stikk innom og spør oss om AvtaleGiro. 
Vi hjelper deg i gang, så du kan glemme 
de faste regningene dine.

hendelig uhell, som skadelidte selv 
må bære risikoen for. 

Hva gjør man når ulykken er ute?
Dersom det skjer en ulykke som følge 
av dårlig sikring, vil en gård- eller 
grunneier normalt ha en forsikring 
med en tilknyttet ansvarsforsikring. 
Ansvaret for gård- eller grunneier 
er ikke avhengig av om han har 
forsikring eller ikke, men det 
forenkler normalt prosessen for å få 
en erstatning ved skade. Skadelidte 
vil da kunne få økonomisk erstatning 
for den skaden som er oppstått 
gjennom gård- eller grunneiers 
forsikringsselskap. Det er derfor 
viktig å få dokumentert skaden 

og varslet forsikringsselskapet så 
raskt som mulig. Varsling kan skje 
både fra skadelidtes side og fra 
gård- eller grunneiers side. Gård- 
eller grunneier er forpliktet til å 
oppgi hvilket forsikringsselskap 
ansvarsforsikringen er tegnet i. 
Forsikringsselskapene er også for-
pliktet til å opplyse om vedkom-
mende gård- eller grunneier er 
forsikret der. 

I de tilfellene hvor gård- 
eller grunneier har utvist grove 
forsømmelser i sitt sikringsansvar, 
er det en risiko for at forsikrings-
selskapet vil kreve regress av 
vedkommende for den erstatningen 
de har utbetalt til skadelidte. I tillegg 

risikerer gård- eller grunneier 
bøteleggelse og i verste fall 
fengselsstraff, selv om det ikke skjer 
så ofte.

Oppsummering 
Som en oppsummering kan man 
si at gård- eller grunneier blir 
ansvarlig for skader som skjer som 
følge av at han har utvist større 
eller mindre grad av uaktsomhet i 
forhold til sikring av bygning eller 
fortau/vei. Men skader som oppstår 
som følge av hendelige uhell, 
forhold som det ikke var mulig å 
gardere seg mot, eller som følge av 
uaktsomhet fra skadelidtes side, blir 
gård- eller grunneier ikke ansvarlig 
for, verken erstatningsrettslig eller 
strafferettslig. 

Dersom uhellet er ute og 
det oppstår personskader som 
følge av takras, fallulykker eller 
liknende, vil det ofte være lurt å 
ta kontakt med en advokat som 
kan hjelpe deg å fremme krav på 
riktig måte. I de fleste tilfeller vil 
ansvarsforsikringen også dekke 
utgifter til juridisk bistand i 
forbindelse med skadeoppgjøret. 
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Som småjente gjennom krigsårene var 
det ikke mye man fikk høre om den 
krigen som foregikk på verdenshavene. 
Etter hvert som man lærte å lese og ble 
oppslukt av avisenes overskrifter, ble det 
mest krigen på landjorden som opptok 
en. Men den store sammenhengen var 
man altfor ung til å fatte.

Etter krigen, i 1940- og 1950-
årene, var det en periode da alle piler 
pekte oppover. Aldri mere krig, sa 
man optimistisk. Så kom den kalde 
krigen, da frykten krøp inn i en, og 
man begynte å tenke tilbake på det 
forferdelige som hadde skjedd i 2. 
verdenskrig. Med småbarn i familien 
ble myndighetenes oppfordring om 
å legge seg opp lagre av boksemelk, 
knekkebrød, hermetikk osv. noe som 
økte frykten. Men heldigvis var det 
ingen av stormaktene som virkelig 
ønsket å «trykke på knappen» og 
starte enda en verdenskrig, så med tiden 
gikk våre små beredskapslagre «ut på 
dato», som det heter i våre dager.   

I løpet av 1980-tallet ble vi via 
venner kjent med en flott hvithåret 
vestlending som vi etter hvert fikk rede 
på hadde seilt ute under hele krigen 
som «gnist» – det meste av tiden 

Tekst: Ragndid Sæther-Larsen

i konvoi på 
Murmansk 
med flybensin. 
Utrolig nok 
hadde han 
overlevd flere 
torpede-
ringer, 
og hans 
karriere fortsatte etter krigen 
på landjorden. Med kone og to barn 
virket han som en hvilken som helst 
venn / nabo / ektefelle og pappa. Men 
det var før vi ad omveier fikk rede på 
at han hadde de forferdeligste mareritt 
om natten, om alt det grusomme 
han hadde opplevd. Fortelle noe om 
dette ville han ikke. Han hadde nok, 
som så mange av hans kategori, en 
slags dårlig samvittighet overfor alle 
de vennene og kollegene som hadde 
mistet livet i det iskalde havet under de 
tunge krigsårene, mens han selv hadde 
overlevd.

I de senere år har man lest Alf 
R. Jakobsens bok om slagskipet 
«Scharnhorst», der man får et 
innblikk i hvordan konvoifarten i 
Nordishavet var organisert. Og så 
kom i fjor høst Jon Michelets bok om 

«Skogsmatrosen» Halvor Skramstad 
fra Rena. Dette er en veldig mye mere 
detaljert beretning om det å være 
sjømann på de syv hav under krigen. 
Det er ikke til å fatte hvordan det må 
ha vært å være så langt hjemmefra og 
helt uten mulighet til kommunikasjon 
med de kjære der hjemme. 

Det tette samfunnet om bord på 
MS «Tomar» skildres med varme og 
interesse, selv om man nok føler at det 
blir veldig mye leksikalsk belæring og 
oppramsing av fakta fra de overordnete 
til de yngste om bord. Det at matros 
Halvor skriver dagbok, gjør på den 
annen side lesningen mere nær. Som 
kvinnelig leser kan man nok undres 
– og til dels sjokkeres – av hva disse 
karene opplevde når de lå i havn, men 
at de hadde behov for noe annet enn 
hva det tette mannssamfunnet om 
bord kunne tilby dem, er jo på den 
annen side ikke vanskelig å forstå. 

Forferdelig må det ha vært når 
båt og mannskap først fikk rede på 
hvor neste tur skulle gå etter at de 
hadde nådd havn og losset ferdig. Den 
oppegående «gnisten» om bord klarte 
av og til å fange opp nyheter om krigens 
gang i Norge via en svensk amatør-
radiotelegrafist, men han ble pålagt å 
ikke bruke morsenøkkelen når skipet 
var til havs. Da kunne det ligge en tysk 
ubåt og snappe opp hvor de befant seg 
– med de forferdeligste følger. 

MS «Tomar» klarer flere turer 
over Atlanteren før skjebnen innhenter 

skuta og det forferdelige til slutt 
skjer. Halvor og hans med-mannskap 
tilbringer grusomme dager i livbåten. 

Jon Michelet legger ikke det minste 
skjul på hva han mener om det statlige 
Nortraships behandling av norske 
sjøfolk under og etter krigen. Dette har 
vært en lang «reise», som nok ikke er 
over før den siste krigsseiler har lagt 
ut på sin siste reis. I denne boken får 
vi et godt innblikk i hva dette dreide 
seg om. Og vi er ikke i tvil om at vi, 
når Michelet til høsten kommer med 
bind 2 av krøniken om de norske 
krigsseilernes skjebner, vil få høre mere 
om både Nortraship og de norske 
myndighetenes unnfallenhet vis-à-vis 
det «gjennombarkede folkeferd», 
som med store ofre og tap var med på 
å avgjøre krigens gang frem til freden 
kom i 1945. 

Jon Michelets bok er en koloss 
på nesten 800 sider, men la ikke det 
skremme deg fra å lese dette store 
verket om de norske krigsseilernes 
hverdag. Dette er vår nære historie, som 
vi kan og bør ta inn over oss og legge 
oss på sinne.  

Ragndid Sæther-Larsen 
anbefaler romanen 
«En sjøens helt – 
Skogsmatrosen» av Jon 
Michelet. Hun sender 
stafettpinnen videre til 
Anne-Lisbeth Simonsen. 
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