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Julenissen og gavene
En piperøykende, tykk og godslig fyr med hvitt skjegg
og hendene fulle av gaver til barna er blant de tidligste
framstillingene av julenissen i en mer moderne form.
Illustrasjonen er fra et amerikansk blad, og året er
1881.
Julenissen bor som kjent langt
mot nord. Han kommer kjørende
med reinsdyr og slede en gang
i året – gjerne gjennom luften.
Han kler seg i rød drakt, og til
tross for at han er ganske fyldig
rundt midjen, kan han klatre ned
gjennom pipa i huset ditt for å
levere sekken med gaver. Dette
skjer altså på en mest mulig tungvint måte.
Noen påstår at julenissen ikke eksisterer, men det
blir å nærme seg dette fenomenet på en feil måte. Som
kjent holder han nå til i Drøbak. Før han kom hit til
oss, har reisen vært lang og kronglete. Vi har skrevet
om opphavet hans tidligere her i bladet. Julenissen
kommer fra byen Demre på sydspissen av Tyrkia.
Han levde på 300-tallet og var en gavmild biskop som
het Nikolaus.
En av fordelene med julenissen er at han gir oss
muligheten til å gi gaver anonymt til jul. Gaven kan
være fra nissen – ikke fra oss. Han har dratt videre
og forventer ikke å få noe i gjengjeld. Akkurat det er
viktig, for utveksling av gaver gjør vanligvis noe med
giver og mottaker. Gaven bør helst følges opp med en
gjenytelse, ellers kommer man i en uoppgjort gjeld til
giveren. Den som gir, vil ha noe igjen, står det skrevet
allerede i Håvamål: «Så gavmild mann møtte jeg
aldri at han ikke ønsket gave».
Dermed vet vi hva vi har å gjøre. En riktig god jul
og et godt nytt år ønskes alle våre lesere! 
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GODT NYTT FRA ELDRESENTERET
Som tiden flyr… Nå er det snart jul igjen! Jeg synes ikke det er
lenge siden vi fikk hengt opp juletrærne på veggen her på Hospitalet.
Når jeg nå sitter her og skriver, er det ikke mulig å henge opp noe
som helst på veggen. Vi er pakket inn i blått og har stillaser rundt
hele huset. Det skal bli godt å kunne se ut igjen uten et blått skjær.
Men det skal sies at taket blir fint, og sluttdatoen nærmer seg. Ut
november, har de sagt, og da satser vi på det.

Her på eldresenteret går vi inn i julemodus med våre aktiviteter.
Julemiddagen er i år satt opp til onsdag den 18. desember klokken
13.00. Kafeen vil være stengt denne dagen!
Vi vil holde julestengt fra og med 23. desember 2013 til og med 3.
januar 2014. Vi sees igjen mandag 6. januar 2014.

Vi vil få ønske alle en fredfull og god jul,
og et riktig godt nytt år!
Hilsen alle oss på Frogn eldresenter
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JUL I DRØBAK

Hestetramp og bjelleklang gjallet
mellom husveggene når hest og
slede for nedover Lindtruppbakken
på vei mot torget. Vi skriver 1920,
og fotografen er Ørnulf Brage
Hansen. Sleden passerte nettopp
urmaker Jensens hus. Det brant

ned i 1927 – «under dramatiske
omstendigheter», som det sto i
Akershus Amtstidende. På tomten
kom det senere opp en bensinstasjon.
Huset foran hesten ble ombygd
til det ugjenkjennelige i 1930-årene.
Det ble til «funkisen» som i sin tid

huset Coda musikk og foto, som vist
på det mindre bildet. Det er tatt av
Øivind Bjarne Hansen omkring 1950.
Han står på trappen til O. B. Hansens
Papirhandel og retter kameraet
nedover mot Bankhjørnet.
Mange vil huske
musikkforretningen Coda, hvor det
var platebar med salg av de nyeste
slagerne av Beatles og Rolling Stones.
Hansten som drev butikken, var
meget musikalsk. Han komponerte og
arrangerte musikk, og han var meget
aktiv ved revyer i Drøbak Studiescene
og dens forløper.
Videre nedover gaten var det
seks forskjellige forretninger på
1950-tallet. Det var blomsterbutikk,
parfymeri, kolonial, frisør, fargehandel
og jernvarehandel. I dag er det også et
aktivt handelsmiljø i bakken.
I høyre billedkant på det mindre
bildet ser vi en meget gammel gård
med åstak-konstruksjon, antakelig fra
midt på 1700-tallet. Baker Børresen
drev her, sammen med velrenommerte
Kafé Iris, som vi skimter skiltet til.
Huset ble revet i 1968, og tomta er
i dag parkeringsplassen i bunnen av
Buggebakken.

Tekst: Per-Willy Færgestad
og Jan-Kåre Øien
Verneforeningen Gamle Drøbak
www.verneforeningen.no
Foto fra Drøbakskalenderen 2012
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Foredrag våren 2014
16. januar: Torbjørn Færøvik		
Forfatter/historiker
Maos rike – en lidelseshistorie
6. februar: Karsten Alnæs
Forfatter/journalist
1814 Miraklenes år
20. februar: Arne Johan Vetlesen
Filosof
Klimakrisen – må vi være pessimister?
6. mars: Janne Haaland Matlary
Professor dr.philos
Vatikanet
20. mars: Helge G. Simonsen
Forfatter/magister statsvitenskap
Kapringen. Et krigsdrama som endte
tragisk på Håøya
3. april: Christian Keller
Arkeolog/ professor emeritus		
I sporet etter Leiv Eriksson
15.mai: Sylfest Lomheim
Direktør/språkforsker
Tale er gull. Om sosiale og usosiale
medium
Foredragene holdes på Drøbak
Hospital og begynner kl. 11.00.
Les mer om Frogn U3A på nettportalen
u3a.no
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Gunnar Busks første sag, prototypen Primus fra 1947. Saga befinner seg på Norsk
Skogmuseum i Elverum og er et viktig element når historien om utviklingen i
skogsdriften skal fortelles. (Foto: Norsk Skogmuseum).

Historien om A/S Jo-Bu
Mekaniske Verksted

En gang Europas ledende motorsagprodusent
Follo Museum i Drøbak åpnet en omfattende utstilling om denne
bedriften lørdag 21. september 2013. Samtidig er det utgitt en bok med
et stort bildemateriale som vil vekke minner hos dem som i en eller annen
form hadde tilknytning til Jo-Bu. Det gjelder også dem som gjennom
tidene har brukt de forskjellige sagmodellene som nå presenteres på
utstillingen. I tillegg vises en fotoutstilling om skogsdriften i gamle
dager. Den er innlånt gjennom et samarbeid med Norsk Skogmuseum på
Elverum. Her vises slitet som var bakgrunnen for motorsagens utvikling.
Utstillingen om Jo-Bu vises fram til september 2014.
Tekst: Øivind R. Larsen
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Johnsen og Busk
Det hele startet på Nesodden i
1946. Trelasthandleren Trygve
Johnsen hadde i oppveksten opplevd
skogsarbeidernes slitsomme hverdag.
Oldefaren startet sagbruk i 1917.
Johnsen mente at arbeidet i skogen
kunne bli lettere og produksjonen
kunne økes ved bruk av en lett
motorsag.
Milorgkameraten Gunnar Busk
var børsemaker og kjent for å være
ekspert på tekniske løsninger. I 1946
kom Johnsen med forslaget om å
lage en sag – og Busk kom raskt med
prototypen på en motorsag som bare
veide 17 kilo. Som motor ble det
brukt en Willys hjelpemotor beregnet
på sykler, bensintanken var fra en
primus, det første sagkjedet kom fra
en snekkermaskin, – og sagen fikk
navnet Primus!
Jo-Bu Senior og Junior
Den første ordinære sagmodellen var
Jo-Bu Senior, og med et industrilån på
kr. 700.000 var de første tusen sagene
en realitet. Det ble suksess, og 40‒50
ansatte var med i produksjonen av
sagene på Nesodden. Med seg hadde
de også Anders Skuterud fra Ås,
som var en dyktig markedsfører og
selger. Snart hadde Jo-Bu opprettet
salgskontor i Oslo og et datterselskap
i England, med kontor i London. Det
var ikke bare i Norge sagene hadde
suksess, men også i Sverige, Finland,
PENSJONIST-NYTT 4/2013

Danmark og England. Det ble en
revolusjon i skogbruket.
Jo-Bu Senior veide 17,5 kilo. Den
ble produsert i 7.300 eksemplarer.
Målet var å produsere en enda lettere
sag, og i 1951 kom Jo-Bu Junior
med en vekt på 10,4 kilo. Den ble
produsert i 39.200 eksemplarer.
Dermed var ikke sagen populær
bare for skogsarbeideren, men også
for markedet generelt, med stor
anvendelighet.
Fra Nesodden til Drøbak
Produksjonslokalene på Nesodden ble
for små, og i 1953 startet byggingen av
en fabrikk i Drøbak med grunnflate
på 18x50 meter fordelt på tre etasjer.
Drøbak kommune hadde kommet
med et tilbud om gratis tomt, vei,
vann og kloakk. Dermed var rundt
100 personer sikret arbeidsplass. Det
utenlandske markedet ble utvidet
med eksport til Canada, Skottland,
New Zealand, Australia, Tyskland,
Østerrike og Sveits.
Salgskontoret i Oslo beskjeftiget
rundt 22 personer. Det tilsvarende
kontoret i London styrte eksporten
til land i det britiske samveldet. Med
økt produksjon og salg kom behovet
for økt kapital. Dermed kom Elkem/
Spikerverket inn i bildet i 1967, og
effektivitetsnormen ble justert til
mest mulig økonomisk drift. I 1979
ble bedriften en del av Elektroluxkonsernet, og i 1982 ble produksjonen
7

Fra monteringsavdelingen. Nærmest
Guttorm Haukland,
deretter John
Pedersen og Ib Brask.
(Foto: Arne Svendsen).

Fra monteringsavdelingen.
Arne Beck (t.v) og Arvid
Eriksen. (Foto: Arne Haug).

Bildet under:
Per Dahl monterer
M5. (Foto: Arne
Svendsen).

Trygve Johnsen og Gunnar Busk utenfor fabrikken i Drøbak. (Ukjent fotograf).

ved bedriften i Drøbak lagt ned.
Fabrikklokalene ble solgt og gjort om
til leiligheter og næringsvirksomhet.
Follo Museum ønsker å markere
bedriften Jo-Bus sterke betydning

I mai 1953 ble spaden stukket i jorden på
tomten i Drøbak. Snart var en bygning
på 18 x 50 meter i tre etasjer på plass.
(Ukjent fotograf).
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for næringsutviklingen etter krigen,
både lokalt og for samfunnet generelt,
og vi belyser hvordan skogsdriften
ble påvirket av dette industrielle
krafttaket. At bedriftens produkter
fikk verdensry gir en sterk honnør til
de to som startet det hele.

Frank Mortensen monterer
Junior. (Foto: Arne Haug).

Fabrikken ferdig utbygget. (Ukjent fotograf).

Industri som blomstret
I dag, når hovedtyngden av
arbeidstakere i Frogn kommune
pendler til andre kommuner, er det
hyggelig å ta tak i litt av Drøbaks
historie, hvor vi finner industri som
blomstret og ga mange av kommunens
innbyggere trygge arbeidsplasser.
Jeg vokste opp med A/S Jo-Bu
Mekaniske Verksted i nabolaget.

PENSJONIST-NYTT 4/2013

PENSJONIST-NYTT 4/2013

Mange av mine jevnaldrende hadde
foreldre som var ansatt i bedriften, og
vi følte en form for samhold – med
et arbeidsmiljø som betydde mye
for mange familier. Ofte var det to
generasjoner som arbeidet i fabrikken,
med innslag av onkler, tanter, fettere
og kusiner. Bedriften var også et sosialt
samlingspunkt for hele kommunen
fordi bedriftens store spisesal fungerte
9

Einar Johnsen klinker
sagkjeder.
(Foto: Arne Svendsen).

Ragnar Hansen planfreser veivhus. Bak: Rolf Erling Olsen
i grå lagerfrakk, og bak ham Sverre Hansen. (Foto: Arne
Svendsen).

som «storstue» med mange forskjellige
arrangementer. Lions og Røde Kors
var flittige brukere av «Jo-Bu-salen»;
det var mannekengoppvisninger,
juletrefester og danseskole!
Det vokste også fram et boligmiljø
i området rundt bedriften. En
trygg arbeidsplass ga grunnlag for
tilknyttende boligbygging. Selv om
bedriften ble lagt ned i 1982, finner
vi fortsatt familiene i boligmiljøet.
Men mange av dem som hadde ting å
fortelle om sitt virke i bedriften, er gått
bort. Det var på tide å samle stoff og
utgi boken mens det fortsatt er en del
fortellende kilder.
Omfattende samarbeid
Bakgrunnen for min interesse av
å formidle dette bedriftshistoriske
og kulturhistoriske stoffet, er
10

tilknytningen jeg hadde fordi min far
var ansatt i bedriften nesten fra starten
i Drøbak og fram til han døde i 1969.
For ham betydde det mye å ha en
arbeidsplass hvor han kunne fungere
med en hjertesykdom som tok fra
ham muligheten til fysisk arbeide som
snekker. Også andre med handikap
i en eller annen form kunne finne
sin plass i denne bedriften fordi den
hadde et mangfold av arbeidsoppgaver.
Da jeg kontaktet Inger Busk
Larsen, datter av Gunnar Busk som
sammen med Trygve Johnsen var
grunnleggerne av bedriften, var det
ja til samarbeid med en gang. Det
samme gjelder Tor Wigernes som
var bedriftens markedssjef gjennom
mange år, Odd Nerby Semmen som
var utviklingsingeniør, og Per J. Mordt
som var salgsdirektør.
PENSJONIST-NYTT 4/2013

Skogfaglig medarbeider er Hans
Olav Moen, forstkandidat, tidligere
leder ved NISK – Norsk Institutt
for Skogforskning, og nå styreleder i
Stiftelsen Follo Museum. Forsker Tore
Vik som også var ansatt ved NISK,
hadde et nært forskningssamarbeid
med bedriften. Lederen for museets
venneforening, Vivi Sverre, –
kvinnelig tømmerhugger, var ansatt
i bedriften i utadrettet virksomhet.
Nikolai Bjørneby er også skogfaglig
medarbeider, med nær kontakt til
skogbruket gjennom egen skogsdrift.
Bjarne Beck er andre generasjon
produksjonsmedarbeider i bedriften
og har bidratt med registrering av
bildematerialet sammen med gamle
kollegaer. Museets fotograf Thore
Bakk har ansvaret for fotooppgavene
i boken. Underveis i prosessen har
også Busks yngste datter Anne Hoff
kommet med i redaksjonen, og i
forbindelse med den høytidelige
åpningen av utstillingen kunne
Trygve Johnsens barnebarn Monika
Skavås representere Johnsen-familien.
Produkter i verdensklasse
En viktig grunn til å utgi
denne boken er å dokumentere
betydningen bedriften hadde for
industriutviklingen både nasjonalt og
internasjonalt – fra idé til produkter
i verdensklasse. I oversikten over
produserte Jo-Bu sagmodeller er
det antall som virkelig bekrefter
PENSJONIST-NYTT 4/2013

bedriftens omfang: Tiger S fra 1964
ble produsert i 40.500 eksemplarer
og L6 fra 1968 ble produsert i 46.100
eksemplarer. Det avspeiler ikke bare
produktets kvalitet, men også en
dyktig internasjonal markedsføring.
Historisk tilbakeblikk på
skogsdrift
Boken tar først og fremst for seg
bedriftens historie, men inneholder
også artikler skrevet av redaksjonens
medarbeidere med tidligere
tilknytning til bedriften, eller med
bakgrunn i skogsdrift, forskning,
økonomi og samfunnsmessige
relasjoner – både nasjonalt og
internasjonalt. Den har også et
historisk tilbakeblikk på tidligere
tiders skogsdrift i Follo og landet for
øvrig. Dette belyser bakgrunnen for
Johnsen og Busks ønske om å utvikle
en motorsag som skulle lette arbeidet
i skogen og gi et større utbytte av
skogsdriften.
Redaktør av boken
om Jo-Bus historie
er Øivind R.
Larsen. Saga som
vises på bokens
forside er Jo-Bu
Senior, den første
modellen som
kom i produksjon.
(Foto: Thore
Bakk).
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Karl Garder forteller
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 fjerde delen av det jeg blei fortalt den gangen for over
60 år siden.

FØLG MED I

GRØNTHUSET
DRØBAK GRØNT- OG
FRUKTTORG
PAVELSGÅRDEN – STORGT. 7
TLF: 64 93 02 88
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DYRLØKKEVEIEN
Vinner kampen
mot høye priser!
HVERDAGER KL 07 – 23
LØRDAGER KL 08 – 20
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Folkeminner

fra gamle dager i Frogn

Ole Olsen blei bergtatt
På Stubberudskauen fantes det huldre.
Det var ikke snakk om annet. Enkelte
ganger viste huldra seg på et bestemt
sted. Etterpå ville ikke hestane gå i det
området. Men det hjalp å kaste stål over
hesten. Da gikk den videre.
På Hallangen bodde det en gutt
som het Ole Olsen. Noen av dem som
fortalte meg om dette sagnet, mente
at han var gårdsgutt og sønn av budeia
på gården. Men vi kommer tilbake til
hvem Ole egentlig var. En kveld skulle
Ole gå over Stubberudskauen, og han
fulgte veien oppover. Veien gikk ikke
der den går nå. Den gangen gikk den
høyere oppe. Men Ole kom ikke fram.
Han blei bergtatt av huldrefolket og var
borte i flere dager. Det blei leita etter’n,
og folk gikk i skauen og ropte.
Plutselig står han hjemme på
gården. Nå var han blitt litt rar, men
han fortalte at han ikke hadde lidd
noen nød. Huldrefolket hadde stelt
PENSJONIST-NYTT 4/2013

pent me’n. De slapp ham ut på den
betingelsen at han skulle gifte seg med
huldredattera, og det skulle skje på en
bestemt dag. Folk mente jo at gutten
ikke var helt rekti.

Hulder som søker et menneske
til kjæreste. Illustrasjon av Ridley
Borchgrevink i P. Chr. Asbjørnsen:
«Norske huldre-eventyr og folkesagn»,
bind 1. Oslo: Aschehoug, 1934.
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Men så viste det seg å stemme. Dagen
kom, og det var selveste julekvelden.
Borte på veien kommer det et stort følge.
En mann leier en hest, og på hesten sitter
det ei jente i full brudestas med krone
på hue. De ber Ole komme ut, men han
tør ikke. Da tar faren til gutten fram
salmeboka og spør jenta om ho kan lese i
den. Det kunne ho ikke.
Huldra sa at dette skulle gutten
komme til å angre på. Så dro de vekk
i full fart og blei borte. Noen dager
seinere forsvant han Ole fra gården. Ei
stønn etterpå møtte Peder Steingrimsen
på Gulbjørnrudbråten et likfølge i
Stubberudskauen midt på natta. – Jøsses,
sier Steingrimsen, – er det et likfølge ute
på denne tida av døgnet? – Ja, svarte de, –
kristent blod skal i kristen jord.
Han Ole Olsen fra Hallangen blei
aldri mer sett. Slik blei denne historien
fortalt til meg i januar 1952.

det kunne ho ikke. – Da er du ikke en av
våre og får dra hjem igjen aleine, sa faren.
Men de var alltid ute etter Bjørn. Han
fikk aldri være i fred etterpå.
I denne versjonen av sagnet
får vi vite at bergtakinga skjedde i
Jomfrudalen. Hovedpersonen er nå
Bjørn – og ikke lenger Ole. Men han
er fremdeles fra Hallangen, og dette er
nok en sammenblanding med andre
vandrehistorier hvor Bjørn Hallangen
er med. Vi ser at Bjørn overlever denne
hendelsen, selv om han ikke fikk være i
fred etterpå. Dessuten er det ikke lenger
salmeboka, men fadervår som blir brukt
for å avsløre at jenta er av huldrefolket,
og ikke en av oss.

Lærer Olsen Bratagers versjon
En av dem som samlet inn historier fra
Frogn i gamle dager, var lærer Olsen
Bratager. Det meste av innsamlingen
skjedde vel for omkring hundre år siden.
En annen versjon av sagnet
Ett av sagnene som han skreiv ned, var
Det fantes flere versjoner og rester av
sagnet om Ole Olsen på gården Vestre
dette sagnet i Frogn i gamle dager. I april Hallangen og møtet med huldrefolket
1951 fikk jeg høre historien fortalt på
en gang omkring året 1800. Ole Olsen
denne måten:
(1766‒1834) var da vel 30 år gammel.
I Jomfrudalen i Tussebakkane var
Faren til Ole het også Ole Olsen og
det hulder. Han Bjørn Hallangen blei
kom til Vestre Hallangen fra gården
bergtatt og var inne i berget i tre dager.
Skoklefall på Nesodden.
Da kom han ut på den betingelsen at
Her er sagnet etter Bratagers notater,
han skulle gifte seg med ei av huldrene.
omtrent slik det har blitt gjengitt av
Dagen etter kom ei hulder i full
Stein Turtumøygard i den fine boka
brudestas til Hallangen og skulle hente hans «Historiens spor i Nesoddmarka
Bjørn. Far hass gikk ut og tok imot. Han med nordre Frogn», som kom ut i 2011:
spurte om ho kunne lese fadervår. – Nei, For mange år siden bodde det på gården
14
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Lærer Ole Olsen Bratager
(1857–1941). (Foto:
Verneforeningen Gamle
Drøbak. Kilde: «Frogn
Bygdebokverk», bind 3).

Når ei pen jente kom
gående i skogen, var det
nok best å være forsiktig.
(Utsnitt av maleri av
Theodor Kittelsen fra 1897).

Hallangen en mann ved navn Ole
Olsen. Han hadde en sønn som også
het Ole, altså het både far og sønn Ole
Olsen. En sommerdag skulle sønnen
og gårdsgutten Kristian kjøre til
Frogns møllebruk med korn til maling.
Kjøredoningen var et sleip, et langt
drag med meier på. Veien gikk den
gang forbi Havsjødalen over Rørmyr,
gjennom Jomfrudalen og fram til et lite
tjern inne på Stubberudskauen. Videre
forbi Frogn kirke, Froensbakkene og
ned til mølla. De ventet til kornet var
malt og bega seg på hjemveien.
Da de kom ned til Jomfrudalen,
stoppet hestene og ville ikke gå lenger.
Guttene så seg om og fikk se ei pen
jente komme ut av fjellet like ved
veien bak dem. Hun kom først bort til
gårdsgutten Kristian og spurte hva han
het. «Kristian», svarte gutten. Jenta
ristet på hodet, gikk til Ole og spurte
likedan. «Ole Olsen», svarte han.
«Godt, du er min og blir med meg»,
sa ho. De to kom da bort til Kristian.
PENSJONIST-NYTT 4/2013

Jenta sa så til ham: «Reis hjem med
hestene, for deg kan jeg ikke ta. Du har
navn etter Kristus. Men du Ole må bli
med meg».
De forsvant begge inn i fjellet, og
der inne var Ole en hel dag. Det var
gildt og vakkert overalt, nok av gull
og sølv, og jenta var vakker. Men hun
hadde en hale, og den likte ikke Ole.
Han fikk likevel slippe ut igjen, men på
betingelse av at han skulle ekte henne
på en bestemt dag.
Da Ole kom hjem til far sin, fortalte
han hva som var hendt, og at intet
kunne befri ham – unntatt en ting.
Faren var en meget religiøs mann,
slik det var vanlig på den tiden. Han
hadde bibel og var god til å lese. Det
eneste som kunne drive huldrefolket
tilbake når de kom til gårds, var at
Oles far gikk ut med Bibelen og leste
dem i møte. Så skulle han ta av seg sitt
høyre strømpebånd og kaste det etter
huldrefolket. Da ville de forsvinne.
Dagen kom, og folk på gården så et
15

stort følge komme nordfra. Hestene
var sorte, og vognene gilde. Ole gjemte
seg oppe på loftet, og faren tok sin bibel
og gikk ut på gårdsplassen – hvor hele
følget var stanset. Ut av den ene vogna
steig ei ung jente og spurte etter Ole
Olsen. «Det er meg det», sa faren,
«jeg heter Ole Olsen. Hva vil du?».
Han fortsatte å lese i sin bibel. «Jeg er
kommet for å hente sønnen din, han
Ole», svarte jenta.
Faren leste videre i Bibelen. «Les
ikke for oss, du», sa ho, «vi kan også
lese. Vi har likeså god tro og lære som
dere, for når du går ut av Frogn kirke,
så går vi inn og holder vår gudstjeneste
likeså godt og pent som dere». Faren
løste da det høyre strømpebåndet av
knebuksene sine og slengte det på jenta.
Ho for inn i vogna, og hele følget dro av
sted i hui og hast under jammer og gråt.
Sagnet forteller at gutten siden blei
holdt i timevis ute på et jorde. Og gråt
og klager kunne høres fra tid til annen
så lenge han var hjemme hos faren på
gården. Seinere kjøpte han To gård på
Nesodden, men det blei ikke bedre.
Sagnet er
med i Stein
Turtumøygards bok
«Historiens spor i
Nesoddmarka med
nordre Frogn» som
blei utgitt av Ford
Forlag i 2011.
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Det kunne høres hulking og gråt fra
senga hans om natta, og kona hans
så og hørte huldrejenta flere ganger.
Sjøl var han redd for å gå ut etter
solnedgang.
Stein Turtumøygard har en artig
kommentar om at Ole Olsen likevel må
ha kommet seg etter denne opplevelsen:
«Etter at han overtok To gård i 1804,
ble han med tiden en av Nesoddens
mest ansette menn. Faktisk var han
medlem av ligningskommisjonen av
1816 for utligning av sølvskatten til
Norges Bank. Sølv hadde han antagelig
PENSJONIST-NYTT 4/2013

Dette unike fotografiet viser Froen mølle. Det var på hjemveien herfra at Ole Olsen
og gårdsgutten Kristian møtte huldra i Jomfrudalen. Vi ser mølla i bakgrunnen til
venstre for brua og dammen. Bak mølla skimter vi taket på bygningen som blei brukt
til tørking av korn. I forgrunnen møllerens hus med tilhørende uthus. Nå er alle
bygningene borte. (Foto: A. G. Bauthler).

god forstand på etter besøket hos
hulderfolket».
Ole blei ikke gift med noen
hulder, men med Inger Margrethe
Jørgensdatter. De fikk seks barn.
«Et Meen paa Sjel eller Legeme»
Presten Andreas Faye samla og utga
den første sagn-boka i Norge i 1833.
PENSJONIST-NYTT 4/2013

Der skriver han at «Stundom tage
de forelskede Huldrer Ungkarle ind
i Fjeldene til sig. Naar den Indtagne
kan komme til at nævne Jesu Navn,
saa har verken Huldre eller andre
Underjordiske længere nogen Magt
over ham. Dog beholder den, som har
været indtagen i et Fjeld, stedse et Meen
paa Sjel eller Legeme».
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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.

Sorgens trille
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Inntil slutten av 1950-årene var det
vanlig praksis å transportere døde med
hest fra hjemmet – eller fra sykestua
i Løktabakken – og til kapellet.
Kapellet lå nord for kirken og ble
bygget i 1880-årene.
Vognmann Rolf Wollbråten med
fjordingen Blakken hadde andre
oppdrag enn bare å kjøre brød fra
bakeriene ut til forretningene og
isblokker til dem som hadde isskap i
tilknytning til huset. Man kan trygt
si at ekvipasjen også fungerte som en
del av et lokalt begravelsesbyrå for
Drøbak.
Ved slike anledninger var
Wollbråten alltid iført full stas med
svart jakke, hvit skjorte, slips, bukse
i vadmel og skalk på hodet. Rett i
ryggen og med et ansiktsuttrykk og
en kroppslig holdning tydelig preget
av alvoret, satt han der alene foran
på likvogna. De slakke tømmene
PENSJONIST-NYTT 4/2013

var eneste kontakt med Blakken.
Farten, skrittlengden og takten hadde
Blakken «i blodet» etter mange års
erfaring.
Likvogna med Blakken dannet
fortroppen i likfølget. Etter kisten
fulgte det som regel et langt,
gående følge av pårørende, venner,
arbeidskamerater og andre kjente Alle
som oppholdt seg på fortauet eller
var i den umiddelbare nærhet – uten
at de deltok aktivt i følget, tok av seg
hodeplagget, stoppet opp og stod stille
med bøyet hode vendt mot kisten og
likfølget. På den måten viste de en
siste ærbødighet overfor den avdøde.
Likvogna – eller «Sorgens trille»
som den ble kalt – var en egen trille
med flyttbar baldakin som var plassert
oppe på trillen. Den var åpen og stod
på fire søyler uten vegger og skulle
symbolisere beskyttelse – og markere
verdighet og ære overfor den avdøde.
19

Trillen var svart, og baldakinen var
svartlakkert med tak og svarte kors.
Kisten stod synlig i friluft. Fra taket
på baldakinen hang det tett med
svarte dusker av tvinnet tråd.

Sorgens trille med likfølge på veg over
torget. I bakgrunnen til høyre ser vi
Åttekanten og deler av Grøn-Hansengården. (Tegning: Øivind Enerhaugen, 1991).

Kapellet fra 1880-tallet ble revet i
1950-årene. (Foto fra «Drøbak – 100 år i
bilder». Utgitt av Verneforeningen Gamle
Drøbak, 1991).
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Kapellet ved kirken
Følget gikk til kapellet, som manglet
enhver form for isolasjon, og en
begravelse vinterstid kunne derfor
være en kjølig opplevelse. Begravelser
fra selve kirken kunne bare skje i helt
spesielle tilfeller – for særlig fortjente
borgere – het det en gang. Kapellet
hadde et lite alter der presten
forrettet. En nokså fast båregjeng på
4‒6 mann i svarte frakker og med
skalk bar kisten til gravstedet.
Et klenodium
Når Sorgens trille ikke var i bruk,
var den oppstallet i en lagerbygning
som var oppført ved siden av det
grønnmalte, offentlige pissoaret i
støpejern vis-à-vis den nåværende
Ost- og Vinstuen. Baldakinen ble
da heist opp i taljer og ble hengende
tett oppunder taket. På den måten
kunne Rolf Wollbråten også benytte
underdelen (trillen) til andre
oppgaver, men som regel var den
plassert i den samme bygningen.
Opplysninger tyder på at trillen
noe senere også ble oppbevart i
lagerlokalene i middelskolegården.
Sanitetsforeningen hadde skaffet
midler til vognen i 1926. Den
ble laget av snekker og hjulmaker
Emil Andersen, og smedmester
Belsjø laget beslagene. De flotte
utskjæringene og lakkeringen var
utført av malermester John Julius
Jensen. Totalt sett var baldakinen et
PENSJONIST-NYTT 4/2013

men fly forbannet på denne vogna. De
ville at den skulle «brenne i helvete»,
som hun selv uttrykte det. Hvem disse
personene var, ville «Målsa» ikke ut
med.

Blakken står klar til dagens oppgaver i
Damveien.

gedigent møbel. Men hvor ble den
av?
Jeg har i ettertid forsøkt å få vite
noe mer om hvor det ble av dette
klenodiet. Det har vært vanskelig,
men jeg tror jeg fant svaret. Jeg
snakket med Målfrid («Målsa»)
Thorbjørnsen, og hun fortalte før hun
døde at hun kunne huske at flere brave
borgere ikke bare var meget irriterte,

Ble ødelagt og brent
Både trillen og baldakinen ble tatt
med til smia på Dyrløkke, hvor hele
likvogna ble slått i stykker og brent.
Dette skjedde angivelig i forbindelse
med sammenslåingen av kommunene
Drøbak og Frogn, som ble
gjennomført 1. januar 1962. Dermed
endte den sine dager der – og
historien med den. Det var synd, for
mange kunne nok ha tenkt seg den
siste ferd til «de evige jaktmarker»
på denne måten.
Er det noen som har ytterligere
opplysninger om dette? Eller et bilde?
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Familien Mølbach
Nikolai Mølbach (1789‒1858) begynte
sin tollerkarriere som rorskarl (roer)
for sin far Carsten som var kongelig
tollbetjent i Årøysund på Nøtterøy
i Vestfold. Han flyttet til Tønsberg i

Niels Carlsens gate 2
1440 Drøbak

GRAFIKK
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Tekst: Torstein Aamodt

Sommertid:
Man/Tors. 10-15, Ons. 10-17, Lør. 11-14

Belsjø Platå 21 A, 1445 Drøbak
post@svemo.no www.svemo.no
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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.
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Jens Roll Stoltenberg (1825–1861) og
Nicoline Sofie Stoltenberg, født Mølbach
(1830–1867).
PENSJONIST-NYTT 4/2013

1828, arbeidet deretter i tollvesenet
i Christiania og ble toller i Drøbak i
1838. Nikolai Mølbach var gift med
Ingeborg, født Sørensdatter. De hadde
døtrene Nicoline, Severine, Anne og
Cathrine – og muligens enda flere
barn. Nicoline var født i 1830 og var
altså bare åtte år da familien kom til
Drøbak.
I 1855 ble Nicoline Mølbach gift
med kjøpmann Jens Roll Stoltenberg
i Drøbak kirke. De bodde etterpå
i Øvre Vollgate 13 i Christiania.
Nicoline og Jens Roll fikk barna
Fredrik, Ingeborg, Nicolai og
Thorvald. Den eldre søsteren Cathrine
(Katrine) giftet seg med sjøkaptein
Johan Lexow og ble værende i Drøbak.
23

Anne Mølbach var ugift og bodde
etter hvert (ifølge folketellingen i
1865) sammen med sin mor Ingeborg
i gnr. 126, Bjergene i vest. I dag har
dette huset adressen Fiskerkroken 7,
dvs. at Anne og hennes gamle mor var
nærmeste naboer til skipsreder Henry
Parr Samuelson.
Jens Roll Stoltenberg og
Nicoline dør
I 1861 døde Jens Roll Stoltenberg
av «nervefeber» (tyfoidfeber). Seks

Anne Mølbach bodde med sin mor i
Fiskerkroken 7.

Familien Lexows hus er nummer to fra
venstre på dette bildet fra Kirkegaten.
(Kilde: «Drøbak – Bilder fra en svunden
tid»).
24

år senere ble familien rammet av
nok et hardt slag, da Nicoline døde.
Etter foreldrenes død kom Thorvald
Heyerdahl Stoltenberg og hans tre
søsken til onkel og tante i Drøbak,
nærmere bestemt familien Lexow
(Johan og Cathrine). Det var i
begynnelsen av desember 1867. Disse
hadde selv barna Nikolai, Paul og
Mathilde og bodde i et lite hus ved
Bankløkka i
det sentrale
Drøbak. I dag
er huset påbygd
og har adressen
Kirkegaten 6.
Men allerede
i februar
1868 overtar
skipsreder
A. G. Samuelson
Abraham
(1831–1892). Portrett
Gothard
i Frogn rådhus.
Samuelson
Tegnet av Nils
(1831‒1892)
Joachim Linge i 1936,
og hans kone
trolig etter et eldre
Betty Henriette fotografi. (Foto: Sven
Lindblad).
(1838‒1915)
ansvaret for
Stoltenberg-barna.
Det lå sikkert økonomiske
årsaker bak skifte av fosterforeldre.
Samuelson var en av de ledende i
Drøbaks store industri på slutten
av 1800-tallet, nemlig iseksporten.
Samuelson drev også et stort
slepebåtrederi. Dette rederiet bestod
av de dampdrevne slepebåtene
PENSJONIST-NYTT 4/2013

Herkules, Lodsen, Storm og Stille. I
tillegg importerte han vin og andre
drikkevarer i stor skala, særlig fra
Frankrike.
I tillegg til det økonomiske kan
det også være andre forhold som
vi ikke kjenner så godt til i dag.
Abraham G. Samuelson og Nicoline
var nesten jevngamle, og i det
lille bysamfunnet Drøbak kjente
de hverandre helt sikkert. Det er
også høyst sannsynlig at fedrene
deres, toller Nikolai Mølbach og
skipsreder Henry Parr Samuelson,
hadde mye med hverandre å gjøre.
Kanskje var de venner – eller til og
med omgangsvenner. De var i hvert
fall nærmeste naboer. Abrahams

kone Betty Henriette hadde selv
vokst opp som pleiedatter hos sin
mors søster Henriette Samuelsen,
«Jomfruen på Ullerud».
Abraham G. S. og hans Betty
Henriette fikk etter hvert selv ti
barn. Men de hadde god plass,
for far og sønn Samuelson eide i
sin storhetstid både Storgata 1,
Storgata 2, Storgata 14 og Storgata
15 (Abrahamsen-gården der noen
av TV-opptakene ble gjort). Vi
har beretninger om storslagne
selskaper, blant annet da Henry Parr
Samuelson og hans kone Elisabeth
feiret gullbryllup. I gullbryllupet blir
et dampskip sendt til Christiania
for å hente gjester! Og etterpå seilte

På dette bilder ser vi en av Drøbaks
stolte skuter fra storhetstiden i siste
halvdel av 1800-tallet – barken «Ygdrasil».
Den tilhørte reder Abraham Gothard
Samuelson og var bygget i Christiania
i 1841. (Kilde: «Drøbak – Bilder fra en
svunden tid»).

Bildet viser hjertet i A. G. Samuelsons
forretningsimperium, de gamle sjøhusene
på AG-kaia, som ble revet rundt 1972–
1974. Den lange renna som leder ned
mot seilskuta – en bark eller brigg – ble
brukt til å skli isblokkene direkte ombord
i skutene. Foto fra1880. (Kilde: «Drøbak
– Bilder fra en svunden tid»).
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skipet rundt Oscarsborg festning på
Kaholmene med alle barna om bord.
Materielt sett vokste de fire
Stoltenberg-barna opp i trygge
kår. Skolegangen hadde de i
bibliotekbygget ved Torvet – huset
som deres oldefar Brede Plade
Stoltenberg i sin tid eide.
Hva skjer senere med de fire
barna?
Som vi hørte i «Hvem tror du at du
er?» reiste Thorvald H. Stoltenberg
til Frankrike da han var 19‒20 år
gammel. Jeg tror ganske sikkert
at reisen skjedde med et av A. G.
Samuelsons egne skip. Drøbakskipene var stadig i Le Havre. De
seilte opp Seinen til Rouen, og de
seilte muligens også til Cognacområdet. Thorvald H. kommer hjem
til Norge etter mange år i utlandet,
og i folketellingen i 1910 står han
og hustruen Gertha oppført med
boligadressen Huitfeldts gate 15 i
Kristiania.
Broren Nicolai Mølbach
Stoltenberg (født i 1859) ble lege.
I folketellingen fra 1885 står han
oppført som amanuensis hos dr.
Vogt og er bosatt i Tvedestrand.
Den eldste broren Fredrik (født
1856) ble forretningsmann. I 1910
bor han i Tønsberg og driver en
agenturforretning.
Thorvald Heyerdahl
Stoltenbergs søster Ingeborg
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Gertha Stoltenberg (1873–1950)
og Thorvald Heyerdahl Stoltenberg
(1861–1947).

Sofie (født i 1858) ble værende
i Drøbak. Hun giftet seg med
sjøkaptein Andreas Tollefsen, som
var født i Slagen ved Tønsberg
i 1848. De bodde en periode i
huset i Vestbyveien som Ellen
Grete Stranger (som deltok i TVprogrammet i fin stil) og hennes
mann har eid i nyere tid!
Senere kjøpte Ingeborg Sofie og
ektemannen Andreas Tollefsen den
flotte villaen Maurbakken syd for
Drøbak. Denne ble i sin tid bygget
av forfatteren Knut Hamsun.
Ekteparet fikk døtrene Inga
Sofie (født 25.2.1887 – død
1953) og Ragnhild Susanne (født
21.10.1892 – død 1985). Inga Sofie
giftet seg med artillerikaptein og
gymnastikkinstruktør Christian
Faye Petersen på Oscarsborg. De
fikk barna Karen, Knut og Rolf,
som da var tremenninger til dagens
Thorvald Stoltenberg. Karen
(1918‒2005) ble gift med den kjente
og populære legen Johan Mønnich
PENSJONIST-NYTT 4/2013

(1906‒1985) i Drøbak. De fikk
døtrene Ada, Liv og Inger Lise.
Ragnhild Susanne Tollefsen
giftet seg med kjemiingeniør
Halvdan Faye Petersen, broren
til artillerikaptein Faye Petersen.
(Altså to søstre som gifter seg
med to brødre!). De fikk sønnen
Olav. Det var denne familiegrenen
som overtok Maurbakken, og
etterkommerne eier fortsatt stedet.

13, en pen villa rett ved Drøbak
kirke. Dette er definitivt Drøbaks
«tyngste» historiske område.
Rett over veien – i Seimbakken 14
– bodde Birger K. Eriksen (1875–
1958), den tapre obersten som
ledet Oscarsborg festning i kamp
9. april 1940. I dette avgjørende
slaget stanset den gamle festningen
og dens besetning tyskerne ved
porten til Oslo. De reddet dermed
vår kongefamilie og vår regjering
Seimbakken – et historisk område og gjorde sitt for at landets
Inga Sofie og Christian Faye
gullbeholdning kunne fraktes ut
Petersen bodde i Seimbakken
av Oslo foran nesen på de tyske
invasjonsstyrkene.
Og i Seimbakken 15 vokste
Drøbaks største idrettsmann
gjennom alle tider, Gunnar
Andersen (1890‒1968), opp.
Skihopperen og fotballspilleren G.
A. ble i 1918 den første idrettsutøver
som mottok den prestisjetunge
Egebergs ærespris. Her møtes
flere grener av Drøbaks historie,
for mannen bak denne prisen,
kammerherre Ferdinand Egeberg,
var gift med Lucy Parr, datter av
Søren Angell Parr.
Da de tre barna til Inga og
Christian Faye Petersen skulle
begynne på gymnas, flyttet familien
til en leilighet i Kirkeveien 147 i
Oslo. Dette skjer omkring 1934.
Det siste bildet viser forfatteren av denne
Men datteren Karen kommer altså
artikkel-serien ved Abraham Gothard
tilbake til Drøbak og gifter seg med
Samuelsons grav på Drøbak kirkegård.
dr. Mønnich.
(Foto: min kone Gry Larsson).
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Konklusjon
Vi har sett at det er mye mer
Stoltenberg-historie i Drøbak og
omegn enn det ble rom for å vise og
fortelle om i NRK-programmet. Går
vi tilbake til den salige sognepresten
Henrik Stoltenberg snakker vi om
ca. 255 år i tid og rom…
Kilder:
Trykte og nettbaserte kilder til
denne artikkel-serien er blant annet
kirkebøker for Oslo og Akershus,
folketellinger, Wikipedia på nett,
Norsk portrettarkiv, bygdebøkene
for Ås og Frogn, «Drøbak – Bilder
fra en svunden tid», «Slekten Parr

og dens ætlinger», Follominne,
og diverse nr. av Pensjonist-nytt
(Drøbak og Frogn).

Jeg vil rette en stor takk til de
positive menneskene som har bidratt
både skriftlig og muntlig. I tilfeldig
rekkefølge er disse Ellen Grete
Stranger, Ada Mønnich Grinrød,
Turid Faye Petersen, Thorvald
Stoltenberg, Sven Lindblad,
Tom Erik Grannes (spesialist på
Tollvesenets historie) og Camilla
Stoltenberg. Takk til dere og kom
gjerne med tilbakemeldinger! 

“Den afgjørende
samtale”
Edvard Munch står i en særstilling, ikke minst i måten han har tatt for
seg menneskesinnet og behandlet det kunstnerisk. Hans kunst appellerer
til våre følelser på en dyptgripende måte. I 2013 er det 150 år siden han
ble født, og vi vil gjerne være med på å hylle ham. Da er det naturlig å
se litt nærmere på møtene mellom Munch og Tulla (Mathilde) Larsen i
Drøbak, Røyken og Åsgårdstrand høsten 1902. Hendelsene i august og
september måned dette året har blitt fortalt på flere ulike måter i de mange
biografiene om Munch. Men hva var det egentlig som skjedde?
Tekst: Sven Lindblad

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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Edvard Munch (1863–1944) tegnet av
Christian Krohg. (Kilde: «Kunstnere.
Tegninger med Text. 2. serie, [1892]»).
Tulla Larsen (1869–1942). (Foto: Wolday,
Mekonnen / Munchs hus, Åsgårdstrand).
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En katalysator
Edvard Munch og Tulla Larsen
møttes i 1898. «Tulla Larsen
fungerte som en katalysator i
kunstnerens skapende prosesser»,
skriver Frank Høifødt i sin
glimrende bok «Kunsten, kvinnen
og en ladd revolver. Edvard Munch
anno 1900», utgitt i 2010. Under
de fire årene som forholdet varte,
malte Munch en rekke bilder som
viser hva som opptok ham på denne
tiden.
Ett tema var Kristianiabohemens livsstil med «fri
kjærlighet», som han kom til å
ta avstand fra. Han var opptatt
av «kampen» mellom kjønnene,
makt, drifter og behovet for nærhet
og kjærlighet. Smerte, livsangst og
lengsel står sentralt, og han skildrer
opplevelsen av å stå utenfor som
tilskuer til livet. Flere av bildene
har en drømmeaktig mystikk over
seg.
Stormene i eget liv
Selv om Munch tok avstand fra mye
av det bohemene sto for, fulgte han
likevel et stykke på vei Hans Jægers
oppfordring om å bekjenne sitt liv
og fortelle hva man hadde opplevd.
Den mest betydningsfulle kunsten
blir til gjennom smerte, mente
Munch, og han illustrerte dette i
«Smertens blomst» fra 1898. For
Munch var det viktig at hans kunst
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ga uttrykk for en livsanskuelse,
og den skulle være i samsvar med
stormene i hans eget liv.
Kvinnen – med sine mange
ulike fasetter – framstår for
Munch som tiltrekkende
og mystisk, men samtidig
skremmende. Hvis han må velge
mellom kunsten og kjærligheten,
så velger han kunsten. Gjennom
å gi kunstnerisk uttrykk for
prøvelsene han gikk igjennom, tar
Munch opp allmennmenneskelige
problemstillinger som mange kan
kjenne seg igjen i.
«Livets dans»
Flere av kvinneskikkelsene i
Munchs kunst fra denne tiden
har utvilsomt Tulla Larsens
ytre trekk, med det storslagne
maleriet «Livets dans» fra årene
1899‒1900 som et høydepunkt.
Her gir to sentrale kvinnefigurer
assosiasjoner til Tulla Larsen. Hun
er den hvitkledde, jomfruelige
kvinnen som kommer inn i bildet
fra venstre. Hun står på terskelen
til livet. Til høyre i bildet finner
vi henne igjen, desillusjonert, satt
utenfor og følgelig iført sorte klær.
Mellom disse to ytterpunktene
ser vi dansende kvinner og menn.
Noen viser åpenlyst sitt begjær,
mens paret sentralt i bildet er
mer avdempet og prøvende i
uttrykket.
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Edvard Munch: «Livets dans». Malt i årene 1899–1900. Olje på lerret. 125 x 191 cm.
(Foto: Børre Høstland. © Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design / Munchmuseet / Munch-Ellingsen-gruppen / BONO 2013).

Forelsket i Munch
Tulla Larsen ble dypt forelsket i
Munch, og hun ville gifte seg med
ham. Han nøler og er til dels svært
uvillig, men uten at han gjør slutt
på forholdet på en klar måte. Tulla
blir gående og tenke på ham og
lengte. Vi kan ikke se bort ifra at
Munch opplevde at det konfliktfylte
forholdet ga næring til hans kunst,
og at dette bidro til at han ventet
med å avslutte forholdet helt og
holdent.
I 1902 gikk forholdet for alvor
mot slutten. Munch hadde bedt
PENSJONIST-NYTT 4/2013

Tulla om å la ham være i fred og
ikke oppsøke ham. Hun tok ham på
ordet og reiste til Røyken, hvor hun
oppholdt seg i lengre tid sammen
med Cecilie Dahl. Men lengselen
etter å være sammen med Munch
ville ikke gi seg. Sommeren 1902
kommer Cecilie Dahl til Munch
i hans hjem i Åsgårdstrand med
bønn fra Tulla om at han må besøke
henne. Det hadde ingen virkning,
men så griper Sigurd Bødtker inn.
Iltelegram fra Sigurd Bødtker
Teaterkritikeren Bødtker hadde
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landsted i Drøbak. Trolig var det
hotelleier Bolette Reenskaug som
sørget for at han oppdaget Drøbak.
I den nærmeste tiden fram til
han giftet seg med Ingrid Blehr i
1901, leide Sigurd Bødtker hybel
hos Bolette i Kristiania. Hun var
enke og hadde en romslig leilighet
i Skovveien 8. Her bodde hun
sammen med sine tre yngste barn,
som alle var født i Drøbak. Bolette
eide som kjent Reenskaug Hotel
i Drøbak. Rundt århundreskiftet
hadde hotellet lokaler i den staslige

Sigurd Bødtker (1866–1928). Maleri
av Henrik Rom fra 1915. (Kilde: Norsk
portrettarkiv, Riksantikvaren).
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bygningen i Storgaten 1 som vi
kaller Middelskolen.
Inntil da var juristen og
kritikeren Sigurd Bødtker
mest kjent for å ha blitt dømt i
Høyesterett til bortvisning fra
universitetet i ett år. Han hadde
skapt forargelse ved å utgi en
diktsamling med tittelen «Elskov»
på eget forlag i 1888. Kvaliteten
på diktene var ikke imponerende,
men Bødtker etablerte seg etter
hvert som en kunnskapsrik
og dyktig teaterkritiker. Ved
århundreskiftet var han ansatt som
departementssekretær. Bødtker og
Munch var opprinnelig venner, men
vennskapet kom ikke til å vare. På
Munchs litografi «Svik» fra 1910
er Bødtker framstilt som en djevel
på grunn av det som skjedde høsten
1902.
I første omgang lyktes det ikke
Bødtker å få Munch til å besøke
Tulla Larsen i Røyken. Munch
prøvde å forklare Bødtker at han
ikke elsket henne. Natten til 23.
august forsøker Tulla Larsen å ta
sitt eget liv ved å tømme en flaske
morfin, men Cecilie Dahl og en
tjenestepike klarer å redde henne.
Cecilie Dahl skriver straks til
Munch og forteller om det som har
skjedd.
Hendelsen gjør inntrykk på
Munch. Så følger et iltelegram fra
Bødtker som hevder at Tulla Larsen
PENSJONIST-NYTT 4/2013

Arne Kavli: «Portrett av Tulla Larsen». Pastell og olje på lerret. 98 x 78 cm. Malt
i Drøbak i 1903. P.E. (Kilde: «Sommeren med Edvard Munch og Arne Kavli».
Utstillingskatalog, Stiftelsen Modum Blaafarveværk, 1999. © Arne Kavli / BONO
2013).
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MEDMENNESKELIGHET
er døden nær, og at han må komme
straks. Munch er redd for at hun
skal gjøre alvor av å ta sitt eget liv.
Han leier en seilbåt og setter kursen
mot Drøbak.
Til Røyken og Drøbak
Munch ankommer Drøbak etter en
seiltur på omtrent fire timer. Der
møter han Cecilie Dahl og Sigurd
Bødtker, og de drar sammen til
Røyken i Bødtkers seilbåt. Det er
sterk vind, men de har med seg en
kyndig mann ved roret.
Inne i huset ligger Tulla Larsen
i sengen, og på bordet står det to
tomme morfinflasker. Munch tar
henne i hånden og blir sittende ved
sengen hennes til langt på natt.
Etter hvert går det bedre med henne,
og neste morgen står hun opp.
Munch forteller henne at han må
reise til Berlin, men at han kommer
tilbake om åtte dager. Da kan Tulla
bli med ham til Åsgårdstrand. 27.
august drar han til Berlin. Etter
avtale med Munch seiler Bødtker
og frue over til Røyken og tar Tulla
med seg til Drøbak. 3. september
inviterer Sigurd Bødtker Munch
hjem til seg i Drøbak. Tulla har falt
mer til ro, kan han opplyse, «men
venter sikkert med længsel paa dit
Drøbaksbesøg og den afgjørende
samtale med dig».
Tilbake fra Berlin kommer
Edvard Munch gående langs
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landeveien til Drøbak. Hos Bødtker
ligger det en beskjed til ham om at
det er et stort selskap på hotellet.
Dette var trolig hotellet som
Bolette Reenskaug hadde i lokalene
i Storgaten 1. Men når bohemene
festet, visste Munch at han ikke var
ønsket, så han leier rom for natten
på et annet hotell.
De møtes hjemme hos Bødtker
neste morgen. Tulla virker nervøs.
Bødtker antyder et nært forestående
ekteskap mellom de to, men
Munch benekter dette. Det gjør
ikke stemningen bedre, og det blir
ingen avgjørende samtale i Drøbak,
slik Bødtker hadde sett for seg.
Tulla Larsen og Edvard Munch tar
dampbåten sammen til Horten,
og de går nesten tause ved siden
av hverandre langs landeveien fra
Horten til Åsgårdstrand.
En ladd revolver
Luften begynte å bli kjørlig, og det
var kveld da de var framme ved
Munchs hjem i Åsgårdstrand. De
fyrte opp i ovnen, men snakket
nesten ikke sammen, og de la seg
i hvert sitt rom. Munch var oppe i
løpet av natten og bredte et teppe
over henne.
Neste morgen fortsetter de som
dagen før. Munch er fremdeles
engstelig for at hun skal gjøre alvor
av sine selvmordstanker. Han føler
seg presset og går ut av huset. Da
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han kommer tilbake, drikker han av
en flaske konjakk og vil ikke spise
maten som Tulla setter fram. Han er
omtåket og begynner å fikle med en
ladd revolver. I ettertid skriver han:
«Så havde jeg Revolveren i Hånden
– hvordan jeg havde taget den – hva
jeg vilde med den ved jeg ikke».
Et skudd går av, og kula er
borti Munchs venstre ringfinger
og trenger inn i langfingeren. En
sjokkert Tulla Larsen tørker opp
blod fra gulvet og får tak i en lege.
Deretter forlater hun Munch for
alltid. Skuddet har påført ham en
varig skade, og det blir et punktum i
forholdet mellom de to.
Den siste uken i november 1902
reiser Tulla Larsen til Paris sammen
med Sigurd Bødtker og fru Ingrid.
Med på turen er maleren Arne
Kavli. Året etter gifter Tulla seg med
Kavli. Samme år hadde han malt et
kjent portrett av henne i Drøbak,
trolig hjemme hos familien Bødtker.
På portrettet har hun et gåtefullt,
uutgrunnelig ansiktsuttrykk, nesten
som en norsk variant av Mona Lisa.
Ekteskapet med Arne Kavli varte
til 1910. Tulla giftet seg på nytt,
denne gangen med Hans Blehr, men
de siste 22 årene av sitt liv levde hun
enslig i Oslo. Munch giftet seg aldri.
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MER GLEDE & TRIVSEL
I HVERDAGEN?
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 forholder deg til faste personer.
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!

HUMOR • GLEDE
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BRILLER
KONTAKTLINSER
SYNSPRØVER
Sentrumsbygget, Drøbak
Telefon 64 93 15 89

A.s Drøbak Mek.
Verksted
AUTORISERT
RØRLEGGERBEDRIFT

Telefon 64 90 59 20

Forelsket!
Tenk på
henne med
et smykke

Telefon 64 93 04 43

AAMODT FYSIKALSKE
INSTITUTT
Storgaten 12-16
1440 Drøbak
Telefon 64 93 77 00

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.

Wienerbrødskjæringa 6
1440 Drøbak
Telefon 64 93 20 11

Del 2
Sundegata (Husvikveien)
Her hadde Ottar Larsen båtbyggeri.
Dessuten var det systue, Trygve
Gulliksens kolonialforretning,
Treiders bakeri, Svendsens
fiskeforretning og Køias kiosk.
Det var alltid spennende nede
ved båtbyggeriet. Jeg kan huske at
han laget en seilbåt for kong Olav.
Vi unger var nede på brygga da Olav
var der og inspiserte seilbåten.
Hos Gulliksen var jeg visergutt

Storgaten 15, 1440 Drøbak. Tlf. 64 93 46 55

Norsk Kunsthåndverk
Personlige gaver
i de fleste prisklasser.
Velkommen til en liten
glad kunstopplevelse!
Storgt. 15, Drøbak
Telefon 64 93 46 55
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Glimt fra Sundegata (Husvikveien) i mai
1956.
PENSJONIST-NYTT 4/2013

PENSJONIST-NYTT 4/2013

i flere år. Da var det sønnen Arne
Gulliksen som drev butikken. Han
gikk alltid og plystret, og det hørtes
ut som fuglekvitter. Han hadde en
blå Hillman Cooper, og med den
kjørte vi varer hjem til kundene. Før
jul vanket det alltid litt driks på oss.
I butikken fikk vi kjøpe oppsop av
kandissukker for 10 øre. Mye gikk i
løs vekt – sirup for eksempel.
Hos Treider fikk vi kjøpe avkapp
av wienerbrødene – også for 10 øre.
Her hadde de alltid ferske brødvarer.
Jeg skulle kjøpe loff med meg hjem,
men det var så fristende å stikke
fingeren inn og grave ut varm loff.
Brødet så helt ut, men da min mor
skulle skjære skiver, var det bare
skorpen igjen.
Jeg husker noen av dem som
bodde i Sundegården. Kallemann
bodde i nederste etasje med sin
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mor, og i øverste etasje bodde det
en maler som het Hans Torkildsen.
Hver gang han fikk penger, ble det
litt for mye dram. Vi hjalp ham
mange ganger opp trappene. Hvis
vi ikke hjalp ham, falt han ned
trappene, og da satte han seg nederst
i trappa og sang og spilte munnspill.
Vi hørte ham helt hjem når han
spilte. Da tenkte vi at nå har han
ikke klart å komme opp trappen.
Svendsen hadde fiskebutikk. Han
solgte fisk som han hadde vært ute
på fjorden og fisket. I det samme
huset var kiosken til Køia, senere
Fruto. Her var det et samlingssted
for oss ungdommer.
Jenter hopper tau ved Ringeplan ca. 1958. I barnevogna sitter min søster.

To unge cowboyer i Nordveien på vei til Husvik. Jeg står til venstre, og gutten til
høyre er Birger Johansen. (Foto: Einar Basteson, ca. 1950).
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Løkka
Løkka blir nå feilaktig kalt
Sagajordet. Før det ble løkke, var
det øvingsområde for det militære.
Det var store voller som de militære
gjemte seg bak og drev krigsøvelser.
Før kommunen slettet disse vollene,
var det spennende å leke innimellom
vollene med lommelykt om kvelden.
Senere ble løkka brukt til sirkus
om sommeren.
Husvik
På Husvik lekte vi cowboy og
indianer. Her var det mange
spennende bunkerser og lignende.
Siden jeg hadde en klassekamerat
som bodde på kaserna, fikk vi lov
til å være innenfor gjerdet. Da
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jeg vokste opp, var dette militært
område, og ikke hvem som helst
kunne komme innenfor. Nede ved
Torshuset ved Nordstranda var det
et hull i gjerdet hvor vi snek oss inn.
I Torshuset bodde båtføreren til
båten som gikk til borgen. Vi var
ofte hos ham, og han fortalte oss om
hvordan han hadde reddet mange
tyskere etter senkingen av Blücher.
Skipperveien
Skipperveien gikk opp fra
Ringeplan til Nordveien. Den veien
kalte vi «lureveien». Årsaken var
at vi hadde stuevindu mot nord ut
mot Hagenbakken. I vinduet satt
ofte min mor og tittet ut, og det
var for å lure henne at vi gikk opp
«lureveien».
I Skipperveien lå forniklingsverkstedet til Hansen. Her var det
spennende å være.
Jeg kan huske når jeg var liten
og min far hentet meg nede i
Sundegata. Jeg fikk sitte oppe på
skuldrene hans og styre ham ved
å snu på hodet hans så han gikk
i den retningen jeg styrte. Da var
det populært å styre ham rundt
«lureveien». I dag er Skipperveien
stengt for gjennomgang.
Ringeplan
Ringeplan er en form for snuplass/
parkeringsplass. Her samlet vi
ungdommer oss til forskjellige
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leker. Å klatre i de store trærne var
veldig populært. Vi fikk også lov til
å leke innenfor Morterudgården
(Ringgården). Nede ved sjøen var
det en liten skog med dvergfuru.
Her var det fint å leke gjemsel. Rett
innenfor muren sto det et stort
grantre med hengende greiner. Her
var det populært å klatre opp og ut
på greinene – for så å skli ned igjen.
At det gikk godt!
Sommer og sol
Somrene var alltid varme, syntes
vi. Vi lå på stranden nesten hele
sommeren. Mest brukt av oss var
Nordstranda, Militærstranda og
Vindfangeren. På Militærstranda
lærte jeg å svømme. Vi brukte det
berømte svømmebeltet som ble så
forferdelig tungt etter en tid.
Militærstranda lå ved
Husvikholmen. Her var det
populært med camping, og det

Bading med bilring i Vindfangeren.
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var satt opp en utedo og en
vannpost. I dag har stranda blitt
okkupert av flytebrygger. Innerst i
Vindfangerbukten, ved Sagajordet,
var det også tillatt med camping før
«jobubakken» ble laget.
Vi hadde besøk av min bestefar
fra USA i 1949. Han var egentlig fra
Nordland og hadde vært der oppe på
tur for å besøke sine slektninger. Der
hadde han kjøpt en modell av en
nordlandsjekte, en fjæring med årer
og tiljer. Denne var hyppig brukt
på stranda til stor beundring fra de
andre barna. Båten har jeg ennå.
Mine foreldre likte best å være i
Vindfangeren. Hvorfor vet jeg ikke,
men stranda der var liten og intim.
Det var populært å få tak i bilringer
(slanger) og bruke disse til å padle
med. Å bygge egne båter var også en
av fridtidsgjøremålene.
Det ble mange båtturer fordi
mine foreldre hadde venner med

Tur på fjorden i motorbåt.
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Modellen av nordlandsjekta sjøsettes.

motorbåt. Vi dro på turer til Håøya
og Askholmene. To av mine onkler
hadde tilgang på motorbåt.
Fiske
Vi var mye ute og fisket. Min far
hadde robåt, og det ble mange
roturer over grunna med dorg
etter sei og makrell. Best fiske var
det bortunder Oscarsborg. Men vi
måtte passe oss, for du hadde ikke
lov til å komme nærmere enn 50
meter fra land.
Pir var veldig morsomt å fiske
med hekle. Vi rodde ut tidlig på
morgenen utenfor Hallangspollen
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og fikk i bøtter og spann. Vi kom
hjem til frokost og sløyet og stekte
nytrukket pir så den krøllet seg i
stekepannen.
Ferier
Under oppveksten ble skoleferien
tilbrakt på Årungstua hos mine
besteforeldre. Det var et møtested
for familien, og der traff jeg mange
av mine søskenbarn. Vi plukket
liljekonvall og andre blomster
som de voksne bandt opp i små
buketter med mose rundt, slik at
de holdt seg fuktige. Så sto vi ute på
Mosseveien og solgte blomstene til
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forbikjørende bilister. Det var langt
mellom bilene, men det ble nå en
god slump lommepenger. Jeg skal
komme tilbake senere med mer om
Årungstua.
Potetferie var det noe som het.
Vi stilte på torget og ble hentet med
lastebiler og kjørt opp til en gård
for å plukke poteter. Jeg er sikker
på at vi var en 8 til 10 stykker på
lasteplanet. Det kjekkeste var å stå
bak førerhuset. Sikkerhet var ikke
det vi tenkte mest på. Jeg var fast
hos Oddvar Løken. Det ble noen
kroner der også.
Artikkelen fortsetter i neste nummer

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 konflikter som
kan oppstå i nabolaget, for eksempel på grunn av
høye trær, støy eller skader, og vi får vite litt om hvilke lover og regler som gjelder på dette
området.

Krangel over hekken
Ung rytter en sommerdag ved
Årungstua.

«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?

Nabokrangler er et yndet tema i
tegneserier og filmer. Alt fra de
heftige kranglene mellom Donald
Duck og nabo Jensen til langt mer
sofistikerte nabokonflikter i TVserien «Frustrerte fruer». Men
også i virkeligheten er nabokrangler
et utbredt problem. Heldigvis
er det sjelden at kranglene gir
seg så tragiske uttrykk som med

Med AvtaleGiro er det nettopp det som skjer.
I god tid før forfall sender vi deg forhåndsmelding om hvem du
skal betale til, når du skal betale og hva det gjelder.
Du kan bruke Kontofonen hvis du vil utsette betalingen
av en bestemt regning. Oversikt over alle betalte regninger
står på kontoutskriften din hver måned. Den gjelder som kvittering.
Stikk innom og spør oss om AvtaleGiro.
Vi hjelper deg i gang, så du kan glemme
de faste regningene dine.
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32-åringen som for noen år siden ble
slått i hjel da han ba naboene dempe
musikken.
Mange nabolag gjennomsyres
av langvarige krangler om grenser,
høye trær, støy og skader. Politiet har
i noen områder bedt folk ordne opp
med naboen selv istedenfor å ringe
dem for den minste konflikt – rett
og slett fordi slike utrykninger tar
altfor mye kapasitet. Og hvert år får
forliksrådene inn flere tusen saker
som bunner i krangel mellom naboer.
Mange av disse går også videre i
rettssystemet.
Lovgiver har naturligvis vært klar
over problemet og har laget en egen
lov til regulering av forholdet mellom
naboer – grannelova.
Nabovarsel
Grannelova slår fast at man som et
utgangspunkt ikke kan sette i gang
noe som er urimelig til skade eller
ulempe for naboeiendommen. Altså:
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ikke et forbud om å gjøre noe som
påvirker naboeiendommen – det
må bare ikke være til urimelig skade
eller ulempe. Og skal man sette i
gang arbeider på egen eiendom, så er
man i de fleste tilfeller forpliktet til
å sikre mot utglidning, steinsprut og
lignende, samt sende nabovarsel først.
Aktsom, men likevel ansvarlig
Dersom man likevel gjør noe som
fører til skade på naboeiendommen,
så gjelder et såkalt objektivt
ansvar. Det vil si at man blir
erstatningsansvarlig selv om man
ikke har vært uaktsom, noe som
vanligvis er en forutsetning for å bli
ansvarlig. Hvis det oppstår skader
på naboeiendommen, er det altså
nok at skaden skyldes tiltak som er
gjort på din eiendom, uavhengig
av subjektiv skyld. Med andre ord
går erstatningsansvaret overfor
naboen lenger enn alminnelig
erstatningsansvar etter generell
erstatningsrett.
Trær til besvær
Svært mange av konfliktene handler
om høye trær som står i nærheten
av nabogrensen. Mange har hørt
om regelen om at naboen kan kreve
at man fjerner eller beskjærer trær
som er mer enn tre ganger så høye
som avstanden til nabotomta. Det
som ikke er så kjent, er at dette
egentlig ikke gjelder avstanden til
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tomtegrensen, men avstanden til hus,
hage, tun eller dyrket mark.
Kravet om felling gjelder bare
dersom treet er til skade eller særlig
ulempe for den som krever fjerning,
og at det ikke er spesielt viktig for
eieren eller for naturmangfoldet
på stedet. Med andre ord kan man
ikke kreve fjerning av trær bare for
å irritere naboen. Man må kunne
påvise at treet er til skade eller
ulempe.
Det er også viktig å huske på
at selv om man har rett til å kreve
fjerning av trær, så har man aldri
rett til å ta seg til rette og fjerne treet
på egen hånd. Dersom naboen ikke
retter seg etter gjeldende regler, må
man gå rettens vei for å få ordnet opp.
Andre lover
Naborettslige bestemmelser finnes
også i andre lover, for eksempel i
hevdslova.
Veirett
I svært mange tilfeller er en eiendom
enten beheftet med rettigheter for
naboen eller tillagt rettigheter i
naboens eiendom. Slike heftelser eller
rettigheter kan oppstå ved avtale.
Avtaler mellom naboer vil være
gyldig og bindende selv om de ikke er
tinglyst, men må som regel tinglyses
dersom de skal stå seg overfor andre
enn de opprinnelige avtalepartene,
for eksempel nye eiere og kreditorer.
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Men en veirett eller lignende
kan også følge av hevd. Det vil si at
rettigheten har vært utøvd i mer enn
20 år (i enkelte tilfeller hele 50 år), og
i den tro at det var en reell rettighet.
Det er ikke mulig å planlegge å ta en
rettighet på hevd. Dersom man vet
at man ikke har rett til å gjøre som
man gjør, så er forutsetningen for
hevd borte. Men dersom man i god
tro har utøvd rettigheten i mer enn
20/50 år, så består den selv om man
senere finner ut at det egentlig ikke
var grunnlag for den.
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Nabogrenser
Et annet vanlig stridstema er
nabogrenser, men det blir såpass
omfattende å komme inn på at vi får
heller ta det i en egen artikkel ved en
senere anledning.
Holde ut eller saksøke?
Dersom det har oppstått en konflikt,
vil det ofte være lønnsomt å ta
kontakt med advokat og få noen
gode råd før konflikten spisser seg til.
Hvis man vurderer å gå til rettslige
skritt for å ordne opp i konflikten, er
det imidlertid lurt å kjenne på hvor
viktig dette er. Husk at man som
regel skal bo i samme nabolag i lang
til framover, og at en rettskonflikt
neppe gjør stemningen i nabolaget
særlig bedre...
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Egner

En norsk dannelseshistorie
Tekst: Anne-Lisbeth Simonsen

Da Anders Heger fikk oppdraget
å skrive en biografi om Thorbjørn
Egner, gjorde han det klart at han ville
legge vekt på å beskrive en tidsepoke.
Thorbjørn Egners liv strakte seg fra
oppveksten på Kampen, hvor han
ble født 12. desember 1912, til han
sovnet inn natten til julaften 1990.
Anders Heger skriver: «I løpet av
sine aktive år skrev han 43 bøker, syv
gjendiktninger, 24 skolebøker, tre større
skuespill, utallige barnetimer og en
liten håndfull fjernsynsforestillinger.
(…) Han hadde vunnet tre
spelemannspriser, seks diamant-,
gull- og sølvplater, St. Olavs Orden,
Oslo Bys kulturpris, Peer Gynt-prisen,
Kirke- og undervisningsdepartementets
premie for beste barnebok fire ganger
og tannlegeforeningspriser fra hele
Europa!».
Dette tidsspennet betyr at Torbjørn
(h-en la han selv til) Magnus Egner
var barn under 1. verdenskrig, og han
hadde sin skolegang på 1920-tallet. I
1930-årene hadde han fått utdannelse
som reklametegner både i Norge og i
Tyskland. Da 2. verdenskrig kom til
Norge i 1940, var han gift og hadde fått
to barn (det kom etter hvert to til).
Han utfoldet seg for alvor i
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etterkrigstiden.
Da skulle landet
gjenreises, og
det var håp og
optimisme blant
folk. Radioen,
som hadde vært
ulovlig under
krigen, kom på
plass og skulle fylles
med mening, også for barn.
Her dukket de opp, alle de kjente og
kjære figurene som Karius og Baktus,
Kardemomme by med folk og røvere
– og dyrene i Hakkebakkeskogen. I
tillegg skrev han sanger, og han startet
malerklubb. Spesielt Karius og Baktus
ble en sensasjon i radiohistorien.
Lørdagsbarnetimen samlet hele
familien!
Egner hadde også en arena i
Barnetimen for de minste, hvor vi fikk
møte Ole Brumm og Doktor Dyregod.
Den varme stemmen hans, og den
spesielle måten å snakke på, er det nok
mange som husker.
I denne perioden skapte Thorbjørn
Egner sitt livsverk. Familien Egner
flyttet inn i en leilighet i et av de nye
funkishusene på Majorstuen. Senere
flyttet de til Ekely, hvor det var bygget
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kunstnerboliger i Edvard Munchs
eplehage.
Denne høyst skriveføre mannen
var absolutt ikke noe skolelys, selv i
tegning fikk han bare middels karakter.
Han fullførte middelskolen, men tok
ikke artium. Likevel hadde han fått
sans for diktere og forfattere, takket
være sin lærer på gymnaset. Han skrev
barnebøker ut fra tanken at barn
skulle aktiviseres og få utløp for sin
nysgjerrighet.
Boken ga meg en aha-opplevelse, for
min radioavhengighet begynte nettopp
i denne perioden. Plutselig forsto jeg i
hvor stor grad Thorbjørn Egner satte
sitt preg på barndommen til min
generasjon. Mange barnesanger som
fortsatt sitter fast i minnet, er nettopp
fra denne tiden – sanger som jeg har
sunget for og med egne barn, elever og
barnebarn!
Egners lesebøker ble Cappelens
storsatsing. Her skrev Egner de fire
første bindene helt alene. Han skrev,
han illustrerte, og han sto for layout.
Han tok utgangspunkt i sin egen
barndom, bokstavelig talt både i byen
og på landet hos familien i Sørum. Både
skuespill, lesebokverket, egne bøker,
oversettelser og visebøker var hans
«barn», og under hans kontroll. All
denne virksomheten skapte problemer.
Det førte til at lesebøkene stadig ble
forsinket, til Cappelens direktør Henrik
Groths store bekymring. Da verket
omsider var ferdig, hadde skole-Norge
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endret seg. Nye planer stilte andre krav,
noe som rammet lesebøkene.
Den siste faglige gleden Thorbjørn
Egner fikk oppleve, var å legge ned
grunnsteinen til Kardemomme by, som
er en del av Dyreparken i Kristiansand.
Her samarbeidet han med sønnen
Bjørn som er arkitekt, og han planla
nøye hvordan denne drømmen skulle
realiseres. Han fikk aldri se den
ferdig, men familien og alle som er
fanget av det egnerske universet vet at
Kardemomme by ble en stor suksess.
Jeg hadde stor glede av å lese
denne boken fordi den gir et levende
og realistisk bilde både av Thorbjørn
Egner og av den tiden han levde i. Den
forteller om en idérik og sprudlende
barnebokforfatter, barnevenn, visevenn
og hardt arbeidende kunstner. Anders
Heger skriver godt og innsiktsfullt.
Flere fakta om boken:
Anders Heger: «Egner. En norsk
dannelseshistorie», Cappelen Damm,
2012. 519 sider inkl. bibliografi – bøker
og skrifter av og med Thorbjørn Egner,
litteraturliste, noter, personregister og
verkregister.
Anne-Lisbeth Simonsen
anbefaler Anders
Hegers biografi «Egner.
En norsk dannelseshistorie». Hun sender
stafettpinnen videre til
Marianne Øen.
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Frogn Eldresenter
Niels Carlsens gate 20, Postboks 328, 1441 Drøbak, Tlf. 64 90 61 85

Hårpleie: Onsdag og fredag kl 09.00 – 14.00, tlf. 64 90 61 88
Fotpleie: Alle hverdager kl 09.00 – 15.00, tlf. 64 90 61 89
Arbeidsstue: Tirsdag og onsdag kl 10.00 – 14.00
Kafeteria: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl 10.00 – 13.30
Middag: Hver onsdag og fredag kl 12.30 – 13.30
Bridge: Hver tirsdag, begynner kl 10.00
Transporttjeneste: Onsdag: Påmelding i Eldresenteret
Turer: Annonseres spesielt
Kursvirksomhet, teater og konserter: Annonseres spesielt
Veiledning i bruk og stell av høreapparater: 1. mandag i måneden
Hobbysenteret i Kirkegaten: kl 09.00 – 12.00 mandag til torsdag
Tiltakene tilbys alle pensjonister og uføretrygdede i Frogn
Ring 64 90 61 85 eller kom innom Eldresenteret
Kontortid: Man-fre 09.00-14.30. Torsdag stengt

