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FORSIDEBILDET: Oscar 
Wergelands maleri «Eidsvold 
1814» ble gitt til Stortinget av 
Lorentz Ring fra Drøbak i 1885.

GODT NYTT FRA SENIORSENTERET

Fra Frogn Eldresenter til Frogn seniorsenter

Da går vi mot vår 
igjen, og dagene blir 
lysere for hver dag 
som går. Jeg kjenner 
at energien kommer 
med lyset! Det er 
ikke bare gress og 
blomster som får 
nytt liv når snøen 
forsvinner. Det gjør 
jammen vi også!

I det siste styremøtet for 2013 i eldresenteret ble det vedtatt å 
bytte navn til Frogn seniorsenter. Bakgrunnen for dette var en liten 
spørreundersøkelse om hva nye pensjonister syntes om navnet, og de 
syntes at det var gammeldags. De kjente seg ikke igjen som eldre, men 
senior var et mye bedre ord. 

Jeg har stusset på navnet siden jeg begynte her i 2008 og har vel 
syntes at det var litt misvisende. Jeg trodde selv at jeg skulle begynne 
å jobbe med gamle og skrale mennesker, men det stemte jo ikke. Jeg 
ble ganske overrasket da jeg kom inn her og oppdaget at det var 
særdeles oppegående og friske mennesker som var brukere her. Men 
uansett hva vi kaller oss – inni huset er vi like!

Rett før nyttår fikk vi endelig fjernet 
den blå duken rundt Hospitalet, og de få 
timene med dagslys og solskinn som vi 
hadde, kunne slippe inn! Det kom til sin 
rett, det nye taket og de flotte pipene. 
Nå skinner det igjen i sin flotteste prakt, 
og vi har et hus som vi kan være riktig 
stolte av. På loftet er det isolert, og 
huset har blitt lunere og varmere. Nå 
fyrer vi ikke for kråka lengre.                               Med vennlig hilsen 

daglig leder Sissel Johansen

LEDER

Under leselampen
Mange av oss har nok i sin tid tenkt at når vi blir 
pensjonist, så skal vi endelig få lest flere av bøkene 
som det ikke ble tid til mens vi var i full jobb. Noen 
føler at de bør ha lest enkelte av klassikerne, som «På 
sporet av den tapte tid». Hva med Ibsen, Bjørnson 
og alle de andre store norske 
forfatterne? Og den dårlige 
samvittigheten blir visst ikke 
bedre av at det stadig utgis nye 
bøker som omtales som viktige. 

Nå er det stor forskjell på 
hvor fort folk leser, og hva menes 
egentlig med å ha lest en bok? 
Må man ha lest alt som står der – fra første til 
siste side, eller er det nok å ha satt seg inn i mye av 
innholdet? Her er det glidende overganger. 

I forbindelse med sitt arbeid med å skrive 
bokanmeldelser, skal den kjente irske forfatteren 
Oscar Wilde en gang ha uttrykt ironisk at «Jeg 
leser aldri en bok jeg skal anmelde ‒ jeg blir så lett 
forutinntatt».

De av oss som leser nokså sakte, bør ikke fortvile, 
for det er hjelp å få. For noen år siden utkom boken 
«Hvordan snakke om bøker du ikke har lest?». Den 
er skrevet av franskmannen Pierre Bayard, som er 
professor i litteratur. Det er en vittig og kunnskapsrik 
«håndbok» beregnet på dem som ikke vil eller 
rekker å lese bøker som det blir snakket om – ikke 
minst i sosiale sammenhenger.

Med litt kunnskap og øvelse kan man ifølge 
Bayard ha fascinerende samtaler om bøker som man 
aldri har åpnet, gjerne med andre som heller ikke har 
lest boken. Boken hans skal ha blitt en bestselger i 
Frankrike. Det er en fascinerende bok – som vi ikke 
har fått lest. God leselyst!  
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Bildet over ble tatt av Helge Dirro i 
1954 og viser det nye Ringedammen 

Tekst: Per-Willy Færgestad 
og Jan-Kåre Øien
Verneforeningen Gamle Drøbak
www.verneforeningen.no 
Foto fra Drøbakskalenderen 2002

borettslag på Sagajordet/
Ringedammen. Fra 1949 ble det 

bygget mye nytt i randsonen mot 
Hagenbakken – Bentsebakken. 
Ringedammen borettslag ble det første 
i Drøbak, bygget ferdig i 1949‒51, med 
fem hus à to leiligheter. Materialene ble 
kjørt opp Hagenbakken. Veien over 
Grande sykehjem ble ikke åpnet før 
noen år senere.

Praktiske og økonomiske 
løsninger var stikkordet for 1950-
åras byggeskikk. Ønsket og viljen 
til å legge dårlige kår og krigen bak 
seg ga tydelige utslag i arkitekturen, 
noe vi ser ved å sammenligne med 
bebyggelsen fra Hagenbakken og 
Bentsebakken på bildet under.

Hagenbakken har navnet etter 
Karen og Nils Hagen som bodde i 
Hagenbakken nr. 11 omkring 1900. 
Bentsebakken har sitt navn etter 
Andreas og Karoline Bentsen som 
omkring 1900 bodde i det huset som 
i dag er Hagenbakken 12 (Aslaug 
Evensens barndomshjem). Området 
er preget av den eldste bebyggelsen 
fra 1750‒1900, hvor skippere, 
matroser og håndverkere bodde.

DRØBAK NORD I 1950-ÅRENE
Foredrag  våren 2014
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: Roy Andersen
Forfatter / bonde
Bringebærlandet – smak av norsk sommer

Foredragene holdes på Drøbak 
Hospital og begynner kl. 11.00.
Les mer om Frogn U3A på nettportalen 
u3a.no

Vi ser frem mot våren i seniorsenterets 
hage. Foto: Sven Lindblad
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                      Maleriet 

«Eidsvold 1814»
Norges mest kjente historiemaleri henger i stortingssalen og viser 
riksforsamlingen på Eidsvoll i mai 1814. Christian Magnus Falsen står 
oppreist og leser fra Grunnloven. Maleriet ble laget av kunstneren Oscar 
Wergeland i årene 1882‒1885 etter en bestilling av korpslege Lorentz Ring 
fra Drøbak. Da det var ferdig i 1885, ga Ring maleriet til Stortinget. Men 
hvem var Lorentz Ring, og hvorfor gjorde han dette?    

En omflakkende lege
Korpslege Lorentz Reinhold Boll Ring 
var født i Drøbak den 30. oktober 
1832. Han var sønn av den fargerike 
konsul Frederik Ring (1795‒1872) og 
hustru Anna Dorothea («Dorthe») 
Boll Fischer (1795–1886). 

Den eventyrlystne faren hadde dratt 
til sjøs som dekksgutt allerede som 14-
åring. Han gikk i land i Sør-Amerika, 
hvor han fikk utdannelse på en 
klosterskole og slo seg etter hvert opp 
som forretningsmann. I 1831 kom han 
tilbake til Norge som en holden mann. 
Frederik Ring overtok Ringgården i 
Drøbak, som han bygde videre ut, og 
her drev han en omfattende handels- 
og næringsvirksomhet.

 I Drøbak fikk Frederik og 
«Dorthe» Ring sønnen Lorentz. Han 
vokste opp i Ringgården, som han 
senere arvet, og han viste seg å være en 

Lorentz Ring tok artium i 1851 og 
var ferdig utdannet lege i 1859. Han 
arbeidet først ved det daværende 
Rigshospitalet, og i 1861 ble han 
korpslege ved Bergenske Brigade. Fra 
høsten samme år ble han ansatt som 
lege på korvetten «Nornen», hvor 
han deltok på et 10 måneders tokt til 
Vestindia og Nord-Amerika. 

Fra begynnelsen av 1860 til som-
meren 1861 dro han på en vitenskape-
lig reise og oppholdt seg en god del 
i Berlin og Paris. Under krigen i 
Sør-Italia som pågikk på denne tiden, 
tjenestegjorde han i fem måneder som 
ambulanselege i styrkene til den kjente 
italienske nasjonalisten og hærføreren 
Garibaldi, som sto sentralt i prosessen 
som førte til at Italia ble samlet. 

Etter denne tjenesten skrev hans 
overordnede en erklæring hvor 
det blant annet sto å lese at «Hr. 

Tekst: Sven Lindblad

En gave til Stortinget gitt av Lorentz Ring fra Drøbak 

fargerik personlighet som sin far. Han 
kom til å leve et omflakkende liv i 
mange år. 

Korpslege Lorentz Reinhold Boll 
Ring (1832–1904). (Foto fra F. C. 
Kiær: «Norges Læger i det nittende 
Aarhundrede». 2. utg. Bind 2. 
Christiania: Cammermeyer, 1890). 

Maleriet ble 
plassert bak 
president-
podiet og 
talerstolen 
inne i selve 
stortingssalen. 
Det er derfor 
et velkjent 
bakteppe for 
debattene i 
Stortinget. 

Doktoren har ej alene ledsaget de 
medicinske og kirurgiske Visitter med 
en i Sandhed sjelden Nøiagtighed og 
Iver, men har ogsaa taget virksom Del 
i de forefallende Kure og Helbredelser, 
især af de i Felten Saarede, og har 
derhos udført større Operationer med 
Koldblodighed og Haandfærdighed». 
Han trakk fram «det Mod, han har 
lagt for Dagen ved flere farefulde 
Leiligheder paa Valpladsen».

Høsten 1862 ble Lorentz Ring 
konstituert som kompanikirurg ved 
Christiansandske Brigade i leiren 
på Gardermoen. I årene 1863‒1864 
var han privatpraktiserende lege i 
Åsgårdstrand, og her ble han leder 
for «Sundhedscommissionen». 
Våren 1864 ble han utnevnt til 
kompanikirurg ved Trondhjemske 
Brigade, og han flyttet til Trondheim.

Fra høsten 1865 til høsten 1867 
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dro han på en ny utenlandsreise, 
i hovedsak til Wien og Paris. 
I løpet av denne tiden var han 
ansatt syv måneder i den franske 
armeen i Afrika, blant annet ved et 
koleralasarett i Algerie.   

I 1867 overtok han stillingen 
som kompanikirurg ved Armeens 
Hovedstation og tjenestegjorde 
ved den norske avdelingen av 
kongens garde i Stockholm. I 1870 
ble han befordret til korpslege ved 
Trondhjemske Brigade, og året etter 
til samme stilling ved Bergenske 
Brigade. 

I 1871 trådte han midlertidig 
ut av legekorpset som overtallig 
(surnumerær) korpslege. I april samme 
år giftet han seg i København med 
Louise Cecilie Henriette Sandholt, 
født 1832 i København. Året etter 
fikk de datteren Anna Dorothea 

Natalia, som til daglig ble tiltalt 
Natalia. Hun giftet seg i 1894 med 
legen Ragnvald Sverre Morterud. 
Ekteparet Morterud bosatte seg i 
Ringgården og ble der hele livet. 

Fra 1878 til 1881 var Lorentz 
Ring korpslege ved 2den Akershusske 
Infanteri-Brigade, med bolig i 
Kristiania. I 1881 tok han avskjed 
fra sitt embete, og de følgende årene 
bodde han delvis på sin eiendom 
Ringgården i Drøbak og delvis i 
Kristiania. Han fikk gjennomført 
flere byggearbeider på Ringgården, 
særlig knyttet til driftsbygningen, og 
i 1892 sørget han for at lysthuset fikk 
den karakteristiske trappen. 

Ring deltok i flere internasjonale 
legekongresser, og fra og med 
1867 skrev han tidvis artikler i 
Morgenbladet, blant annet om 
hjelp for sårede i krig, den militære 
sanitetstjenesten m.m. Han skrev 
også reisebrev fra Vestindia, Nord-
Amerika, Serbia og Romania. 

Lorentz Ring ble tildelt flere 
medaljer, blant annet St. Olavs 
Orden og L’Indipendenza d’Italia. 
Han mottok også sølvmedaljen fra 
«Societes des secours aux militaires 
blesses» for sitt arbeid med å hjelpe 
sårede soldater. Han døde i 1904.

Bestilte maleriet «Eidsvold 1814»
Lorentz Ring hadde venner blant en 
rekke norske kunstnere fra gullalderen 
på slutten av 1800-tallet, og hans 

fetter, kunstneren Reinholdt Boll, 
utsmykket deler av Ringgården på 
denne tiden. Ludvig Skramstad deltok 
også i utsmykningen.

I 1882 bestilte Lorentz Ring 
et kunstverk av maleren Oscar 
Wergeland som skulle skildre 
riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814. 
Hvor nøyaktige spesifikasjoner 
Lorentz Ring kom med, er ikke kjent. 
Maleriet var ferdig i 1885 og viser 
Christian Magnus Falsen som leser 
fra Grunnloven for riksforsamlingens 
medlemmer. Til høyre for ham 
oppe på podiet sitter «Grunnlovens 
forsvarer», sorenskriver Wilhelm 
Frimann Koren Christie, med blikket 
rettet mot oss som ser på bildet. 

Wergeland arbeidet lenge med 

kildegransking for å kunne skildre 
hendelsen så realistisk som mulig. 
Portretter, drakter og interiør skulle 
være mest mulig korrekt, og det er 
mulig å identifisere nærmere 70 av 
riksforsamlingens 112 medlemmer. 
Ikke alle medlemmene av 
riksforsamlingen er med på bildet.

På veggen til høyre i salen henger et 
maleri av en konge. Det er Christian 
IV som skuer ned på forsamlingen. 
Salen er pyntet med granbar. Et 
vindu er åpnet, og når man står nær 
maleriet, kan man se at det våres i 
Norge. Solen skinner, og mann og hest 
pløyer åkeren utenfor vinduet. Men 
til tross for Wergelands kildestudier, 
har det senere vist seg at rommet var 
noe annerledes i 1814 enn det maleriet 

Lorentz Ring med datteren Natalia. (Kilde: 
«Drøbak – 100 år i bilder»).

Den staselige Ringgården i Drøbak har stor kulturhistorisk interesse. (Utsnitt av foto 
fra «Drøbak – Bilder fra en svunden tid»). 
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viser, blant annet hadde vinduene til 
sammen 12 glass – ikke 48 som på 
maleriet. 

Maleriet er hele 285 cm høyt og 
400 cm bredt. Det regnes som et av 
de kunstverkene som er mest kjent og 
avbildet i vårt land. I årene 1962 til 1987 
var det med på hundrekronerseddelen. 
Den korrekte benevningen er «Eidsvold 
1814», ikke «Rigsforsamlingen på 
Eidsvold», som av og til blir brukt. 

Stortinget mottar gaven
I Storthingstidende 1885 kan vi 
lese om det som skjedde under 
møtet i Stortinget den 16. mai 
dette året. Under punkt 3 refererte 
stortingspresident Sivert Nielsen til 
en «Skrivelse fra Korpslæge Ring, 
hvori anholdes om, at Storthinget vil 
modtage et af  O. Wergeland udført 
Maleri forestillende Rigsforsamlingen 
paa Eidsvold. Skrivelsen er saalydende: 

Til Storthinget. Et Billede, der 
fremstillede Rigsforsamlingen paa 
Eidsvold 1814, har jeg troet ogsaa 
vilde være et Værn om den Forfatning 
Konstituenterne grundlagde. Et Minde 
om de Mænd, hvis Fædrelandssind 
frelste vort Land, da dets Under-
gang syntes nær, maatte mane til 
Efterligning, hvis farefulde Tider atter 
skulde komme. Jeg har derfor formaaet 
en Kunstner, der erkjendte et saadant 
Arbeides Betydning, til at lægge sit 
Talent deri, og jeg tror det vil siges, at 
han har løst Opgaven.

Da Grundloven tilhører os alle, 
skulde jeg ønske at – Eidsvold 1814 – 
det af Hr. Oscar Wergeland udførte 
Maleri, hvilket vil være Storthingets 
Medlemmer bekjendt, maatte blive en 
Nationaleiendom, og jeg tillader mig 
derfor i Ærbødighed at anholde om, 
at Storthinget vil modtage det og give 
det Plads. Christiania, 14de Mai 1885. 
L. Ring». 

I møtereferatet kan vi lese hva som 
skjedde videre:
«Præsidenten: Da Hr. Korpslæge 
Ring imødeser Storthingets Svar, vil 
jeg tillade mig at foreslaa, at denne Sag 
behandles strax. Votering: Præsidentens 
Forslag bifaldtes enstemmig.

Præsidenten: Dernæst vil jeg tillade 
mig at foreslaa, at Storthinget fatter 
saadan Beslutning:

”Idet Storthinget modtager Billedet 
af Rigsforsamlingen paa Eidsvold 1814, 
udtaler det sin Tak for den smukke og 
værdifulde Gave, der som et Minde 
om Fædrenes Storværk gjennem 
Slægterne skal mane Folket, og dets 
Kaarne til at værne om den Forfatning 
de grundlagde”. Votering: Præsidentens 
Forslag bifaldtes enstemmig».

Deretter opplyste stortings-
president Nielsen at han hadde hatt en 
samtale med Lorentz Ring dagen før, 
hvor han hadde informert Ring om 
at man trengte litt tid til å bestemme 
«hvor Billedet i Tilfælde skulde finde 
sin Plads». Presidenten gikk ut fra at 
det ville bli nødvendig å få en uttalelse 
fra den arkitekten som hadde tilsyn 
med bygningen.

Etter dette hadde Ring bemerket 
at når han fikk svar på sin henvendelse 
til Stortinget, ville han «lade Billedet 
anbringe ved given Anledning uden 
nogen særegen Høitidelighed».

Hvorfor gjorde Lorentz Ring 
dette?
Det har vært ulike oppfatninger om 
hvorfor Lorentz Ring bestilte dette 
maleriet for så å gi det til Stortinget. 
Under en debatt i Stortinget 4. 
desember 2000 sa representanten 
Karin Lian fra Arbeiderpartiet blant 
annet følgende: 

«Når det gjelder bruk av ord som 
våpen for å få makt og innflytelse, 
vil jeg be om at vi minner hverandre 
om hvorfor korpslege Lorentz Ring 
i 1885 gav det maleriet som henger 
bak meg her, til Stortinget. Han 
var ambulanselege i den italienske 
borgerkrigen og så seg lei på at folk 
skulle slåss og bruke våpen for å 
få makt og innflytelse. Han så de 
mange lidelser og tap av liv i denne 
maktkampen. Han viste til at Norge 
hadde demokratiske måter å utøve 
makt og innflytelse på. De folkevalgte 
skulle bruke ord som politisk våpen 
for å argumentere og forhandle med 
sine motparter».

 I sin bok om Stortinget utgitt 
i 1995 viser Ivar Buch Østbø også 
til at Lorentz Ring hadde deltatt 
som ambulanselege i den italienske 
borgerkrigen, og at han sikkert 
verdsatte betydningen av at et folks 
frihet kunne vinnes med politiske 
våpen, slik som i Norge i 1814. Og han 
fortsetter: «Med sin gave ønsket han 
sikkert å hedre grunnlovsverket og 
den parlamentariske styreformen som 
hadde fått sitt gjennombrudd i 1884».

Men det er et faktum at Ring 
bestilte dette verket i 1882, altså to år 
før de viktige begivenhetene i 1884, 
da regjeringens medlemmer for første 
gang møtte opp i Stortinget, slik at 
prosessen og kampen for parlamenta-
rismen i Norge fikk et gjennombrudd. 
Vi var på vei mot et system hvor 

Oscar Wergeland (1844–1910). 
Selvportrett fra omkring 1900 i 
Byhistorisk samling, Oslo Museum. 
(Kilde: Digitalt Museum). 
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regjeringen baserte seg på tillit i Stor-
tinget. I Grunnloven fra 1814 la man 
opp til at regjeringsdannelsen skulle 
skje ved at «Kongen velger selv et råd 
av norske borgere», men dette var 
nå bare en formalitet. Kongens og 
embetsmennenes makt i Norge ble 
etter hvert mindre, og Stortinget økte 
sin makt tilsvarende. 

Kan vi være sikre på at dette var en 
utvikling som Lorentz Ring ønsket 
velkommen, eller fryktet han kanskje 
en endring av Grunnloven som ville 
gi mer makt til Stortinget? I brevet 
som han sendte til Stortinget, skrev 
han at maleriet skulle være et minne 
om mennene på Eidsvoll i 1814, og 
han håpet at det «vilde være et Værn 
om den Forfatning Konstituenterne 
grundlagde». Vi kan altså tolke ham 
slik at man bør verne om Grunnloven 
og ikke gjøre forandringer i den.  

På nært hold av maleriet er det 
mulig å se at det står §115 på papiret 
som Christian Magnus Falsen leser 
fra. Denne paragrafen ble vedtatt 
11. mai 1814. Dette er altså datoen 
for møtet i riksforsamlingen som 
maleriet framstiller. Den daværende 
§115 handlet om reglene for å gjøre 
endringer i Grunnloven, som ble gjort 
svært strenge. 

I boken «Norges nasjonal-
malerier» skriver kunsthistorikeren 
Tommy Sørbø blant annet følgende 
om maleriet «Eidsvold 1814»: 
«Første halvdel av 1880-årene var en 

svært urolig periode i norsk politikk. 
Striden sto særlig mellom en konserva-
tiv fløy som ville bevare kongens makt, 
og en radikal fløy som gikk inn for at 
regjeringen skulle utgå fra flertallet i 
Stortinget. Som kjent var det til slutt 
parlamentarismen som vant frem, 
men ikke uten strid. En av dem som 
støttet høyresiden i denne striden, var 
korpslege Lorentz Ring, og det var 
nettopp han som bestilte maleriet av 
Wergeland, og som selv donerte bildet 
til Stortinget.

De konservative hevdet at Grunn-
loven var basert på et maktfordelings-
prinsipp som måtte stå fast. I deres 
øyne var derfor paragraf 115 en viktig 
garanti mot radikale forandringer. 
Det er kanskje derfor sorenskriver 
Christie sitter oppe på podiet til høyre 
i forgrunnen og skuer ut på Stortinget, 
der bildet henger i dag, som om han 
vil si: ”Husk på vedtaket vårt. Vi ser 
dere nok. Ikke rør Grunnloven”». 
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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 femte delen av det jeg blei fortalt den gangen for over 
60 år siden.

Karl Garder forteller

Da Bjørn kom til Hallangen
«Du veit vel åssen han Bjørn kom 
til Hallangen?», var spørsmålet jeg 
fikk en januardag i 1952. «Han var 
kramkar og gikk langs veien og solgte 
småsaker som knapper, nål og tråd, 
bendler, duker, broderier og skokrem». 

Bjørn Helgesen Hallangen var født 
i Sande prestegjeld omkring 1793. 
Han hadde vært rundt i Frogn-bygda 
mange ganger for å selge. Det blei 
fortalt at den dagen gården Nordre 
Hallangen skulle selges på auksjon, 
møtte Bjørn opp. Han slengte fra seg 
skreppa på stabburstrappa. Da gården 
skulle under hammeren, bød Bjørn 
med en gang, og han fikk tilslaget. 
Lensmannen som holdt auksjonen, 
tvilte på at knappekremmeren hadde 
penger nok, men Bjørn gikk bort og 
hentet skreppa. Der hadde han to 
bankbøker, og i dem skal det ha vært 
enda mer penger ‒ ja, det dobbelte av 
det som gården kostet ham. 

Folkeminner
fra gamle dager i Frogn

I 1824 giftet Bjørn seg med Gjertrud 
Helgesdatter, som var dattera på 
Nordre Hallangen. 

Bjørn og finnekjerringa
Før rekte det allslags folk etter 
veien. Han Bjørn hadde vel vært 
på Hallangen ei tid da det kom ei 
finnekjerring til gården. Ho ga seg til 
der og dro ikke videre. Ho fikk ikke 
mat ved bordet, men døm skjønte jo 
at ho spiste likevel. Folk torde ikke 
snakke til ho, for en kunne aldri veta 
hva ei sånn kjerring fant på. Kanskje 
dreiv ho med trolldom også.

Men han Bjørn ba ho rett og 
slett om å gå. – Eter opp maten for 
arbeidsfolka gjør du au, sa han til 
henne. Ho strauk av gårde og var ikke 
blid. Etterpå ‒ ja da skulle du sett: Det 
krydde av orm overalt. Samme når tid 
på dagen døm så ut av vinduet, så var 
det orm å se. Til og med inne i husa 
fantes det orm.
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Til slutt var det ingen vei utenom. 
Han Bjørn måtte sende bud etter 
finnekjerringa igjen. «Likså fort som 
ormen er kommet, skal jeg få den til å 
forsvinne», sa ho. «Ja, da skal ikke jeg 
se på kosten heller», sa Bjørn til henne. 
Og sånn blei det.

«Gjør som du vil»
Plassen Snippen lå under Nordre 
Garder og var nok fra midten av 
1800-tallet. Huset besto av et rom med 
fire vegger, gulv og tak. Det var alt.

Han Jørn som bodde her, hadde 
det med å skryte litt. Dersom det var 

isskjæring. En gang var han så uheldig 
å dette i råka. Han som sto ved siden 
av og skar, fikk opp saga i en fei og 
ropte: «Skal jeg hjelpe deg tå?». 
«Gjør som du vil», svarte han Jørn.

Røverhula i Tjuvåsen 
Rundt om i landet fantes det mange 
vandresagn om røverhuler. Ifølge 
disse sagnene bodde det røvere i 
hulene, og av og til dro de ned i bygda 
for å rane og stjele fra folk. Mest 
utsatt var døm som kom reisende 
langs veien. Tallet 7 finner vi igjen i 
flere av sagnene. Også i Frogn har det 
blitt fortalt historier om røverhuler. 
Dette sagnet skreiv jeg ned i 1951:

På Tjuvåsen var det en gang 7 
røvere. De bodde i ei hule på fjellet 
syd for Bekkevold. Jeg veit ikke hvor 
lenge de bodde der. Røverne levde av 
å rane folk som for etter veien.

De tok en gang til fange et 
kvinnemenneske som var fra 
Digerud-kanten. Hun fikk ikke lov 
til å gå ut så ho kunne få snakke med 
folk. Røverne satte ho til å lage mat 
og stelle klær. Hun gråt og ba om å 
få komme fri, men nei – det var det 
ikke tale om. 

Men en julaften gråt og ba hun så 
pent om å få gå i kjerka. Hun måtte 
sverge på at hun ikke skulle snakke 
med et eneste menneske. Hvis hun 
gjorde det, skulle de drepe ho, og 
hennes sjel gå i evig fortapelse.

Hun satte seg på bakerste benk og 

gikk først ut av kjerka. Utenfor var 
det noen portstolper. Der stanset ho 
og fortalte stolpene at ho blei holdt 
fanget i røverhula. Det sto noen i 
nærheten som hørte hva ho sa, og 
øvrigheta blei varslet. 

Det kom soldater fra Akershus 
festning, og røverne blei røyket ut 
av hula og drept. Hodene blei satt 
på staker. Det sies at hodene lenge lå 
på loftet på Froen gård. Seinere blei 
taket på hula sprengt og nedgangen 
fylt med sand. 

Røverne slapp opp for mat
I løpet av året 1951 fikk jeg høre litt 
mer om røverne: «Oppe på Tjuvåsen ‒ 
ja, du veit jo hvor den er ‒ var det noen 
røvere som holdt til. De rana og stjal. 
En høst var det kommet nysnø, og de 
hadde ikke mat. Om natta dro de ned 
til Fløyspjeld og stjal en okse. De satte 
støvler baklengs på oksen. Spora så da 
ut som de gikk fra hula til fjøset.

Soldater fra Akershus festning kom 

Nordre Hallangen. (Kilde: Haakon Falck Myckland: «Bygdebok for Frogn. 
Gårdshistorien», utgitt i 1967).

Omstreifende kvinnfolk av den 
skumlere sorten. Illustrasjon av Ridley 
Borchgrevink i P. Chr. Asbjørnsen: 
«Norske huldre-eventyr og folkesagn», 
bind II. Oslo: Aschehoug, 1934.

noen fremmede som spurte hvor han 
var fra, svarte han alltid: «Snippen 
herregård. Sju piper på taket og alle 
vinduer vender ut».

Om vinteren dreiv han med 

Røverhula i Tjuvåsen. (Foto: Trygve 
Gulliksen, Frognmarkas Venner).
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og drepte røverne. Hula blei sprengt 
så taket raste ned. Nedgangen blei fylt 
med sand». 

Mer om jenta i røverhula
En annen versjon av sagnet om 
røverhula i Tjuvåsen blei skrevet ned 
av Annie Haregg i 1991 etter det 
hun i sin tid hadde blitt fortalt av 
bestemoren Alette Jørgensen. Alette 
var født i 1863, og i 1890-årene bodde 
hun på plassen Nymølla sammen med 
Annies bestefar Anton Jørgensen. 
Han var veivokter på en fast strekning 
av Mosseveien. Nymølla lå ikke langt 
fra røverhula.

«Hvor lenge det er siden det var 
røvere der ‒ hvilket århundre ‒ vites 
ikke», skriver Annie Haregg, «men 
sagnet sier at det bodde røvere i hulen 
ved Nymølla. De røvet en ung jente i 
Frogn. Hun var hos røverne i 7 år, og 
hvert år fikk jenta et barn». 

Jenta var kjent i Frogn, og derfor blei 

hun sendt ut for å røve mat fra gårdene. 
Hun var redd for røverne og turde ikke 
å gi seg til kjenne eller rømme. Men ei 
natt som hun var ute og røvet mat, fikk 
hun en idé. Hun tok med seg høy fra 
gården som hun hadde røvet fra og la 
strå etter seg mot røverhula. Da folk så 
det, skjønte de hvorfor – og hvor jenta 
var. Mennene i Frogn samlet seg og 
gikk til røverhula. Der greide de å fange 
røverne og befri jenta.  

Plassen Nymølla fra 1815 lå i nærheten 
av hula. Her er stua tegnet av Vidar 
Asheim i 1974. Da sto både stua og 
uthuset på denne plassen til forfalls. 
(Kilde: Vidar Asheim: «51 rusleturer 
med Ås Historielag 1984–2000»).
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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.

Militære øvelser
Skyting i Drøbak sentrum
I årene etter krigen var Forsvaret i 
høy grad opptatt av å holde militære 
øvelser. Forberedt måtte man være, 
for «dette skal ikke skje igjen». I 
gatene i sentrum av Drøbak hadde 
hjemmestyrkene og Forsvaret fra 
Oscarsborg øvelser hvor de blant 
annet skjøt på hverandre med 
«trepropper» som ammunisjon.

Øvelsene var kunngjort i 
lokalavisen på behørig måte, for 
ellers kunne det oppfattes som om 
en ny krig var i gang. Flyalarm og 
sirener ble utløst både fra faste og 
mobile stasjoner. Det smalt både av 
enkeltskudd og i serier i store deler av 
sentrum. Mannskaper løp gjennom 
gatene med bårer for å hente og bringe 
«skadde personer». «Kanonskudd» 
og røykbokser var tent på. Det smalt 
kraftig, og røyken fra røykboksene 
dekket store deler av sentrum. I 
kveldsmørket signalerte styrkene 

kodede og avtalte meldinger med 
korte og lange lysglimt til hverandre 
fra svartmalte, flate lommelykter. 
Lysglimtene gikk i fargene hvitt, grønt 
og rødt.

Det fantes ikke løspatroner i form 
av «rødfis» av plast den gangen, men 
det ble benyttet trepropper, helst uten 
kvist. Under skuddvekslingen skulle 
disse gå i oppløsning med én gang de 
ble skutt ut av løpet på våpenet. Noen 
ganger hendte det at det var kvist i 
treproppen. Dersom denne traff noen, 
kunne det oppstå skade. Jeg husker at 
far en gang ble brakt til lege Mønnich 
da han var blitt skutt i ansiktet med 
en trepropp med kvist. Sårskade og 
blødninger ble resultatet, men det gikk 
bra.

Kanonene på Oscarsborg
«Amta» var den gang et ukjent 
begrep. Vi kalte Akershus Amtstidende 
enten for «Tørrfisken» eller bare 
«Akershus». Kommandanten på 
Oscarsborg kunngjorde alle øvelser i 
denne avisen – som i dette tilfelle: 

ADVARSEL. Skyting med skarpt vil 
foregå mot bevegelig sjømål sørover i 
Oslofjorden [dag, dato og tidsrom]. All 
skipstrafikk bør holde seg på fjordens 
østside. Vinduer bes holdt åpne. 

Grunnen til at vinduene burde 
åpnes var det kraftige lufttrykket fra 
kanonene som ble fyrt av. Trykket var 
da så kraftig at vindusruter ble blåst 
ut – dersom de var lukket igjen. Når 
kanonene Moses og Aron med kaliber 
28 cm viste sin styrke, ja, da ristet hele 
Drøbak.

På begge sider av fjorden var 
det murt opp avstandsmerker 
fra Oscarsborg og helt til Filtvet. 
Betongmerkene var malt gule og 
merket med store, svarte tall fra – så 
vidt jeg husker, 1–14. 

Når avfyringen fra Oscarsborg 
skjedde, så vi først at røyken veltet 
ut av kanonløpet. Deretter hørtes et 
hvin i luften idet prosjektilet passerte 
oss på veg ut fjorden. Så kom smellet, 
og det var med ordentlig trykk. Midt 
i fjorden – på høyde med Filtvet og 

Medlem av hjemmestyrkene tegnet av 
Andreas Hauge. (Kilde: Aage Hansen: 
«Hjemmestyrkene i Follo1940–1945»).

Lufttrykket fra 
kanonene på 
Oscarsborg var 
voldsomt. 
(Foto: Sven Lindblad).
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på tvers av fjorden i retning mot fyret, 
tauet en slepebåt et målfartøy etter seg i 
en avstand på ca. 150 meter.

Målfartøyet var av spinkel, men 
effektiv beskaffenhet – forholdene tatt 
i betraktning. På vår avstand kunne 
farkosten neppe tyde på at den var 
planlagt, tegnet og utviklet av befal 
med tidligere maritim utdannelse. 
Konstruksjonen bestod av en stor 
ramme trukket med seilduk på en flåte 
av tomme tønner – men det virket.

Langs land på begge sider av 
fjorden gikk det militære fartøyer som 
kontrollerte hele sjøområdet. De store, 
tunge prosjektilene landet på vannet i 
nærheten av målfartøyet, og vi kunne 
se det spratt bortover på vannflaten før 
de forsvant i dypet. Det var begrenset 
med skipstrafikk i dette tidsrommet, 
antakelig grunnet kunngjøringen. 

Vi småguttene i alderen 6–7 år var 
som regel samlet på – eller i nærheten 
av – Lehmannsbrygga, og vi fulgte 

nøye med på dette skuespillet. Alle 
sammen holdt vi for ørene og stirret 
mot kanonmunningene på Oscarsborg. 
Mellom skuddene gikk skravla, og 
noen hadde seriøse meninger også. Jeg 
husker at vi alle var enige om at «når 
vi skulle bli militær», så skulle vi ikke 
på en slik båt som tauet et målfartøy. 
Det var for skummelt. Jeg kan ikke 
huske at vi nevnte krigen som «noe 
skummelt». 

Ord som «shorts» og «longs» 
var fremmedord for oss guttene på 
den tiden. Vi var iført korte bukser 
med seler, og lange strømper som 
nesten nådde opp til skrittet og var 
festet til hemper opp til et «liv». De 
lange strømpene klødde, og vi hadde 
alle sammen det berømte, kalde 
mellomrommet mellom strømpene og 
buksekanten. Var det litt for kaldt ‒ ja 
så var det det, da. Men ingen ville være 
pyser, selv om kroppen skalv, tennene 
hakket, «gåsehuden» viste seg, og 
ansiktsfargen gikk over i både blålilla 
og gule toner. Om det var noen som 
frøs? – Å’neida! Kortbukser skulle 
brukes uansett værforhold. Her var det 
datoen som styrte klesdrakten ‒ ikke 
været.

Lyskasterøvelser
I de sene høstkveldene ble det også 
avholdt lyskasterøvelser fra Oscarsborg 
festningsanlegg. På festningen var det 
montert en stor lyskaster på Søndre 
Kaholmen. I tillegg var det montert 

Kroketønna kraftstasjon med en kullfyrt 
dampmaskin til drift av aggregatene 
for lyskasteren på Kirkeberget i 
Badeparken. (Foto utlånt av Oscarsborg 
festningsmuseum).

store lyskastere på Kirkeberget 
(Badeparken), på Nesset i Hurum og 
på Husvik. Alle disse stedene var en del 
av Oscarsborg festningsanlegg. 

I det voldsomt sterke blålilla lyset 
ble deler av Hurumlandets kystlinje 
opplyst helt ut til Filtvet, og på den 
andre siden av fjorden kunne lyskjeglen 
ses helt til Jeløya. Når en lyskaster 
ble rettet mot Drøbak, ble hele byen 
blendet av et fantastisk, blålig lys. Jeg 
skal være forsiktig med å påstå at til og 
med skyggene var opplyst, men det var 
flere som mente dette – i alle fall noen 
år etterpå.

Til driften av aggregatene for 
lyskasteren i Kirkeberget var det bygd 
en kullfyrt, dampdrevet kraftstasjon. 
Stasjonen var i Kroketønna, der hvor 
Båtforeningens maritime samlinger i 

dag holder til. Lyskasterne var gamle 
og ble i sin tid bygd i Tyskland, men 
Kystartilleriet benyttet det etterlatte 
materiellet fra krigen helt fram til 
1980-tallet, da nye siktemidler som 
radar og laser ble tatt i bruk. 

Lyskaster montert og i drift på Nesset 
i Hurum ca. 1920. Håøya til venstre og 
Oscarsborg festning bak lyskasteren. 
En mannsterk besetning måtte til for 
å betjene lyskasterne. (Utsnitt av foto 
utlånt av Oscarsborg festningsmuseum).

Lyskaster på Oscarsborg. Det blålilla lyset kunne under gunstige forhold ha en 
rekkevidde  på ca. 22 km utover fjorden og ble benyttet både mot sjømål og luftmål. 
(Foto utlånt av Oscarsborg festningsmuseum).
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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. 

Vinter og snø 
Det var alltid mye snø da jeg vokste 
opp. En vinter var det slike mengder 
at snøen sto til halvveis oppe på 
gangdøra, og vi måtte måke oss ut. 
Min far måtte på taket for å måke. Da 
ble det så mye snø nede i Nordveien at 
vi kunne spasere rett fra taket. Dette 
var rett før jul, og jeg var med min 
far på taket. Da så vi at «julebåten» 
«Stavangerfjord» stevnet inn fjorden 
med juletrær i mastene.  

Veiene var dekket av snø og is, 
så sparkstøtting var et kjærkommet 
transportmiddel. 

I 1953 fikk jeg helt nye ski, og da 
ble det skiturer til Harafjellet sammen 
med min mor. Senere gikk jeg alene. 
Harafjellet var et populært mål for 
skiturer ‒ også for skolen. 

Så var det rattkjelken. Hagen-
bakken var en yndet bakke å ake i. Det 

var litt skummelt hvis en ikke klarte 
svingen nederst og havnet i muren 
‒ noe som skjedde flere ganger. Det 
kunne ende med kutt i hodet. 

Vi kunne starte helt oppe ved 
Seiersten-batteriet og ake hele 
Batteriveien ned til «Kranbrygga» 
(Steinbrygga). Fra krysset Sagaveien/
Batteriveien ned til brygga var det 
strødd med sand, men på grunn av 
hastigheten vi hadde, gikk det så 
gnistene føyk av meiene. Farten var så 
stor at vi ikke klarte å svinge og endte 
med et brak inn i huset som står på 
brygga. 

Ellers var bakken fra Villa Grande 
og ned til Ringedammen et fint sted å 
ake. Veien fra Ringedammen til Jobu 
langs med løkka var ikke laget på den 
tiden. En kveld da jeg var ute og gikk 
med kjelken min, stoppet jeg nederst 
i Parrbakken og så på at de hadde 
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STOR UTSTILLING
Alt på ett sted 

– kan leveres ferdig montert
Kontakt Fagsenteret for peiser og ovner

Dyrløkkeveien 27, 1448 Drøbak
Tlf 64 93 47 50, Fax 64 93 50 70

GALLERI OG RAMMEVERKS
TED

MALERIER

GRAFIKK

 GLASS

KERAMIKK

SMYKKER

RAMMEVERKSTED

Niels Carlsens gate 2
1440 Drøbak

Tlf. 64 98 90 77 / 480 69 054

ann-i-h@online.no        
www.creativegalleri.com

Åpningstider: 
tirs/fre 10-17

ons/lør 10-16,  tors 10-19  
søndag og mandag stengt

Belsjø Platå 21 A, 1445 Drøbak
post@svemo.no   www.svemo.no

Vi har klær for 
dame og herre!

AMFI DRØBAK CITY
TLF: 97 61 61 38
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øvelsesskyting på borgen. Jeg kunne 
følge sporlyset utover fjorden. Mens 
jeg sto der, kom en bil og kjørte over 
kjelken. Bilisten stoppet ikke ‒ bare 
kjørte videre. Det ble ikke ny kjelke 
etter det.

Skøyter var også hyppig brukt. 
Først skruskøyter, så lengdeløp. 
Bankløkka ble sprøytet, og her var det 
fin is. Min far sa alltid at jeg ble den 
nye «Hjallis» når han så meg på isen, 
men det var vel det foreldre sa, for 
jeg ble ingen skøyteløper. Når vi ikke 
gadd å skifte til skøyter på Bankløkka, 
tok vi på oss skøytene hjemme og gikk 
på skøyter helt til Bankløkka og hjem 
igjen. Veien var jo islagt. Det ble bare 
strødd sand inntil den ene siden hvor 
folk skulle gå. Da vi ble eldre, gikk vi 
helt opp til Øvredammen for å gå på 
skøyter. 

Hopprenn var det også. Vi lagde 
en liten hoppbakke innenfor kasernen 
på Husvik. Da vi ble eldre, prøvde vi 
oss på hoppbakken nedenfor Jobu. 
Vi startet helt oppe ved Batteriveien 
og hoppet over Sagaveien og ned på 

Sagajordet. Jeg hadde ikke hoppski, 
men lånte min mors ski av typen 
Splitkein. Det var tykke treski. Jeg 
satte utfor, men idet jeg for over 
hoppkanten, gikk det en gutt forbi. 
Jeg tok med meg topplua hans i svevet. 
Det gikk som det måtte gå. Det 
ble rundkast nedover unnarennet. 
Heldigvis ble verken jeg, gutten eller 
skiene skadet.

I den bakken ble det også arrangert 
offisielle hopprenn med lengdemåling 
og stilkarakterer. En med trompet sto 
på hoppkanten og passet på at ingen 
gikk foran hoppet, og han blåste når 
alt var klart. 

        
Populære gjøremål
I mangel av PC og lignende kunne vi 
finne på andre ting å gjøre, slik som å 
hoppe på isflak nede på Nordstranda. 
Det var ikke få ganger jeg kom hjem 
våt på beina. Eller vi kunne finne 
negativ film hos Coda, rulle den inn i 

Bruk av sparkstøtting var populært.

I 1953 fikk jeg helt nye ski.

Over t.v.: På rattkjelke ned Hagenbakken.
Over t.h.: Vi gikk mye på skøyter, både på 
Bankløkka og Øvredammen.
Bildet til høyre: Hopprenn i Vindfanger-
bukta ca. 1957.

avispapir og tenne på. Når filmen tok 
fyr, tråkket vi på den, og det begynte å 
ryke veldig kraftig.

Nedenfor Villa Grande bygget vi 
gutta en hytte med to innganger, vi 
måtte jo ha hver vår. Min far drev med 
tapetsering, så vi fikk tapetrester som 
vi brukte i hytta. Den ble veldig fin, 
syntes vi. 

Mellom folkeskolen og yrkesskolen 
jobbet jeg hos Trygve Gulliksen 
som visergutt. Jeg tjente noen 
kroner og kjøpte meg grammofon, 
transistorradio og telt. Vi dro ofte over 
til Håøya og teltet i helgene.

Hobby
Jeg har alltid vært glad i byggesett. Til 
jul fikk jeg noe som het Tekno, som 
var den norske varianten av byggesett 
fra Meccano. Her kunne en bygge 
nesten hva som helst. Tekniske ting 
lå godt an for meg. Jeg utdannet meg 
senere til finmekaniker.

Det var fint 
å vokse opp 
nordpå i Drøbak. 
Vi ser utsikten 
mot Oscarsborg 
og Nordstranda 
en sommerdag i 
1957.
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Egen moped
Jeg gikk på Follo yrkesskole i Ås, jern- 
og metallinjen. Deretter arbeidet jeg 
på Jobu. Nå begynte jeg for alvor å 
tjene mine egne penger.  Jeg hadde kr. 
2,54 pr. time.

Moped ble innkjøpt. Først 
en brukt, slik en med pedaler. 
Ved skansen på Seiersten hadde 
motorsykkel-gutta laget crossbane 
inne i skogen og over vollene. Dette 
skulle prøves med mopeden, men jeg 
måtte tråkke de siste meterne opp 
vollen. Det var tungvint.  

Så bar det til Heerbanen, som var 
der før Heer ble utbygget. Ut med 

Det måtte 
bli Marinen 
for meg.

Stolt eier av en moped.

innmaten i eksospotten. Jeg trodde 
det gikk fortere da. Det kunne virke 
slik, for det bråkte mye. 

Vi hadde et fint sted å stå hos 
Thor Fastland. Hans far hadde vært 
skomaker, men hadde gitt seg. Vi sto 
inne på verkstedet der og reparerte på 
mopedene våre. Senere kjøpte jeg en 
helt ny Puch moped. Kameraten min 
hadde maken. Vi var på lange turer ‒ 
helt ned til Gøteborg. Kan du tenke 
deg: Vi kjørte fra Gøteborg til Drøbak 
i 50 km/t i ett strekk. Vi brukte hele 
dagen, og vi var rimelig ømme bak.

Marinen
Noe som har gått igjen hos meg er 
uniform, og da helst marineuniform. 
I 1961 begynte jeg i Marinens 
Sjømilitære korps (SMK). Der var 
jeg i 6 år og fikk sivilt fagbrev som 
finmekaniker. Skolen til SMK ble i 
1963 overflyttet til Haakonsvern ved 
Bergen, og siden har jeg vært i Bergen.



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

BRILLER
KONTAKTLINSER

SYNSPRØVER

Sentrumsbygget, Drøbak
Telefon 64 93 15 89

A.s Drøbak Mek.
Verksted

AUTORISERT
RØRLEGGERBEDRIFT

Telefon 64 93 04 43

AAMODT FYSIKALSKE 
INSTITUTT

Wienerbrødskjæringa 6
1440 Drøbak

Telefon 64 93 20 11
Storgaten 12-16
1440 Drøbak

Telefon 64 93 77 00

Telefon 64 90 59 20

Forelsket!
Tenk på 

henne med 
et smykke
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Ny lov om fengselsvesenet
Den 13. oktober 1857 vedtok 
Stortinget en lov om fengselsvesenet. 
Denne loven innebar en stor 
reform og forbedring av det lokale 
fengselsvesen. Fra tidligere rom 
for fellesskap skulle de innsatte nå 
isoleres fra hverandre og omverdenen 
i nye cellefengsler. Loven delte 
landet inn i fengselsdistrikter ved at 
amtene og byene pliktet å bygge nye 
cellefengsler, såkalte distriktsfengsler. 

I 1860-årene skjedde det dermed 
en imponerende utbygging av 
lokalfengsler her i landet. Så mange 
som 56 distriktsfengsler i forskjellig 
størrelse ble bygd. På tross av 
ulik størrelse, er likheten mellom 
fengslene fra denne perioden stor, 
både når det gjelder arkitektur og 
tekniske løsninger.

Leide fengselslokaler
Drøbak, som var by på den tiden, 
ble også pålagt å ha sitt eget fengsel. 
Å bygge et fengsel var ikke gjort 
over natten, så rundt 1862/63 gikk 
Akershus amt i første omgang ut og 
leide rom til fengselsbruk i Drøbak. 
Vi skal se at fengselsvaktmester 
Torgersen i et intervju høsten 
1906 nevner at fengselet i sin tid 
ble flyttet til «den nuværende 
Skolegaard». I det området som 
ble kalt «Skolegaarden», finner vi 
i dag Frogn bibliotek, Julenissens 
postkontor, Det gamle bageri og 
gymnastikksalen.

Eget fengsel på Råkeløkka
Først i 1900 bygget Drøbak by et 
eget fengsel som amtet så leide. 
Bygningen ble oppført på Råkeløkka 

og har i dag adresse Damveien 8. En 
liten del av dette huset inneholder 
fremdeles noen celler som er slik 
de var den gangen bygningen ble 
oppført i 1900.

Vår første fengselsvaktmester
Drøbaks første fengselsvaktmester 
var altså Johan Torgersen. Han 
var født i Drøbak i 1833 og ble 
sommeren 1862 ansatt som fengsels-
vaktmester, eller arrestforvarer som 
det het den gangen. Han ble lønnet 
av Drøbak by. Torgersen virket som 
vaktmester fram til høsten 1906. 
Han fikk derfor gleden av å få «sitt 
eget» nye fengsel i 1900 og var ingen 
nybegynner i faget da han overtok 
den daglige driften der. 

I et intervju i Akershus Amtstidene 
29. september 1906 i forbindelse 
med at han skulle pensjoneres, 
ble han spurt om når det første 
hjelpefengselet i Drøbak kom i 
stand. Til dette kunne han forteller 
at: «Det var Sommeren 1862, 
og samme Aar ansattes han som 
Vagtmester ved Fængselet. Før den 
Tid havdes som Fængsel her den 
saakaldte  Lensmandsarrest hos 
Lensmand Nordby, der, hvor Frk. 
Leroius Gaard nu ligger. Arresten var 
i høi Grad primitiv; om Dagen slap 
man Fangerne sammen i et større 
Rum, om Natten stængtes disse 
inde i nogle smaa Kot. Da Fængselet 
flyttedes til den nuværende 
Skolegaard, fik Fangerne, især da 

          Johan Torgersen 

Drøbaks første 
fengselsvaktmester

Den første arrestforvarer eller fengselsvaktmester i Drøbak het Johan 
Torgersen. Han var født i Drøbak i 1833 og ble ansatt i stillingen 
sommeren 1862. Torgersen virket som vaktmester fram til høsten 1906 ‒ 
noen år etter at Drøbak hadde fått nytt hjelpefengsel på Råkeløkka. Han 
var en markant person i Drøbak og hadde en rekke lokale verv. 

Det tidligere Drøbak 
hjelpefengsel i 
Damveien 8 på 
Råkeløkka. (Begge 
foto: Sven Lindblad 
sommeren 2012).

Tekst: Bjørn Lilleslåtten
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Varetægtsfangerne, meget pene Rum 
at bebo».

I samme intervju kunne 
Torgersen også fortelle at i de ca. 45 
årene han hadde vært vaktmester, 
hadde han forvart ca. 3000 fanger. 
Akershus Amtstidene la til for egen 
regning i det samme intervjuet at: 
«Naar Hr. Torgersen nu træder 
tilbage fra offentlig Tjeneste tror vi, 
at saavel hans Meningsfæller som 
hans Motstandere i de kommunale 
Anliggender vil gi ham det Lovord, 
at han har udført meget og godt 
Arbeide i vor Bys kommune».

Markant person
Johan Torgersen dro i ung 
alder til sjøs, og avsluttet sin 
sjømannskarriere som styrmann. 
Han ble etter hvert en markant 
person i Drøbak by. Etter 
sjømannslivet begynte han å arbeide 
på kontoret til o.r.sakfører O. 
Hansen. Da Hansen døde, overtok 
han stillingen som kommisjonær for 
Hypotekbanken i Follo, en stilling 
som han hadde helt til sin død. 
Han satt også i mange år i Follo 

sparebanks forstanderskap og var 
medlem av kommunestyret i 32 år, 
hvorav medlem av formannskapet i 
16 år. 

Johan Torgersen søkte avskjed 
som vaktmester med virkning fra 1. 
oktober 1906 i en alder av 74 år.

Som den kjente og aktede 
mannen Torgersen var, kunne 
Akershus Amtstidene lørdag 
den 29. desember 1906 meddele 
at: «Fhv. Vagtmester Torgersen 
hersteds er i Statsraad tildelt 
Borgerdaadsmedaljen i Sølv».

Mandag den 18. mars 1907 hadde 
Akershus amtsting møte i Kristiania. 
Under budsjettbehandlingen 
ble blant annet følgende vedtatt: 
«Forhenværende Vagtmester ved 
Hjælpefengslet i Drøbak J. Torgersen 
bevilgedes fra 1. Januar d.A. en aarlig 
Pensjon af 500 Kr. Mod at Drøbak 
By og Ladestederne Soon og Hølen 
deraf bærer 6 pCt». Dette gikk 
selvfølgelig i orden. Drøbak, Son og 
Hølen betalte sine 6 prosent.

Johan Torgersen fikk ikke 
noen lang pensjonisttilværelse. 
Den 23. november 1907 kunne 

Akershus Amtstidene meddele at: 
«Fhv. Vagtmester ved Drøbaks 
Hjælpefængsel J. Torgersen, er igaar 
Em. Afgaaet ved Døden i sin Bolig 
her i Byen, 75 ½ Aar gl. Afdøde 
havde i længere Tid været lidende 
af et Maveonde, der i Forbindelse 
med hans høie Alder fremskyndet 
Døden». I samme avis sto følgende 
dødsannonse:

Som den aktede mann han var i 
Drøbak by, ble det stor deltagelse 
ved hans begravelse fra sørgehuset 
ved Drøbak kirke. Det ble nedlagt 
krans fra Drøbak kommune ved 
ordfører (lærer) Hans Kristian 
Øvstaas og fra Follo sparebank ved 
konsul Skancke. På kisten var det 
også kranser fra blant annet Drøbak 
Dampskibsselskap og barna ved 
Drøbak middelskole. Marskalker 
var herrene konsul Skancke og 
pensjonert skipsfører Beck.

Har du mer informasjon om Johan Torgersen eller noen av de andre vaktmestrene 
som arbeidet ved hjelpefengselet etter ham? Og kanskje et bilde? Bjørn Lilleslåtten 
og Sven Lindblad samler stoff om Drøbak hjelpefengsel, særlig fengselet på 
Råkeløkka. Vi er svært takknemlige for tips om fotografier og informasjon om 
bygninger eller personer med tilknytning til hjelpefengselet. 

Kontakt oss gjerne på e-post: pensjonistnytt@gmail.com eller Bjørn Lilleslåtten 
direkte på telefon 64 93 00 63 eller mobil 984 70 222.

Hans enke Bergitte Torgersen, 
født Teien, ble ikke glemt av det 
offentlige. På Akershus amtstings 
møte 8. april 1908 ble det bestemt 
at: «Vagtmester Torgersens Enke 
bevilgedes en Pension af 200 Kr. Fra 
Mandens Dødsdag, og indtil hendes 
yngste Barns fyldte 18de Aar». Her 
hadde amtstinget ikke satt som 
betingelse at Drøbak, Son og Hølen 
skulle bidra med noe.

Andre vaktmestere ved fengselet
Da Johan Torgersen gikk av som 
fengselsvaktmester i 1906, var det 
eiendomsmegler og fattigforstander 
Otto Olsen som overtok stillingen 
fram til november 1917. I februar 
1918 ble minehåndverker Jørgen 
Adolf Johansen ansatt som 
vaktmester ved fengselet. Etter 
ham hadde en mann ved navn 
Wermskog denne stillingen, men 
han fikk tuberkulose og måtte slutte 
allerede ved årsskiftet 1923/24. 
Deretter overtok Lars Strand, som 
var fengselsvaktmester helt fram 
til 1945. Etter Strand ble montør 
Kåre Larsen midlertidig ansatt i 
stillingen. Snart overtok Per Thore 
Thorbjørnsen, og han var ansatt 
som vaktmester fram til sin død i 
1955. Etter at Thorbjørnsen døde, 
ble hjelpefengselet på Råkeløkka 
nedlagt.  
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I en serie artikler vil ansatte i Advokatfirmaet 
Perspektiv i Drøbak komme med juridiske råd og tips 
innenfor aktuelle temaer. Denne gangen orienterer 
advokat Ingrid Vesterhus Høyte om noe av det vi bør 
være klar over i forbindelse med at arveavgiften ble 
opphevet ved årsskiftet.

Arveavgiften er opphevet!
Den «blå-blå» regjeringen har inn-
fridd et av sine store valgløfter om å 
fjerne arveavgiften. Avgiften er fjernet 
med virkning fra 01.01.14, og jeg vil 
i det følgende redegjøre i korte trekk 
for hvilke overføringer det nå ikke skal 
betales avgift for, og hvilke det faktisk 
fortsatt må meldes fra om og betales 
arveavgift for.

Gaver og forskudd på arv
Gaver og forskudd på arv utbetalt 
etter 01.01.14 skal det nå ikke sendes 
melding om til skattemyndighetene, og 
det blir heller ikke avkrevd arveavgift. 
Reglene om årlige avgiftsfrie gaver på 
inntil ½ x folketrygdens grunnbeløp 
per giver og fribeløp / satser for 
arveavgift, gjelder altså ikke for gaver og 
forskudd på arv gitt etter årsskiftet. 

Datoen er kritisk i den forstand at 
alle gaver / utbetalinger av forskudd på 
arv gitt før årsskiftet, skal det meldes 
fra om, og det vil bli beregnet avgift 
på disse iht. reglene om arveavgift. 
Skjemaet «Melding om gave eller 
forskudd på arv RF-1616 B» får man 
ved henvendelse til skattekontoret 

eller på www.skatteetaten.no. Det vil 
presiseres at det ikke er anledning å 
kalle tilbake gaver gitt før nyttår, for så 
å gi gaven på nytt etter nyttår. Forsøk 
på å omgå reglene kan i verste fall føre 
til at man blir ilagt dobbel avgift. 

Mange benytter seg av muligheten 
til å sitte i uskiftet bo etter avdød 
ektefelle. I uskifte utsettes nettopp 
dødsboskiftet etter avdøde, og så lenge 
evt. gaver fra et uskiftebo gis etter 
31.12.13, skal det heller ikke meldes 
fra om eller betales arveavgift. Det vil 
for disse tilfellene gjøres oppmerksom 
på at reglene i arveloven om hvordan 
lengstlevende kan disponere over 
uskifteboet, ikke er endret. Dersom 
man vurderer å gi bort større verdier 
fra et uskiftebo, bør man konsultere 
juridisk bistand for å sørge for at det 
går riktig for seg.

Dødsbo
Når en person dør og boet ikke 
overtas uskiftet av ektefelle, må 
gjenlevende ektefelle og / eller 
arvinger gjennomføre arveoppgjøret 
etter avdøde relativt raskt. 

Dette arveoppgjøret kaller vi 
«dødsboskifte», og det kan skje enten 
privat, eller i regi av domstolen som 
et såkalt offentlig skifte. Uavhengig 
av om det skiftes privat eller offentlig, 
vil det være dødstidspunktet som 
er avgjørende for hvorvidt det skal 
beregnes arveavgift eller ei. Også her 
er datoen 01.01.14 den kritiske. Har 
vedkommende gått bort før 01.01.14, 
må det sendes arvemelding, og det blir 
beregnet arveavgift. Skjemaet heter 
«Melding om arv RF-1615 B» og 
skal sendes inn innen 6 måneder etter 
dødsfallet. 

Skjer dødsfallet 01.01.14 eller 
senere, skal det verken sendes melding 
eller bli beregnet avgift. 

Man kan ikke unngå arveavgift ved 
å begjære offentlig skifte i dødsbo hvor 
dødsfallet fant sted i 2013.

Skriftlighet
Erfaringsmessig har tidligere innsendte 
arve- og gavemeldinger vært nyttige 
for å klarlegge faktum etter både 
skilsmisser og dødsfall. Som advokat 
vil jeg derfor anbefale alle som gir gaver 
å skrive gavemelding hvor det fremgår 
hvem som har gitt hva til hvem, og 
hvorvidt gaven er ment å innebære 
et forskudd på arv som det skal tas 
høyde for overfor mottakers søsken 
ved et senere dødsboskifte. Videre vil 
jeg anbefale alle som administrerer 
dødsboskifter å lage en skriftlig 
oversikt over den fordelingen som 

foretas, gjerne med kopi av kvittering 
for utbetaling.  Det kan bli både 
vanskelig og kostbart å etterbestille 
bankutskrifter fra mange år tilbake i tid.

Skattemessig kontinuitetsprinsipp
Helt avslutningsvis skal jeg bare 
nevne kort at det ved årsskiftet har 
skjedd en skattemessig endring som 
blant annet kan få betydning for 
gaveoverføringer, forskudd på arv 
og dødsboskifter som omhandlet 
ovenfor. Stortinget har vedtatt et såkalt 
skattemessig kontinuitetsprinsipp for 
arv- og gaveoverføringer fra og med 
01.01.14. Det vil være altfor omfattende 
å redegjøre utfyllende for dette her, 
men det kan i korte trekk forklares 
med at mottaker av arv eller gave 
overtar arvelaters eller givers historiske 
skattemessige inngangsverdi og øvrige 
skattemessige posisjoner.

Det er vedtatt diverse unntak for fast 
eiendom, herunder bolig, fritidsbolig, 
gårdsbruk og skogbruk som kunne vært 
solgt skattefritt av arvelater / giver på 
døds- / overdragelsestidspunktet. For 
overdragelse av næringsvirksomheter 
gjennom arv / gave, vil imidlertid 
kontinuitetsprinsippet komme til 
anvendelse. Dette nevnes bare helt 
kort her, men vi vet at mange av leserne 
har betydelige verdier plassert i både 
eiendom og næringsvirksomhet. Slike 
overdragelser er sammensatte og bør 
fortsatt skje med bistand av noen med 
god kjennskap til regelverket.  
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En del av hverdagen
Interessen for ved og fyring har fulgt 
meg fra barndommen. Når du bor i et 
gammelt, trekkfullt hus, blir fyringen 
en del av hverdagen i vinterhalvåret. 
Med vedovner i begge etasjer i 
Bekkeli-huset i Vindfangerbukta ble 
det behov for mye ved. Det var vanlig 
at vi om høsten kjøpte to favner tørr 
bakhonved fra Wennersgaards sag 
på Dyrløkke. Det var stort sett gran, 
kappet i 60 cm lengde, men vi hadde 
ovner med små innlegg og måtte 
derfor kappe veden i 20 cm lengde 
med lånt kappsag.

Men før sagingen startet, fikk den 
snekkerglade unggutten på Bekkeli 
lov til å sortere ut de vedskiene som 
var rester av materialkapp uten bark 
i tynne dimensjoner. Dette kunne 

brukes til diverse snekkerarbeider. 
Så var det bare å hjelpe til med å hive 
kappet ved inn i vedskjulet til haugen 
rakk oppunder taket. Da var det blitt 
en spennende lekeplass. 

Når jeg tenker på det i ettertid, så 
var en velsignet med lekemuligheter 
når en hadde eget hus og eiendom, 
og ikke minst spennende uthus med 
rom for fantasi. Og velsignet med 
en far som var snekker, og som lot 
sønnen få bruke kniv og redskap 
som femåring. Og en bestemor i 
andre etasje som trengte noen til å 
spikke opptenningsfliser. Jeg satt med 
brødkniven foran ovnen på kjøkkenet 
hennes og spikket dagens behov til 
opptenning.

Mor og far kjøpte Bekkeli i 1946. 
Med på kjøpet fulgte en leieboer som 

skulle få bo i første etasje så lenge 
han ønsket. Det var Sveen, som var 
ansatt på Oscarsborg, og hans kone. 
Sveen var en hyggelig gammel mann 
som også fyrte med ved, men han 
benyttet en del av stua som vedlager. 
Det vil si at han gikk i skogen og bar 
hjem halvtørr ved som fikk tørke i 
romtemperatur.

Mor fortalte at det var vanlig i 
hennes barndom i Gylte at familien 
fikk gå i skogen for å hente tørrkvist 
etter tømmerhugsten, og dette var nok 
for å dekke behovet i fyringssesongen.

Til hygge og nytte
Selvfølgelig har barndommens fine 
opplevelser med vedhugging og 
fyring fulgt meg hele livet. Men 
dette har også vært en nødvendig 
del av naturalhusholdningen, hvor 
mye penger kunne spares ved en 
egeninnsats som både var hyggelig og 
sunn for kropp og sjel. 

På plassen utenfor vedskjulet hvor 
jeg har sagkrakk og huggestabbe, har 
jeg lagt opp et ildsted av stein som 
blir flittig brukt. Tørt rusk og rask fra 
vedproduksjonen går rett i bålet, ‒ og 
når øksa hviler, kommer kaffekoppen 
fram. Og roen sletter ut spor etter 
hektiske hverdager. 

Men også morgenstunder i 
vinterhalvåret med fyr i en Dovre 
peisovn med glassdør gjør frokosten 
til en god start på dagen. I ekstra kalde 
perioder er det fyr i en gammel Jøtul 
602 som i mange år sto i uthuset, 
men som nå har kommet til heder og 
verdighet på kjøkkenet. Begge ovnene 
fyres med 30 cm ved.

Så lenge fyringen foregår i lukket 
ovn, er det helt greit å fyre med furu 
og gran som fort lager et sprakende 
gnistrein. Med en vasstrukken 
eiendom er det stort vekstpotensiale 
for osp og lauvtrær. En 50 år gammel 
bjørk like ved huset gikk nylig i 
bakken. Naboen som fikk flott utsikt, 
betalte fellingen. Treet ble plantet 
i min barndom. Det hadde nå en 
rotdimensjon på 40 cm og var blitt 
litt nærgående for vegg og hustak. 
Men også andre gavmilde naboer 
har kommet med bidrag til min 
vedproduksjon, så det er ikke mange 
sekker med ved som er kjøpt opp 
gjennom årene.

Stort sett prøver jeg å ha to års 
tørketid før bruk, og det betyr 
at vedhugst er en kontinuerlig 
virksomhet. Jeg starter med å tørke 
den kløyvde veden utendørs under tak 
‒ men uten vegger ‒ det første året, før 
den flyttes inn i vedskjulet.

Det er vanlig å si at veden du 
hogger selv varmer både to og tre 
ganger. Det er vel på en måte sant, 
men det er den gode følelsen av å 

Bakgrunnen for å skrive om dette er prosjektarbeidet jeg hadde med boken 
om motorsagfabrikken Jo-Bu i Drøbak. I tillegg til selve bedriftshistorien 
ble det også et tilbakeblikk på tidligere tiders skogsdrift, og sagbrukseier 
Trygve Johnsens ønske om en større aktivitet i familiens skog på Nesodden 
etter annen verdenskrig. Under arbeidet med prosjektet dukket det opp 
mye interessant stoff om skogbruk, vedproduksjon, og kulturaktiviteter 
hvor ved og ildsteder var tema. Dette medførte at jeg parallelt har samlet 
stoff om dette. 

Ved til hygge 
og nytte

Tekst og foto: Øivind R. Larsen

Dovre peisovn, en god investering med 
en varmeeffekt tilsvarende 6000 watt. 
Det merkes på strømregningen. (Bildet 
til venstre.)
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bruke kroppen som gjør underverker. 
Det er en nødvendighet når fingrene 
resten av dagen bare benyttes på 
tastaturet på en PC.

    
Fyre for kråka
Det er ikke bare innomhus jeg fyrer, 
men også for kråka ute på tur i skog og 
mark. Jeg lager opptenningsbrikker av 
furuspon og smeltede stearinlysrester. 
En slik brikke er nok til å få fyr på 
bålet i fuktig vær. Vinterens første bål 
med rim på mark og trær i slutten av 
november er en god opplevelse. Da 
vet du at det er flere måneder foran 

deg med muligheter for å tenne bål i 
skogen. 

Flere tv-serier og bøker som 
bringer skildringer av Lars Monsens 
villmarksliv gir klare signaler om 
viktigheten i våre prioriteringer. 
Også Børge Ousland legger vekt 
på det samme verdigrunnlaget. 
Han skriver: «Sjelden føler jeg et 
nærmere slektskap med tidligere tiders 
urmennesker enn når jeg stirrer inn i 
dypet av et bål». Dette er noe som er 
nedarvet i vårt indre fra den tiden da 
den frie naturen både var fødeplass og 
bosted. Ilden ble vår følgesvenn.

Mine betraktninger er basert på 
to konkrete overlevelsesfaktorer: 
«Jeg har det jeg trenger, jeg har ved 
og vann». I dag har utviklingen gjort 
varme og rent vann til en selvfølge 
for en stor del av verdens befolkning, 
på linje med andre ting vi omgir oss 
med i et moderne samfunn. Men vi 
har ikke kommet lenger enn at mange 
millioner mennesker fortsatt lever på 
et eksistensminimum ‒ hvor ild og 
vann er overlevelsesfaktorer.   

«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.

Stabling av ved i kryss 
gir god lufting i den 
første tørkeprosessen 
utendørs. Når veden 
flyttes inn i vedskjulet, 
stables den på vanlig 
måte.

T..v.: Småved og vanlige kubber sortert 
etter tørketid. T.h.: En del timer har gått 
med til kløyving av småved til opptenning.

Vi har flyttet til Torggt. 1
(Egetorget, tidligere Unique frisør)

-10% på alt til pensjonister

Ring om du har spørsmål: Telefon 97 67 10 17
Kan du ikke komme til butikken, leverer vi hjem til deg

Annonse Pensjonistnytt 1-2014_Layout 1  13.02.14  09.50  Side 1
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Britt Marit var født 4. desember 1947 
og vokste opp på Sotra. Sammen med 
ektemannen Halvor slo hun seg ned i 
Frogn, og de fikk to barn. Her kunne 
de ikke minst nyte båtlivets gleder som 
aktive medlemmer av Vindfangerbukta 
Båtforening.

Britt Marit var fingernem og hadde 
en kreativ, kunstnerisk legning. Fra 
omkring 1984 var hun tilknyttet 
arbeidsstua ved det daværende Frogn 
eldresenter som frivillig medarbeider, 
og i årene 1986‒1987 hadde hun 
tittelen aktivitetsleder. 

Fra og med 1991 var hun tilsatt som 
daglig leder av senteret. Sommeren 
dette året skrev hun i Pensjonist-nytt 
blant annet: «På bakgrunn av all den 
tilliten som så mange har gitt meg, 
og mitt eget ønske om å være med 
i Eldresenteret enda en tid, har jeg 
takket ja til fast stilling som daglig 
leder ved Frogn Eldresenter.

Selv om jeg har lang tid bak meg 
i Eldresenteret, ser jeg med spenning 
fremover til alle de varierte oppgavene 

som hele tiden kommer. Heldigvis er det 
mange dyktige hjelpere og medarbeidere 
som er med på å dra lasset. Eldresenteret 
har vært, og skal alltid være, stedet hvor 
tjenester finnes og venner møtes».

I 1995 sørget hun for å få utarbeidet 
11 sider med informasjon om senteret 
og dets mange aktiviteter, og denne 
informasjonen ble distribuert som en 
del av Pensjonist-nytt. Det ble samtidig 
gitt opplysninger om Hobbysenteret i 
Kirkegaten, som ble åpnet i 1991. «De 
fleste av våre brukere framhever at det 
sosiale samværet rundt aktivitetene 
betyr mest for dem», skrev hun 
innledningsvis. «Gode venner og 
meningsfylte dager er beste medisin for 
kropp og sinn». 

Hun la stor vekt på å informere 
regelmessig om virksomheten og 
aktivitetene som foregikk, og hennes 
faste spalte i Pensjonist-nytt ble «Godt 
nytt fra Eldresenteret». I 2012 fikk hun 
permisjon fra stillingen som daglig leder 
på grunn av sykdom, og Sissel Johansen 
overtok etter henne.

Britt Marit hadde et varmt og godt 
hjerte og hadde alltid tid til en liten 
prat. Hun var raus med klemmer, og 
med sitt rolige og vinnende vesen var 
hun lett å bli glad i. Hun hadde alltid 
noen trøstende ord på lager og var 
ikke den som snakket nedsettende om 
andre. Britt Marit hjalp til der hun 
kunne og var en veldig inkluderende 
og samlende person. Det har vært 

godt og fint å bli kjent med henne, og vi 
hadde mye å lære av henne. 

Hun som gledet seg til å bli 
pensjonist og begynne å jobbe frivillig 
i hagen rundt Hospitalet. Og hun fikk 
ikke sett bygningen i sin nye prakt etter 
oppussingen høsten 2013. Det var så 
mye hun ikke rakk å gjøre. Vi tenker 
alle på Britt Marit her på seniorsenteret, 
og vi savner henne hver dag. 

Til minne om 

Britt Marit Roxrud
Det var med stor sorg vi mottok beskjeden om at Britt Marit Roxrud 
gikk bort 27. november 2013 etter en tids sykdom. Hun ble tilknyttet det 
nåværende Frogn seniorsenter allerede på midten av 1980-tallet og var 
daglig leder av senteret i nesten 22 år fra 1991 til våren 2012.

Tekst: Sissel Johansen og Sven Lindblad

Britt Marit i full sving på kontoret i august 2011. (Foto: Sven Lindblad). 
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Under oppveksten på 1950-tallet 
husker jeg at vi fikk høre at en 
navngitt bonde i Ås nedstammet fra 
selveste Harald Hårfagre. Dette var 
noe som vi ungene hadde stor respekt 
for. Vi bukket nok litt ekstra dypt 

Fortiden er på mange måter som 
et fremmed land hvor mye var helt 
annerledes, og en god del informasjon 
er tapt i historiens mørke. Men 
mange har en lengsel etter mer 
kunnskap om sitt opphav. Kanskje er 
det noen familiehemmeligheter som 
ligger og venter på å bli oppdaget. 
I tillegg til det som nålevende 
familiemedlemmer kan fortelle, 
trenger vi noen som kan hjelpe oss 
med å komme videre i det spennende 
«detektivarbeidet» som fører oss 
bakover i slektshistorien. 

Jakten på de ukjente medlemmene 
av slekten kan gjerne starte med 
boken «Våre røtter ‒ slektsgransking 
som hobby», skrevet av Nils Johan 
Stoa og Lars-Jørgen Sandberg. Dette 
er den mest komplette håndboken 
på området i Norge. Boken kom ut 
første gang i 1992, men på grunn av 
den raske utviklingen på det digitale 
området er det er viktig å ha den 
nyeste utgaven. Det er for tiden 4. 
utgave – utgitt på forlaget Cappelen 
Damm i 2012.

«Våre røtter» er en håndbok 
både for nybegynnere og 
viderekomne. Etter en innledende 
redegjørelse for hva slektsgransking 
går ut på, får vi omtaler av aktuelt 
arkivmateriale og digitale kilder, 
gotisk håndskrift, de mest brukte 
slektsprogrammene og mye mer. 

I alt er det hele 22 kapitler i boken. 

SLEKTERS GANG
Med alderen får mange av oss et økende behov for å vite mer om vårt 
opphav og våre slektninger ‒ først og fremst hva de het og når de levde, 
men gjerne også hvilke yrker de hadde, og litt om hvordan de levde sine 
liv. Kunnskapen om vårt opphav er en del av identitetsfølelsen. I denne 
serien vil vi presentere noen kilder innenfor slektsgransking, både på 
nasjonalt plan og kilder av mer lokal interesse, som slektsbøker med 
relevans for Drøbak og Frogn. 

Tekst: Sven Lindblad

når vi møtte denne «unike» bonden, 
som merkelig nok så ut til å være som 
folk flest. 

Det gikk mange år før vi skjønte 
at denne påstanden var noe tøys, 
og at slike historier måtte vurderes 
omtrent på samme kritiske måte 
som vi gjør med vandresagn. Det er 
sikkert en god del mennesker som er 
i slekt med fra Harald Hårfagre, men 
med de ufullstendige kildene vi har, 
er det helt umulig å bevise noe slikt.

De fleste av oss har vel oversikt 
over de fire besteforeldrene, men 
problemene begynner allerede 
når man går en generasjon lenger 
tilbake i tid. Hva het egentlig de åtte 
oldeforeldrene, hvem var de, hvor 
kom de fra, og hvor bodde de? Har 
vi bilder av dem? Kanskje har noen 
slektninger etterlatt seg tydelige spor 
som vi kan finne igjen ‒ hvis vi leter 
litt ekstra grundig. Og hva med de 16 
tippoldeforeldrene? 

FOTO: SVEN LINDBLAD
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Victoria Hislop, 2011: «Tråden». 
Norsk utgave v/ Schibsted Forlag, 2012. 
441 sider. Originalens tittel: «The 
Thread». Oversatt av Lene Stokseth. 

Jeg er med i en lesesirkel i Drøbak. Vi er 
12 damer som møtes i desember hvert 
år og presenterer en av årets nye bøker 
for hverandre. Alle kjøper en bok hver 
som sirkulerer. Alle har en bok i en 
måned. På denne måten får hver især 
tilgang til 12 forfatteres siste utgivelser 
på norsk. Jeg har valgt å skrive om den 
boka jeg leste i november 2013.

Forfatteren Victoria Hislop har 
studert engelsk ved universitetet i 
Oxford og har arbeidet i mange år 
som reiselivsjournalist, med en spesiell 
forkjærlighet for Hellas og Kreta. 
Hennes tidligere romaner «Øya», 
«Hjemkomsten» og «En aften på 
Kreta» er alle basert på hendelser og 
mennesker som lever der. 

Thessalonikis historie
«Tråden» er en historisk roman. 
Personene er oppdiktede, men alle 
de historiske hendelsene fant sted i 
virkeligheten. Hellas bærer på denne 
arven den dag i dag. Historien handler 
om Thessaloniki, Hellas nest største 

Tekst: Marianne Øen

by. I 1917 besto befolkningen av 
en likeverdig blanding av kristne, 
muslimer og jøder. Overalt bodde 
det folk fra alle de tre kulturene i fred 
og fordragelighet. Tre tiår senere var 
det bare kristne igjen. Hvorfor? Hva 
hendte i Hellas og Thessaloniki fra 
1917 til slutten av annen verdenskrig?
Denne historien er beskrevet i romans 
form knyttet til hovedpersonenes liv og 
lagnad. Boken inneholder veiledende 
kart over Hellas og Lilleasia samt 
Thessaloniki, slik at en leser som ikke 

TrådenVi kan lese om navneskikker i eldre 
tider, kirkebøkene som personal-
historiske kilder, folketellinger 
og manntall, skifteprotokoller, 
branntakster, militære ruller, 
tingbøker, skattemanntall, matrikler, 
pantebøker og panteregistre, 
magistratarkiver, kommunearkiver, 
minoriteter og flytteopplysninger, 
inkludert kilder til innvandring og 
utvandring. Vi finner dessuten en 
fyldig ordliste med forklaringer på 
forkortelser, ord og uttrykk som 
slektsgranskeren kan møte i kildene. 

Forfatterne framhever at man 
må være nysgjerrig når man arbeider 
med disse kildene. I tillegg bør man 

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

være tålmodig, systematisk, grundig 
og nøyaktig. «Som detektiven følger 
vi spor», skriver de, «undersøker 
sammenhenger, sjekker fakta, 
vurderer bevis, rekonstruerer 
hendelser og tidsrekkefølge, og finner 
fram til løsninger og svar». 

Kildene blir sammenlignet med 
brikker i et puslespill, der noen er 
større og viktigere enn andre, men 
sammen bidrar de til at vi kan danne 
oss et mer utfyllende bilde. Dette er 
et puslespill som aldri blir helt ferdig. 
Nye spørsmål og nye utfordringer 
vil dukke opp underveis og pirre vår 
nysgjerrighet.  
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er kjent på de kanter, kan orientere seg 
og se hvor de beskrevne hendelsene 
fant sted. 

«Tråden» er fortellingen om 
to mennesker og deres familier som 
levde i den mest turbulente tiden i 
Thessalonikis historie, da byen ble 
knust, nesten til det ugjenkjennelige, 
av naturkatastrofer og den politiske 
utviklingen etter den første 
verdenskrigen. Da opphørte kalifatet, 
og det ottomanske riket smuldret 
opp. Grensene ble endret, og Kemal 
Atatürk kom til makten i Tyrkia. 
De greske og tyrkiske makthaverne 
ble enige om en gedigen tvungen 
folkeforflytting uten sidestykke 
i det forrige århundre. Grekere 
måtte forlate sine hjem i Lille-Asia, 
og tyrkere som bodde i Hellas ble 
tvangsflyttet til Tyrkia. I tillegg 
blomstret antisemittismen, og mange 
jøder valgte å emigrere.

Familien Komninos
Vi følger den velstående familien 
Komninos livsløp i fire generasjoner 
fra mai 1917 da Thessaloniki ble lagt 
i ruiner av brann, gjenoppbyggingen i 
mellomkrigstiden, annen verdenskrig, 
den etterfølgende borgerkrigen og 
etterkrigstiden til 1978 da store deler 
av byen igjen ble lagt i ruiner etter et 
kraftig jordskjelv.

Forfatterens beskrivelse av de 
ulike sidene i den greske borgerkrigen 
er spesielt interessant for oss som 

var store nok til å følge med på 
hva som skjedde i Europa på den 
tiden. Thessaloniki ble styrt av en 
interimsregjering ledet av den tidligere 
statsministeren, Eleftherios Venizelos. 
Det var dyp splittelse i landet mellom 
dem som støttet den pro-germanske 
monarken kong Konstantin, og dem 
som støttet den liberale Venizelos. 

Som en konsekvens av sistnevntes 
kontroll over det nordlige Hellas, 
hadde allierte styrker slått leir 
utenfor byen i påvente av et angrep 
mot Bulgaria. Til tross for disse 
urolighetene, var de færreste av byens 
innbyggere berørt av verdenskrigen. 
For enkelte brakte den til og med 
ytterligere rikdom og muligheter. En 
av disse var Konstantinos Komninos, 
en av romanens hovedpersoner, en 
rik forretningsmann. Forfatteren 
gir oss innblikk i hans liv som 
næringsdrivende og privatperson. 
Hans store lidenskap var 
forretningsdriften uansett hvilke 
interesser denne tjente, nazistene eller 
fascistene. 

En annen av hovedpersonene 
er ei lita gresk jente som ble brutalt 
fordrevet fra hjemstedet i Lille-
Asia. Faren ble drept av tyrkiske 
soldater før flukten, og hun kom 
bort fra moren og søsknene under 
transporten fra Lilleasia til Hellas. 
Hun blir imidlertid tatt hånd om 
av en annen kvinne som blir som 
en mor for henne, og disse havner i 

Marianne Øen anbefaler 
boken «Tråden» av 
Victoria Hislop. Hun 
sender stafettpinnen 
videre til Halvor Glenne.

Thessaloniki, der Komninos er en av 
de innflytelsesrike familiene. Den 
dramatiske skjebnen til denne jenta, 
som forbindes med det like dramatiske 
livet til den rike forretningsmannens 
sønn, er det romantiske innholdet i 
boka. 

Borgerkrig
Men like spennende og interessant 
er det å lese seg inn i den historiske 
utviklingen i Thessaloniki. Hellas 
kom med i annen verdenskrig i 1941. 
Som i andre okkuperte land under 
annen verdenskrig ble det dannet 
motstandsgrupper mot tyskernes 
krigføring. Tyskerne trakk seg ut i 
oktober 1944. Det ble de som hadde 
samarbeidet med tyskerne som fikk 
makten og styrte landet. 

Det brøt ut borgerkrig. Mange av 
medlemmene i motstandsbevegelsen 
fortsatte som geriljasoldater i 
borgerkrigen. Motstandsbevegelsens 
viktigste mål, som hadde vært å drive 
tyskerne ut av landet, ble deretter å 
sørge for at venstresiden ble rettferdig 
representert i den nye regjeringen. Slik 
ble det ikke. Daværende statsminister 
Georg Papandreo viste liten interesse 
for å forfølge og straffe dem som 
hadde samarbeidet med tyskerne og 
lot til å være mer interessert i en total 
demobilisering av de venstreorientere 
styrkene, som hadde kjempet mot 
okkupasjonsmakten. Dette likte 
venstresiden dårlig, og det utløste den 

blodige borgerkrigen. Mange grekere 
emigrerte og søkte seg utdanning 
og arbeid i andre land. Det gjorde 
også etterkommerne til den store 
forretningsmannen Konstantinos 
Komninos.

Dagens situasjon 
Boka har på mange måter relevans 
for dagens situasjon i Hellas. De 
fordrevne greske flyktningene som 
landet i Thessaloniki i 1923, skulle 
bosettes. De slet med å finne fotfeste 
og skaffe seg et levebrød i et nytt land 
under depresjonen i mellomkrigstiden. 
Rasisme blomstret. I dag er Hellas 
også inne i dyp økonomisk krise på 
grunn av dårlig styresett, korrupsjon 
og stor arbeidsløshet, og landet har 
en av Europas største tilstrømninger 
av flyktninger. Demonstrasjoner og 
oppblomstring av fremmedfiendtlighet 
i Hellas hører til nyhetsbildet nå.

«Tråden» er en lettlest og 
fengslende bok på ca. 440 sider 
inndelt i 30 kapitler, samt prolog og 
epilog. 



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 seniorsenteret
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 seniorsenteret
Kontortid: Man-fre 09.00-14.30. Torsdag stengt

 Frogn seniorsenter
Niels Carlsens gate 20, Postboks 328, 1441 Drøbak, Tlf. 64 90 61 85


