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FORSIDEBILDET: Stilleben med
syriner, malt av Wilhelm Peters i
Drøbak 1927.
(Foto: Asbjørn Svenskerud)
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Surrealisten Stabel
Den 4. januar i år var det 100 år siden humoristen,
forfatteren, tegneren, grafikeren og surrealisten Fredrik
Stabel (1914-2001) ble født. Han vil bli behørig minnet.
Avistegnernes Hus har en jubileumsutstilling om ham,
og en unik 20 år gammel film om Stabel har kommet på
DVD.
Vi ser her utsnitt av et
foto tatt av Jac. Brun og trykt
i Drøbakskalenderen 1994.
Stabel er på vei ut til postkassen
i Seimbakken 3. Egentlig hadde
han visstnok ikke noe imot å stå
opp, men at man skulle begynne
dagen med det, syntes han var
urimelig.
Det hjalp kanskje litt at der ute i postkassen lå
det trolig nye tips fra hans mange trofaste lesere med
utklipp av ufrivillige «søknader» om medlemskap
i Norsk Dusteforbund. Håpløst byråkratisk språk,
maktarroganse, selvhøytidelighet og åndssnobberi ble
slått hardt ned på. Den faste spalten på side 3 i Dagbladet
varte fra 1950 og helt fram til 1989, men da den til slutt
opphørte, trodde vi ikke at det var mulig. Nå mangler vi
et slikt korrektiv.
Etter hvert trådte det fram et underlig persongalleri i
dusteforbundet. Først og fremst var det Stabels alter ego,
president Darwin P. Erlandsen. Andre sære skikkelser var
forfatteren Diderik From jr., amatørkirurg Zarathustra
D. Erlandsen, Goddag Mann Hostesaft, forhenværende
overrettsakfører Waldemar Rütter-Wächselsen og LilleMaud Vonlausbråten, som drev avskrivningsbyrået.
Den særegne billedkunsten, den absurde humoren
og de mange velformulerte aforismene står igjen etter
Fredrik Stabel den dag i dag. Vi er svært takknemlige for
all gleden han har gitt oss. 
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Når jeg nå sitter her og skriver, har det akkurat vært påske. For et
nydelig vær vi har hatt, og ute spirer og gror det for fullt! Vi har en
flott tid foran oss.
Her på Frogn seniorsenter går aktivitetene som vanlig frem mot
sommeren. Kaféen vår er godt besøkt, men vi ønsker enda flere gjester.
Er du ny-tilflyttet eller akkurat har tredd inn i pensjonistenes rekker
– kom og bli kjent med oss! Kanskje du synes at dagen blir lang, og det å
slutte i jobben ble for stille? Da har vi bruk for deg enten på kjøkkenet,
i hagen eller på kontoret. Vi er alltid takknemlige for nye frivillige
medarbeidere.
Her på seniorsenteret arrangeres forskjellige språkkurs, datakurs (for
deg som kan lite eller litt mer), akvarellgruppe, porselensmalingsgruppe,
kurs for styrke og balanse, strikkekafé m.m. Vi har arbeids- og
vevstue med aktivitør, og vi har frisør og fotterapeut. Kaféen serverer
nydelige rundstykker og nystekte vafler, samt skikkelig god middag to
dager i uken, og det er ikke dyrt! Seniorsenterets venner arrangerer
hyggekvelder, dagsturer, og turer til teater og konserter. Vi kan tilby
god og hyggelig atmosfære i flotte lokaler i Hospitalet, rett overfor
kirka. VELKOMMEN til å bli kjent med oss!
Seniorsenteret vil holde stengt i ukene 29, 30 og 31 (fra og med 14.
juli til og med 3. august).
Vi vil få ønske dere alle en riktig god sommer!
Med vennlig hilsen
daglig leder Sissel Johansen
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Informasjon fra seniorkontakten
I Frogn kommune har det vært ansatt en seniorkontakt siden 2006 i
varierende stillingsbrøk. Seniorkontaktens tilbud er for pensjonister
over 67 år, og det betyr at alle pensjonister er velkomne til å ta
kontakt med meg. Her er noe av det jeg arbeider med.

Tilbud om hjemmebesøk
Det året du fyller 76, 80 og 85 år
vil du få tilsendt et brev i posten
hvor jeg tilbyr meg å komme på
hjemmebesøk til deg eller dere.
Formålet med besøket er blant annet
å bidra til å spre opplysning om – og
øke interessen for – hva den enkelte
kan gjøre for å fremme egen helse og
livskvalitet. Dette gjøres ved at vi i
fellesskap kartlegger din livssituasjon,
slik at jeg kan være behjelpelig med
råd og veiledning dersom det skulle
være behov. Jeg vil informere om de
ulike tilbud og tjenester som finnes
i kommunal og frivillig regi, og jeg
kan – hvis det er ønskelig – formidle
kontakt med disse.
Jeg opplever at ca. halvparten av
pensjonistene takker nei til tilbudet
om hjemmebesøk fra meg med den
begrunnelsen at de klarer seg selv
og foreløpig ikke har behov for
hjelp. Jeg ønsker å presisere at jeg
reiser ikke hjem til folk for å tilby
dem hjelp. Besøket er ment som et
helsefremmende og forebyggende
tiltak. Kommunen ønsker at folk skal
holde seg mest mulig friske, slik at de
kan bo hjemme lengst mulig.
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Min opplevelse er at de fleste av
Frogns pensjonister er veldig spreke og
friske, og lever aktive og meningsfulle
liv. Men livet er det samme for
eldre som for yngre. Livssituasjonen
kan endre seg raskt på kort tid, og
kommunen ønsker at den eldre skal
føle seg tryggere ved at man har mer
viten om hva som finnes i kommunen,
og hvor man kan søke hjelp dersom
det skulle bli behov for det.
Lyst på livet
I samarbeid med seniorkontaktene i
Ski og Oppegård jobber vi dessuten
med å etablere et prosjekt som heter
«Lyst på livet». Dette er et prosjekt
som mange andre kommuner i Norge
allerede har etablert. Vi prøver å
bygge opp en «livskafé», hvor nye
muligheter kan vokse frem.
I «Lyst på livet» arbeider
pensjonister med å fremme egen helse
og livskvalitet gjennom å påvirke
vaner og mønstre i hverdagen. Det
dreier seg om å bygge bro mellom det
man vet er gode vaner og det man
virkelig gjør. Gjennom å fokusere på
ressurser og muligheter i et hyggelig
fellesskap, styrkes opplevelsen av å
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være aktiv og kunne påvirke egen
livssituasjon og helse. Det er fire
temaer som er valgt ut: sikkerhet og
trygghet, sosialt nettverk, ernæring
samt fysisk aktivitet.
Livskaféene ledes av pensjonister
og er møteplasser med nye muligheter
for et godt liv. En eller to pensjonister
vil være sirkelleder og lede grupper på
8-12 stk., og man skal møtes jevnlig i
en periode på 6 måneder. Vi trenger
en eller to sirkelledere som sammen
med den lokale koordinatoren –
som er seniorkontakten – skal sørge
for den praktiske tilretteleggingen.
Det vil være et eget hefte til
sirkellederen(e) og til de andre
deltagerne i gruppen.
Tenkt oppstart er høsten 2014,
og stedet er Frogn seniorsenter
(Hospitalet). Er du interessert i å høre
mer om prosjektet – eller kunne tenke
deg å være sirkelleder eller deltager på
kurset, så ta kontakt med meg.
Enkegruppe
Et annet prosjekt jeg har jobbet med
i vinter, er å starte en enkegruppe.
Der har jeg samarbeidet tett med
Svanhild Resvold. Det er mange som
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i tillegg til å bli enker også har mistet
nære venninner og venner de siste
årene. Vi ønsker via denne gruppen
å samle enker i håp om å bygge nye
relasjoner og nettverk. Kanskje finner
man her en ny venninne som har
de samme interessene som en selv.
Tanken bak dette er at det skal bli
en trivselsgruppe som også har erfart
hvordan det er å bli alene, og man
kan dele sine følelser rundt det. Er
dette noe du kan tenke deg å prøve,
så er det bare å ta kontakt med meg.
Jeg vil avslutte med å si at det å få
arbeide som seniorkontakt i Frogn,
er en utrolig fin og meningsfull jobb.
Jeg føler meg veldig privilegert som
får lov å treffe så mange flotte og
spennende mennesker i arbeidet mitt.
Hvis du har noen spørsmål – om
hva som helst, så håper jeg at du tar
kontakt med meg på tlf. 64 90 62 52
eller mobil 415 31 375. Jeg har kontor
på seniorsenteret, så det går også an å
komme innom kontoret mitt – eller
sende en e-post:
tone.holti@frogn.kommune.no
Med vennlig hilsen
seniorkontakt Tone Vibeke Holti
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FØLG MED I

Seiersten/Ullerud fra luften
GRØNTHUSET
DRØBAK GRØNT- OG
FRUKTTORG
PAVELSGÅRDEN – STORGT. 7
TLF: 64 93 02 88

DYRLØKKEVEIEN
Vinner kampen
mot høye priser!
HVERDAGER KL 07 – 23
LØRDAGER KL 08 – 20

Flyfotoet viser Seiersten-området ca.
1960 med blant annet idrettsplassen.
Ovenfor det søndre målet ses klubbhuset, som ble revet da Frognhallen
skulle bygges. Den sto ferdig i
desember 1973 og ble offisielt innviet
4. januar 1974.
De lange, lave bygningene og de
større byggene til venstre utgjorde
kåpefabrikken Ilni (Ihle og Nielsen),
som var bygdas største industribedrift
med rundt 200 ansatte på det meste.
I dag ligger Frogn rådhus her på
samme sted. Vi ser Belsjøveien fra
prestegården og nordover. Dette var

den eldste hovedveien Oslo-Drøbak.
Rett øst for fotballplassens nordre
sving bygget man i 1960 Seiersten
ungdomsskole, som var et fellesprosjekt
for Frogn og Drøbak to år før
kommunene ble slått sammen.
«Linna» ses i en svak slyng tvers
over bildet. Syd for denne veien – i
bildets forkant – ser vi gartneriet
til Jansen med hans hvite bolig til
høyre. På gartneriets tomt ligger i dag
Karlsrud borettslag. Phillip Ellefsens
hus ligger omtrent midt i bildet,
likeledes huset til kjøpmann Albert
Sollesnes.

Tekst: Per-Willy Færgestad og Jan-Kåre Øien. Bernhard Magnussen bidro
til teksten i Drøbakskalenderen 1999. Verneforeningen Gamle Drøbak
www.verneforeningen.no. Foto fra Drøbakskalenderen 1999
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som bedrift
og arbeidsplass
Fortellingen om Frogns siste og største
kvinnelige industriarbeidsplass – Del 1
Denne artikkelen om kåpefabrikken Ilni er et resultat av et prosjektarbeid
ved Follo Museum som ble utført for en del år siden. Arbeidet baserte seg på å
kartlegge en av distriktets siste industriarbeidsplasser, som lå i Frogn mellom
1947 og 1970. Teksten går over flere hefter og bygger på en artikkel som ble
publisert i Årbok 2006 for Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus.

Teksten er skrevet av Silje Husemoen
(Foto: Britta K. Bergersen, Follo Museum)

Kvinner fra hele landet
Det som gjør Ilni spesiell er at det var
en kvinnearbeidsplass som rekrutterte
syersker fra hele landet. Utstillingen
som i sin tid ble vist ved Follo
Museum, presenterte Ilni som bedrift
og arbeidsplass. Denne artikkelen
har det samme hovedfokuset. Der
utstillingen evnet å gi en umiddelbar
og persepsjonsorientert opplevelse,
er teksten en mer varig, samlende og
utfyllende kilde til informasjon.
8

Arbeidet med å samle inn materiale var
et interessant og mangesidig prosjekt.
Med intervju som innsamlingsmetode,
var det mye kontaktskaping underveis.
Mange av de tidligere ansatte ved
Ilni møtte prosjektet med en positiv
innstilling og vilje til å bidra. Hadde
det ikke vært for dette samarbeidet,
hadde ikke denne delen av Drøbaks
nære lokalhistoriske fortid kommet et
større publikum til del. Takk til alle
sammen.
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Travle syersker på Ilni-fabrikken. (Kilde: Frogn Bygdebokverk, bind V).

Ihle & Nielsens
konfeksjonsfabrikk
Vinteren 1947 etablerte Ihle og
Nielsen A/S seg med kåpeproduksjon
i Frogn. Da tyskerne forlot landet
i 1945, sto det tomme hestestaller
igjen etter dem på Seiersten, der

Ilni konfeksjonsfabrikk på Seiersten.
Flyfoto fra 1951. (Foto: Wilhelm Skappel,
Widerøe. Kilde: Akershusmuseet).
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kommunehuset ligger i dag. På denne
tomten ble Ilni konfeksjonsfabrikk
bygget opp med syersker, modellører,
brodøser, pressere, tilskjærere og
ellers andre som måtte til for at
produksjonen skulle holdes i gang.
Ilni-kåpene var et etterspurt
produkt landet over, og fabrikken
ble gradvis utvidet. Da Ilni var på
topp, hadde bedriften bortimot
200 ansatte og omsatte for
10-11 millioner årlig. Den var en
hjørnestensbedrift i distriktet over en
periode på 23 år.
Konfeksjonsfabrikken med
sine mange ansatte var et synlig
og fargerikt innslag i Drøbak på
hele 1950- og 60-tallet. De unge
syerskene som gikk kledd i kåper fra
Ilnis kolleksjoner, bidro til at byens
9

kafé- og kulturliv blomstret. Ilni
førte til at byen vokste. På midten av
1950-tallet besto Drøbaks befolkning
av en overvekt av kvinner nettopp
på grunn av de mange syerskene som
var ansatt på Ilni. I tillegg hadde
Drøbak en befolkningsøkning på
22,6 prosent, mens landet for øvrig lå
under 10 prosent i samme periode.
Fra skepsis til begeistring
Både Frogn kommune og nabolaget
på Seiersten viste antydning til
skepsis da Ihle og Nielsen A/S ville
etablere seg. Man fryktet at industriarbeidsplasser ville stjele arbeidskraft
fra primærnæringen i distriktet, som
til da hadde vært jordbruket. Men
skepsisen snudde raskt og ble erstattet
av begeistring. De nye arbeidsplassene
førte til mange nye og positive
innslag i Drøbak og Frogn. Distriktet
fikk et oppsving innen flere områder.
Konfeksjonsfabrikken bidro med
vekst både kulturelt, økonomisk og
befolkningsmessig. Fabrikken kan
derfor sies å ha hatt konsekvenser for
den senere utviklingen av Frogn og
Drøbak.
En unik industriarbeidsplass
Denne presentasjonen av Ilni som
bedrift og arbeidsplass er et bidrag
til den lokalhistoriske kunnskapsproduksjonen.
Fortellingen om Ilni er
fortellingen om etableringen av
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en bedrift på et lite sted. Den
er også historien om en unik
industriarbeidsplass. Den hadde sin
forutsetning der og da – ikke før og
ikke etter. Tidsånden, lokaliteten,
sammensetningen av de ansatte
og personalpolitikken viser til
sammen en arbeidsplass som ikke
har grunnlag for eksistens i dagens
samfunn. Syerskene som kommer til
orde i fremstillingen, forteller om en
arbeidsplass som det ikke finnes noen
tilsvarende av per i dag. Arbeiderne
på Ilni representerer derfor distriktets
siste generasjon industriarbeidere.
Optimisme og fremtidstro
Etableringen av Ilni må sees i
sammenheng med samfunnsstruktur,
mentalitet og mote i de første tiårene
etter annen verdenskrig. 1950- og
60-tallet var preget av optimisme
og fremtidstro. Man var opptatt av
nyskapning og nytenkning, men
også tradisjonalitet og offentlig
forvaltning. Forbrukermentaliteten
fikk tak om en stadig voksende
middelklasse, og man orienterte
seg gradvis mot den store verden.
Kvinner ble mer yrkesaktive og
samfunnsdeltakende, samtidig som
familieidealer og husmortilværelsen
ble fremhevet.
Samfunnsmentaliteten i den
perioden Ilni hadde sin virke- og
storhetstid preget miljø så vel som
bedriftspolitikk. Miljøet på Ilni
PENSJONIST-NYTT 2/2014

levende. En del av disse minnene og
fortellingene blir presentert her.

Det ene hybelhuset fra Ilnis tid ble
flammenes rov under en brannøvelse 15.
februar 2014.
(Foto: Sven Lindblad, våren 2009).

gjorde inntrykk på de ansatte – som
sitter den dag i dag. Dokumentasjonsog innsamlingsarbeidet i forbindelse
med prosjektet ved Follo Museum
har vist at bortimot samtlige av de
tidligere ansatte opplevde tiden
på fabrikken som minneverdig og
spesiell.
Arbeiderne ved Ilni la igjen
flere tusen arbeidstimer i lokalene
på Seiersten. De startet syv om
morgenen og holdt på til kvart over
fire på ettermiddagen – om det
ikke var nødvendig med overtid og
dermed enda lengre arbeidsdager.
Hele 1950-tallet var også lørdagen
en ordinær arbeidsdag. Mange av
syerskene kom langveisfra i ens ærend
å skulle jobbe på Ilni. Flere av dem
etablerte seg i Drøbak og ble boende
også etter at fabrikken gikk konkurs
i 1969. Selv om flere år har gått siden
fabrikken ble nedlagt, er minnene
og historiene fra Ilni-tiden fortsatt
PENSJONIST-NYTT 2/2014

Kilder og metodegrunnlag for
arbeidet
Da Ilni-fabrikken ble slått konkurs
senhøstes 1969, ble dokumenter
og papirer som fantes på fabrikken
brent. Det har likevel vært mulig
å spore opp noe skriftlig materiale
som har vært til nytte under
dokumentasjonsarbeidet. En del av
dette går primært på omstendigheter
omkring konkursen, mens
andre, som artikler fra Akershus
Amtstidende, er mer generelle. Fra
de siste årene fabrikken eksisterte
finnes også dokumenter på kalkyler,
kundelister og bedriftsbeskrivelser.
Samtlige av de skriftlige kildene er
brukt til å understøtte, utfylle, eller
motbevise muntlig informasjon.
Tilgang på flere skriftlige kilder
enn de som er nevnt over, kunne
ha bidratt til en mer detaljert
beskrivelse og presentasjon, men det
ville likevel ikke endret fokuset i
denne fremstillingen. Formålet med
prosjektet har vært å belyse Ilni både
som bedrift og arbeidsplass. Til det
er kombinasjonen av eksisterende
skriftlige dokumenter og initierte,
muntlige kilder best egnet. Med
initierte kilder menes kilder der
det er tatt et initiativ til å skaffe
informasjon, slik som intervjuer og
spørrelister.
11

Intervjuene av de tidligere ansatte på
Ilni er enten basert på notater eller
lydbåndopptak. I presentasjonen
betegnes intervjuobjektene som
informanter. Hver enkelt informant
innehar full anonymitet ved bruk
i teksten, med mindre tillatelse til
bruk av navn er gitt.
Ensidig konsentrasjon på
produksjon, bedriftsstruktur,
regnskap, kalkyler osv. er intetsigende
opplysninger så lenge de som holdt
maskineriet i gang ikke blir tildelt

oppmerksomhet. I presentasjonen
vil perspektivet først og fremst ligge
på et menneskelig nivå. De tidligere
ansatte kommer til orde med sine
virkelighetsbeskrivelser, blant
annet via direkte sitater. Forholdet
mellom de ansatte på ulike nivåer,
produksjon, personalpolitikk og
driftssystem henger sammen og
kan kalles bedriftskultur, eller mer
spesifikt: Ilni-kultur.
Artikkelen fortsetter i neste nummer

Min far Kjell Degerud er født
28.9.1923. Han har bodd på
Digerud i 87 år. Nå holder han til
på Ullerud sykehjem, men Digerud
er fortsatt hjemme for ham. Pappa
og jeg ser mye på bilder sammen. I
det siste har jeg vist bildene på hans
nye TV. Vi ser på bilder fra vårt eget
liv, og vi ser på bilder som er helt
tilbake fra 1906. Pappa er flink til å
fortelle, og de gamle vet mest!
Tekst: Hilde Degerud Jahr

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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Når vi sitter og betrakter bildene
i stort format, lever vi oss inn i
bildene. Pappa forteller ting jeg
visste fra før og kommer med helt
nye opplysninger. Vi ser interessante
detaljer i bildene som får oss til å
undre: Hva er dette, hvem er det, og
hvorfor er de der? Vi har det veldig
hyggelig sammen disse stundene.
Våre levde liv blir ikke bare minner.
Det store formatet vi har foran oss
på TV, og roen vi gir oss selv, er
gull verdt. Bildene blir til «levende
historie». Jeg vil vise noen bilder vi
har sett på sammen og dele historiene
til bildene. Jeg noterer det han sier og
renskriver det senere.
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Kjell Degerud og Hilde Degerud Jahr ser
på bilder fra Digerud i gamle dager.
(Foto: Einar Jahr, 2013).

Nedre Digerud. Byggets historie
Iseksportør Axel Wiborg fikk bygget
hva han kalte Nedre Digerud for seg
og sin familie ca. 1906. For å lette
en vanskelig økonomi solgte Axel
Wiborg bygget etter få år til Oslo
menighet. Axel Wiborg hadde nok
store tanker for Digerud, men gikk
dessverre på en smell, bokstavelig
talt. Han fikk både økonomiske
problemer og kom i konflikt med
innflytelsesrike personer i bygda.
I dyp fortvilelse og sinne skjøt han
motpartens advokat med revolver
17. juni 1914 på Karl Johan i Oslo.
Det er nå nøyaktig hundre år siden.
Han satt i fengsel i 12 år for udåden.
13

Nedre Digerud, senere Hvilehjemmet på
Digerud, var en praktfull bygning.
(Foto: Axel Wiborg, 1908).

Omstendighetene som forårsaket
drapet, mildnet dommen. Kona
satt 2 år i fengsel for medvirkning.
Opprinnelig ble hun dømt til 6 års
fengsel, men hun slapp ut tidligere av
hensyn til barna. Familien bodde på
husmannsplassen Skovly på Digerud
etter fengselsoppholdet. Dramaet
rundt denne hendelsen er godt
dokumentert.
Axel Wiborg var en dyktig
fotograf. Mange av bildene han
har tatt, skal ligge i arkiv på Follo
Museum. Etter at Nedre Digerud
ble solgt til Oslo menighet, ble
bygningen brukt til rekreasjonssted
for Kristiania-beboere. På folkemunne ble stedet etter hvert kalt
«Hvilehjemmet». Stedet kom
lokalbefolkningen til gode ved at
det var arrangementer hvor de var
med. Pappa husker spesielt godt
14

Fra Nedre Digerud i 1907.
(Foto: Axel Wiborg).

juletrefestene der alle barn på
Digerud var invitert.
Byggeleder Marius Bøhlerengen
Pappa forteller at det var helt
uvanlig med et så praktfullt bygg
som Hvilehjemmet inne i skogen
nær Digerud brygge. Utformingen
av bygningsdetaljer, blant annet
skråstilte ledd med utskjæringer som
stabiliserer stolpene, viser at bygget
er satt opp under ledelse av Marius
Bøhlerengen. Han administrerte
oppsettingen av mange bygg på
Digerud og ellers i Frogn. Marius
var bror til Kjells farmor, Kristiane.
Andre kjente bygg i Frogn er Digerud
skole og Folkvang.
Marius har sagt at isrenna ned
til Sønderstøa på Digerud var den
mest kompliserte konstruksjonen
han bygde. Det var mye som skulle
PENSJONIST-NYTT 2/2014

Isrenna på Digerud var en komplisert
konstruksjon. (Foto: Axel Wiborg, 1907).

Hvilehjemmet på Digerud i 1921 med
nytt inngangsparti. I forgrunnen Elsa
Margrethe Fjell, 3 år. Fotografiet er
antagelig tatt av Laura Fjell.

Hvilehjemmet brenner
Hvilehjemmet brant lørdag 9. januar
1932. Dessverre var det ikke mulig
å redde huset. Det begynte med en
pipebrann. Bjelkelaget i hver etasje
Hvilehjemmet med nytt
var felt inn i pipekonstruksjonen,
inngangsparti
og brannen spredte seg raskt.
På Ullerud sykehjem er det en
Tilsynsmannen Einar Fjell var med
sykepleier som heter Terje Kvam.
i slukningsarbeidet. Familien har et
Hans bestemor Elsa Margrethe Fjell
innrammet bilde fra hendelsen.
har bodd på Digerud i sin ungdom,
Fotografiet av brannen kan være
og hun har fortalt mye om denne
tiden til Terje. Elsas far Einar Fjell var tatt av Thor Wiborg, sønn av Axel
Wiborg. Thor var ofte hjemme
tilsynsmann på Hvilehjemmet. Elsas
mor Laura Fjell laget mat og stelte for hos foreldrene sine på Digerud.
gjestene. Terje har lånt meg familiens Deres hjemsted Skovly er nær
fotoalbum fra denne tiden. I tillegg til Hvilehjemmet. Thor Wiborg ble født
hva Terje kan fortelle, kommer pappa i 1903 og var 29 år da hvilehjemmet
brant. At han har tatt bilde av
med opplysninger. Han husker Elsa
hendelsen, er ikke merkelig, for det
og flere av de andre menneskene på
bildene i albumet. Elsa var født i 1918. var barndomshjemmet hans. Thor
På bildet ser vi at Hvilehjemmet nå var utdannet tegner og fotograf. Jeg
kjente ham godt, og han har vist
har fått et nytt inngangsparti.
beregnes for at isblokkene skulle skli
forsvarlig ned den bratte lia og videre
om bord i båtene.

PENSJONIST-NYTT 2/2014
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Hvilehjemmet brant ned 9.
januar 1932. Nederst til høyre
et foto av Einar Fjell.
Det står en merknad på baksiden av bildet hvor blant annet
datoen for brannen er angitt.

meg hvordan han retusjerte bilder.
Bildet var opprinnelig i sort-hvitt.
Flammene er retusjert i farger.
Kjell Degerud forteller om
brannen
Jeg fikk låne bildet av brannen og
viste det til min far. Kjell husker
godt lørdag 9. januar 1932. Han er på
skolen og går i 3. klasse. Det kommer
beskjed om at Hvilehjemmet
brenner. Lærer Einar Anderssen drar
ned rullegardinene og sier til alle
at de skal gå hjem. Anderssen løper
raskeste vei forbi Digerudgårdene,
Bråtan og videre gjennom skogen
forbi Hettholdammen og til
Hvilehjemmet.
Mens lærer Anderssen løper,
lurer han på om tilværelsen blir
annerledes etter denne datoen.
Han har vært organist og spilt til
andaktene og andre arrangementer
på Hvilehjemmet. Brant orgelet nå?
16

Kjell greier ikke å holde følge med
ham.
Hvilehjemmet er overtent. Nå
står de fortvilet og ser på at dette
viktige bygget på Digerud brenner
ned. Sammen med dem står mange
andre, blant dem Elsa Fjell. Hun er
14 år. Kjell er 9 år. Arbeidsplassen
til Einar og Laura Fjell forsvinner i
flammehavet. Familien flyttet senere
til Kampen i Oslo. Kjell ser Digeruds
fineste signalbygg bli borte.
Tomten der Hvilehjemmet lå,
ble solgt til Carl Adolf Olssøn.
Etterkommerne eier fortsatt stedet.
Det er en vakker li med bjørk, eik
og lindetrær. Om våren er bakken
dekket av hvitveis og blåveis, og
det er et rikt fugleliv der. Den
dag i dag snakker vi om å gå tur
til Hvilehjemmet, og det er ikke
vanskelig å tenke seg hvordan det var
der i sin tid.
Artikkelen fortsetter i neste nummer
PENSJONIST-NYTT 2/2014
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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.

Minner fra folkeskolen
i Drøbak 1947-1954
Jeg begynte på folkeskolen i august
1947. I alt var vi 27 gutter og jenter i
samme klasse. Den første lærerinnen
og vår klasseforstander het Gudrun
Mossige og bodde på toppen av
Hagenbakken. Enkelt ganger i de
første årene vikarierte en pensjonert
lærerinne som het Gyda Lunde og
bodde i Strandveien.
Inngangen
Inngangen til skolen var fra torget.
Mellom bygningene var det et høyt
tregjerde med innfelt kjøreport
på midten, og med gangport for
personer til høyre. Det var ikke
innsyn fra torget og inn i skolegården.
Plankegjerdet ble senere revet, og det
ble satt opp flotte smijernsporter som
var smidd ved Drøbak Mekaniske
Verksted i Osloveien.
18

Når det ringte inn til dagens første
time, måtte vi alle stille opp klassevis
foran den inngangen eller trappen
som førte til vårt klasserom. Læreren
eller «frøken» kom ut og hentet oss,
og vi fulgte etter og satte oss på plass.

Lærerinne Gudrun Mossige sammen med 1947-kullet ved Drøbak skole.

Vinduene
Vindusrutene ut mot torget var delt i 3
høyder, hvor den nederste tredjedelen
var malt hvit, slik at vi ikke skulle
kunne se ut på gaten når vi satt på
pulten. Meningen var mest sannsynlig
at vi skulle følge med i timen – noe
ikke alle forstod hensikten med.
Vi skrapet av kikkhull i malingen,
slik at vi kunne følge med på det
som skjedde utenfor – for på torget
var det alltid noen kjente personer.
Vi visste at kikkhullet ikke ble
overmalt igjen før til sommerferien da

Skolegård med utedo
Det var ikke tillatt å være inne i
klasserommet i friminuttet, for
da skulle klasserommet luftes
ut. I friminuttene gikk det alltid
en lærer rundt i skolegården og
passet på at alt gikk riktig for seg.
Tendenser til krangel eller samlinger
i flokk vekket umiddelbart lærerens
oppmerksomhet. Det var også den
gang slik at noen ble mobbet, men
ordet «mobbing» var ikke kommet
fram til skolegården ennå. Vi kalte
det å erte hverandre, og det var liksom
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vaktmesteren ivaretok vedlikeholdet
av klasserommene.
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ikke så farlig som ordet mobbing er i
dag.
De første skoleårene var det ikke
lagt inn vannklosetter på skolen,
slik at vi måtte gå over gården og
inn på utedoene med et utall av
dører. Her satt vi da med ryggen
mot Kroketønna. I hvert do var det
en ramme til å sitte på, og så gjorde
vi fra oss ned i en sinkbøtte. Hvis vi
var «trengte» i timen, måtte vi først
rekke opp handa og spørre læreren om
å få lov til å «gå på gården». Jeg tror
at det ble installert vannklosett og
atskilte toaletter for gutter og jenter
i kjelleren under klasserommet mot
nord ca. 1955.
19

Bildet t.v.: Mellom skolebygningene var det et høyt tregjerde med kjøreport og gangport.
(Utsnitt av eldre foto fra Drøbakskalenderen 2003). Bildet t.h: Drøbak skole for omkring
hundre år siden. Allerede den gang var den nedre delen av vinduene hvitmalt for at
elevene ikke skulle bli distraherte av livet på torget. (Kilde: Drøbakskalenderen 1998).

17. mai og barneleker
Når det nærmet seg 17. mai, var det
selvfølgelig øvelser i marsjering rundt
i gården – det være seg klassevis eller
ved at alle de 7 klassene deltok. Da
var det gange rundt hele skolegården
med sanger som «No livnar det i
lundar», «Norge i rødt, hvitt og
blått» med «Hvor hen du går i li
og fjell...», «Mot i brystet» osv.
Selvfølgelig måtte vi også kunne både
nasjonalsangen og fedrelandssalmen
– om enn ikke alle versene.
Under marsjen skulle det unisont
ropes med begeistring og glede:
«Hipp, hipp, heisan, hurra!» og
viftes med flaggene. Jeg kan ikke
huske at det verken i forberedelsene
til 17. mai eller under avviklingen ble
fremhevet ord om grunnloven eller
nasjonaldagen. I alle fall var vi på det
nivået svært lite opptatt av dette. Det
20

som jeg imidlertid husker, er at det
var freden vi feiret – vi var nå et fritt
folk, et fritt land, og at det aldri mer
skulle bli krig igjen.
Bankløkka ble på sommertid
benyttet både til skoleformål,
til lekeplass etter skoletid og til
underholdningsplass på festdager,
krokettspill og som plass for sirkus
og tivoli. Om vinteren ble den
benyttet som skøytebane på dagen
og som regel til bandy og hockeyspill
for de mer voksne på kveldstid.
Bankløkka var også stedet hvor
barnelekene etter barnetoget og
gudstjenesten ble arrangert 17. mai.
Da var det merket opp med sagflis
6 baner med en meters bredde på
plassen nærmest Kirkegaten. I disse
banene konkurrerte gutter og jenter i
sekkeløp, potetløp eller eggeløp.
Sekkeløpet foregikk på den måten
PENSJONIST-NYTT 2/2014

Sekkeløp på Bankløkka en 17. mai i slutten av 1940-årene, omkranset av en vakker
allé av lindetrær. (Foto: Øivind Bjarne Hansen. Kilde: Drøbakskalenderen 2012).

Generalprøve på marsjøvelser i skolegården 17. mai en gang i 1930-årene. I
bakgrunnen i hjørnet av den lukkede gården ser vi utedoene. Til venstre på bildet
står pipen til dampmaskinen i Kroketønna som ga likestrøm til lyskastere som skulle
belyse fiendtlige skip ute på fjorden. (Foto fra Drøbakskalenderen 1990).
PENSJONIST-NYTT 2/2014
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MEDMENNESKELIGHET

Et unikt fargefoto av barnetoget på vei ned Storgaten 17. mai 1952. Barna er omgitt
av hus fra 1700-tallet. Til venstre ser vi Abrahamsengården. Huset til høyre ble revet
omkring 1970 for å gi plass til Bergens Privatbank. Bak dette skimter vi verandaen
på huset til distriktslege J. F. Johnsen, som brant ned tre år senere. (Foto: Jac. Brun.
Kilde: Drøbakskalenderen 1996).
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at det ble trukket en striesekk opp til
livet, og så måtte det hoppes frem og
tilbake i banene. Potetløpet bestod av
å hente inn poteter som var lagt ut i
banene og legge dem tilbake på plass
ved startstedet. Eggeløpet bestod i å
ha et egg på en spiseskje og med dette
løpe frem og tilbake i banen – uten
å miste det på bakken. Det var ikke
tillatt å holde på egget under løpet.
En flaggstang var reist opp nær
gjerdet til apotekerhagen. Stangen
anslår jeg til å ha vært ca. 9-10
meter. På toppen var det festet et
trekors hvor det hang gevinster for
den gutten eller jenta som klarte
å klatre til toppen og hente det
vedkommende ønsket seg. Her hang
det saltpølse, fotball, kasteball i nett,
speiderøks, slirekniv osv. Det stod kø
ved stangen for å komme til topps,
men det var ikke mange som klarte
det. Etter hvert ble det jo også mindre
attraktivt å klatre opp, da de flotteste
gevinstene ble hentet først.
Rett ved siden av var det satt opp
et trestativ hvor to konkurrenter satt
på en liggende rund stokk. Med hver
sin striesekk fylt med høy skulle de
kjempe mot hverandre inntil den
ene datt ned i et seil under stokken.
Vinneren ble sittende igjen på
stokken.
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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.

Litt historie om

ÅRUNGSTUA
under Froen gård – Del 1

Husmannsplass fra tidlig på
1700-tallet
Mange har bodd på Årungstua opp
igjennom tidene, for plassen er nok
fra tidlig på 1700-tallet. Fram til 1785
var den under Horgen gård. Da Peder
Schøyen på Froen solgte Horgen
til oppsitteren i 1785, holdt han
Årungstua tilbake, slik at plassen etter
dette hørte inn under Froen.
Den første vi hører om på Årungstua var Johannes, som var gift med
Anne Hansdatter Mien. De bodde her
i 1746. Før 1761 hadde en husmann
som het Arne kommet hit. Guri
Årungstua, som døde 84 år gammel i
1762, var trolig hans mor. Det samme
året fikk Arne datteren Else.
Lars Hansen bodde på Årungstua
omtrent fra 1785 da plassen kom inn
under Froen. Han var her fram til
PENSJONIST-NYTT 2/2014

1798, og for plassen betalte han årlig 9
riksdaler i avgift. Han var snekker av
yrke. 1798 flyttet han til Drøbak, der
han eide et hus i 1801. Lars var gift med
Kari Stillaugsdatter fra Nordre Horgen,
og sammen hadde de døtrene Helene og
Johanne.
Etter Lars Hansen og Kari Stillaugsdatter kom Halvor Andersen til Årungstua. Han var født omkring 1752. I
folketellingen 1801 for Ås prestegjeld
nevnes han som «Huusmand uden
jord». Halvor var gift med Ingeborg
Larsdatter, født ca. 1736. Hun var
altså en god del eldre enn ham, og
de hadde begge vært gift tidligere.
Datteren Gunnil Halvorsdatter var født
omkring 1790. De hadde i tillegg tatt
til seg et barn til oppfostring. Det var
Karen Svensdatter, født ca. 1800. Kari
Olsdatter, født omkring 1763, hadde
25

Bildet over: Årungstua. Utsnitt av foto fra 1951. Bildet t.h.: Årungstua malt av min far
Einar Basteson i 1944.

også tilhold på Årungstua, men hun
var «Sygelig og Fattiglem».
Halvor og Ingeborg ble her bare
en kort tid før plassen ble overtatt av
Brynild Helgesen, som visstnok kom
fra en plass under Fåle. Men allerede
i juni 1803 overlot Brynild plassen til
Erik Eriksen (ca. 1764-1806), som var
gift med Abigael Larsdatter. De hadde
barna Ingeborg og Lise. Etter mannens
død i 1806 fortsatte Abigael å drive
Årungstua fram til 1808.
Så ble plassen overtatt av Jakob
Jakobsen og Maren Olsdatter, og disse
ble boende i flere tiår. Vi vet at familien
bodde her etter 1836. Jakob og Maren
hadde barna Ole, Maren, Anne Marie,
Peter og Andreas. I tillegg til arbeidet
på husmannsplassen og på Froen, drev
26

Jakob med fiske i Årungen.
Greta Christiansen skriver at så sent
som i 1850-årene besøkte en ulveflokk
uthuset i Årungstua og trakk ut
julegrisen, som ble ulvemat istedenfor
julemat. Det var en knitrende kald
desembernatt med blank is på Årungen
og kald, skinnende måne.
Datteren Maren Jakobsdatter, født
1816, giftet seg med Andreas Karlsen,
som var født 1813 i Ås. Andreas var
husmann med jord på Årungstua i
1865, og de hadde sønnene Karl, født
1850, August, født 1854 og Abraham,
født ca. 1860. I 1865 hadde de 3 kuer
og 2 sauer. De satte 3 tønner poteter og
sådde 1/8 tønne hvete, 3/8 tønne bygg
og 1 tønne havre.
På Årungstua i 1865 bodde også
PENSJONIST-NYTT 2/2014

legdslemmene Kort Mikaelsen, født
1857, og enken Marte Olsdatter, født
1782.
I 1875 bodde Andreas og Maren
fremdeles på Årungstua, og sønnen
Abraham var igjen på bruket. Maren
hadde en sønn fra før som het Martin
Larsen og var født i 1846. Han bodde
også på Årungstua i 1875. Dette året
hadde de 2 kuer, 1 kalv, 2 sauer og 1
svin. De sådde ¼ tønne hvete, ½ tønne
bygg, 1 tønne havre og satte 3 tønner
poteter.
I folketellingen 1891 finner vi
Årungstua under tellingskrets 1
Kirkefjerdingen, husliste nr. 51.
Det bor nå i alt fem personer på
plassen. Maren Jakobsdatter har
tydeligvis blitt enke, for hun er nå
PENSJONIST-NYTT 2/2014

«Pladsbrugerske» med jord. Det
står også at hun driver «Husgjerning
og Kreaturstel» og er «Huskone
med Jord». Sammen med henne bor
sønnen Martin Larsen. Han driver
med «Tømmer- og Vedkjøring for
Fremmede». Den yngste sønnen
Abraham Andreassen bor fremdeles
hjemme. Det opplyses at han livnærer
seg av snekkerarbeid.
I 1891 bor i tillegg Karl Otto
Aleksander Nilsen i Årungstua. Han
var født i Kristiania i 1870 og var nå
i tjeneste med jordbruksarbeid. Den
femte personen var tjenestepiken
Hilda Matilde Hansdatter. Hun
var født i Hobøl i 1874 og var nå
beskjeftiget med «Husgjerning og
Kreaturstel».
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I 1900 var det kommet en ny
mann i Årungstua. Det var Ludvig
Johannesen, født 1872 i Sverige. Han
hadde ikke norsk statsborgerskap.
Ludvig forpaktet Årungstua og var
sysselsatt med jordbruksarbeid og
kjøring for fremmede. Hans kone
het Anna og var født 1867 i Frogn.
Hun var beskjeftiget med husarbeid
og fjøsstell. De hadde barna Lagerta
Ludvigsen, født 1896, Johan
Ludvigsen, født 1897, og Dagmar
Ludvigsen, født 1898. Det bodde
også en pleiesønn her som var utsatt
av fattigvesenet. Han het Konrad
Johansen og var født i 1886. De
hadde både korn, kreatur, fjærkre og
frukthage
I 1910 er det igjen nye brukere
på Årungstua. Det er forpakter og
steinpukkarbeider Hans Johannesen,
født 1856 i Nordby. Han var gift med
Marie Nilsen, født 1862 i Aker. Barn:
Johan K., født 1887, og Johannes,
født 1890, som begge var fiskere og
jordbruksarbeidere. Videre hadde de
sønnen Harald, født 1896, og døtrene
Dagmar, født 1899, Ragna, født
1901, og Magnhild, født 1903. Alle
barna het Hansen til etternavn, og
de var født i Aker. De hadde også en
pleiesønn som het Alf Eugen. Han var
født i 1906.
I 1914 kan en se at nye beboere var
kommet til Årungstua. Det var Hans
og Klara Mathisen. Hvor lenge disse
bodde der, vet jeg ikke.
28

Brannen i 1914
Sommeren 1914 brant låvebygningen
ned. Av takstmennene får vi vite
ganske mye om det som skjedde:
«Fredag den 24de Juli 1914,
nedbrændte udhusbygning med Fjøs,
paa den Godseier Aug. Buttenchøn, tilhørende Eiendom. Pladsen
Aarungstuen, Froen grund B.N.
28629. Takseret i Akershus
Brandassuranseforening. Ladebygning
for Kr 500 og Fjøset for Kr 900. tils
Kr 1400. Paa Pladsen bor Husmand
Hans Mathisen. Brandforhør blev
afholdt 25 Juli, af Bestyreren samt
Takstasjonsmann Hans Stensrud,
Horgen.
1te vidne Hans Mathisens Hustru,
Klara, 25 aar gammel, forklarede at
hun blev var Ilden Kl 4 efterm. Da
hun kom ut fra Stuebygningen, idet
hun saa Røk slaa ut fra Laaven. Det
første hun gjorde var at faa ut to Griser
og en Kalv, vorefter hun tog Børnene
og sprang mot Hovedgaarden, og
ropte Brand; Da hun ansaa det for
umuligt at faa slukket. Vidnet tror
at Børnene har havt Fyrstikker, da
de Netop var kommet ind ovenfra
Laaven, hun har ikke seet at Børnene
har havt Fyrstikker.
2det Vidne Hans Mathisen,
Husmand paa stedet, forklarede, at
han var hjemme til Middag, men
gik til Hovedgaarden kl. 1. kl. 4 blev
vidnet anraabt af arbeider Johan
Andresen, at det brændte hos ham, og
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da han naadde hjem stod hele Huset
i lys Lue. Vidnet og hele Arbeidsstyrken fra Hovedgaarden var straks
tilstede, og begynte at bære vand
paa Stuebygningen, hvormed denne
reddedes. Idet der var Ild i den paa
flere steder. Vidnet har ikke mere at
forklare. Murene som stod igjen af
Fjøset, Takseredes for Kr 300. Efter
Ladebygningen var intet at taksere.
Johan Paulsen H. Stensrud».
Kilder:
Christiansen, Greta. «Lokalhistorie».
[Frogn u.å.]. [Frogn Historielags nettsted].
Digitalarkivet: Folketellinger 1801, 1865,
1875, 1891, 1900, 1910.
Myckland, Haakon Falck. «Bygdebok for

Brannen på
Årungstua
i 1914 er
beskrevet i
en branntakstprotokoll i Statsarkivet
i Oslo.

Frogn. Gårdshistorien». Frogn 1967.
Statsarkivet i Oslo: Norges brannkasse.
Branntakster Frogn. Branntakstprotokoll
II-9, fol. 174a.

Artikkelen fortsetter i neste nummer

«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.
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Vi har klær for
dame og herre!

Karl Garder forteller
I slutten av 1930-åra var det to slakterier i Drøbak. Det var Rommerud og
Abrahamsen. Var det en gjøkalv eller et annet dyr som skulle slaktes, brukte
vi Rommerud og avtalte dag for levering.

AMFI DRØBAK CITY
TLF: 97 61 61 38
Velkommen til hyggelig handel
10% pensjonistrabatt på kosttilskudd
Åpningstider:
Hverdager kl 9-17 Lørdag kl 9-15

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

Torggata 1, Tlf 64931205

Torget • 1440 Drøbak
Tlf 64 90 64 60 • Faks 64 93 56 29
Åpningstider:
Man., tirs., fre. 11-15
Ons., tors. 11-19
Lør. 11-14
Sommertid:
Man/Tors. 10-15, Ons. 10-17, Lør. 11-14

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

MALERIER

Niels Carlsens gate 2
1440 Drøbak

GRAFIKK

Tlf. 64 98 90 77 / 480 69 054

GLASS
KERAMIKK
SMYKKER
RAMMEVERKSTED
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Fraktet i en striesekk
Når en driver med husdyr, opplever
en noe nytt hele tiden. Var det en kalv
som ikke skulle settes på, så skulle
den slaktes. Det kunne være dårlige
egenskaper fra ku eller okse. For å
få den med ned til Drøbak, bandt vi
frambeina til et bakbein på motsatt
side. Så blei kalven tredd ned i en
striesekk med hodet utenfor. Deretter
la vi den oppi fjørkjerra under setet –
med hue mellom knea til kusken, og
så dro vi de nesten to mila til Drøbak.
Der leverte vi kalven til slakteren og
fikk med tomsekken tilbake. Den
kunne jo brukes flere ganger.

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

LLE

RI OG R

AMMEVERK

STE

D

Åpningstider:
tirs/fre 10-17
ons/lør 10-16, tors 10-19
søndag og mandag stengt
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Ei unormal ku
Ei ku prøver seg som okse ute på beite.
Ho rir på kuene stadig vekk. Aha – ho
er blitt brunstig. Jeg ringer til en som
har en bra besetning. – Bare kom,
sier han, oksen er ledig. Jeg setter
ei taugrime på kua og går av gårde.
Bedekningen går bra.
Ut på beite igjen, men kua har helt
unormal oppførsel. Ho går og brøler
og skraper med forbeina så jorda
spruter. Så står ho og stanger i bakken
og ser veldig olm ut. Ho blåser i nesa
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«Den finner dere ikke i kveld», sier
far min. «Bli med kuene i morra. De
veit hvor ho er». – Og ganske riktig,
kuene går direkte til kua lengst nord i
skauen. Der står ho, og kalven står og
patter. Vi leier med oss kua, og kalven
følger etter. Den må støttes, for den er
litt ustø på beina.

Vårslepp. (Foto: Karl Garder. Kilde: «Her i Fraunars gamle rike…»).

og stirrer på meg. Følger deretter med
de andre kuene inn i fjøset.
Jeg ringer til dyrlegen. – Jo du,
det er en cyste på eggstokken. Nå har
jeg klemt den, så nå skulle det være
normalt igjen. Men kua tok seg ikke.
Ingen kalv og ingen melk. Denne kua
var helt unormal og farlig. For å få
ho ut av fjøset og på høyvogna måtte
ho blendes. Jeg bandt en sekk fast i
grima så ho ikke kunne se. Da blei ho
roligere. Jeg hentet hesten og lot den
få se på kua før den ble spent føre. Så
kjørte jeg til Rommerud.
«Går det an!»
Jeg kommer inn i slakterbutikken
for å hente oppgjøret for slaktet. En
kunde står foran meg og spør etter
kjøttpålegg. Ei ungjente er aleine i
butikken. Ho finner fram det kunden
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vil ha, legger det på vekta og ser på
prislista. – Og ser på prislista en gang
til… Så går ho inn på bakrommet.
Der er fru Rommerud. Jenta peker
på prislista og sier: «Hæ! For det
veslegrannet der! Går det an!».
Fru Rommerud overtok kunden
og sa ikke et ord til jenta. Jeg fikk
pengene for oppgjøret og gikk og
tenkte at den jenta var helt ubrukelig.
Jeg så henne ikke igjen.
Kalving på skauen
Det er høst og kuene går i skauen og
spiser sopp. En sjelden gang kommer
de ikke hjem til melking i rett tid.
Men de har jo bjeller, så jeg finner dem
snart.
En gang er det ei ku for lite. Ho
har kalva på skauen. Jeg setter inn
kuene og mjælker. Så skal vi gå og leite.
PENSJONIST-NYTT 2/2014

FOTO: SVEN LINDBLAD

Dum som ei ku?
Jeg tror nesten alle dyr er kloke og kan
tenke. De forstår mye mer enn folk
trur. Jeg hørte en gang ei bestemor
fortalte om en unge i Rendalen som
skulle gå til nabosetra. Ho tok feil av
veien, gikk seg vill og kom ikke fram.
Folk ga seg til å leite i fjellet. Hele
bygda var med, men uten resultat.
Jenta gikk og spiste bær, og tredje
dagen kom ho fram til ei seter. Der
møtte ho ei mongoloid dame som kom
gående imot henne. Jenta blir redd.
Ho tror det er huldra som vil ta henne.
Jenta løper alt det ho orker inntil ho
stuper, og der lå ho.
Så kommer kuene hjem for å bli
melket. Ei ku ser ungen som ligger
der. Kua skjønner at det er noe galt
og dytter til ungen med mulen til ho
står opp. På setra savner de kua. Et
stykke unna ser de ho og går ned og
finner ungen. Det var flere mil fra
hjemmesetra.
Så sier bestemora: «Hadde ikke
kua vært hos meg, så hadde ikke dere
vært født. Den ungen var meg».
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I en serie artikler vil ansatte i Advokatfirmaet
Perspektiv i Drøbak komme med juridiske råd og tips
innenfor aktuelle temaer. Denne gangen tar advokat
Møyfrid Hveding for seg mangler som kan forekomme
ved overdragelse av fast eiendom, og vi får vite litt om
hvilke lover og regler som gjelder på dette området.

Hvert år foretas et enormt antall
eiendomsoverdragelser. Ifølge
Statistisk sentralbyrå ble det bare
i 4. kvartal 2013 tinglyst 49.658
eiendomsoverdragelser til en samlet
verdi av 96,9 milliarder kroner.
Av disse var 24.700 bebygde
boligeiendommer til en verdi av 74
milliarder kroner.
Heldigvis gjennomføres de fleste
eiendomstransaksjoner uten store
problemer. Både selger og kjøper får
det de skal ha og kan gå videre hver
på sin kant. Men det sier seg selv at
med et så stort antall overdragelser,
så vil det også oppstå tilfeller hvor en
av partene, som regel kjøperen, mener
å ikke ha fått det som var avtalt – og
derfor fremmer krav mot selgeren om
prisavslag, erstatning eller heving. Det
kan da være greit å kjenne litt til hvilke
regler som gjelder, selv om det her bare
er plass til hovedlinjene.
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Hva er en eiendomsmangel?
Eiendomsoverdragelser reguleres
av avhendingslova, som langt på vei
er ufravikelig dersom kjøper er en
forbruker. Utgangspunktet er at det
er en mangel dersom eiendommen
ikke er slik man hadde en berettiget
forventning om at den skulle
være på bakgrunn av avtalen. Her
må man ikke bare se på selve det
skrevne avtaledokumentet, men
også andre omstendigheter rundt
eiendomsoverdragelsen. Dette
innebærer blant annet at feil man
visste om før avtaleinngåelsen, aldri
kan være en mangel.
De fleste eiendommer selges
imidlertid med en såkalt «som
den er»-klausul. Det innebærer at
utgangspunktet snus helt rundt, slik at
i stedet for at ethvert avvik fra avtalen
innebærer en mangel, så overtar
kjøperen risikoen for feil og mangler
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på eiendommen. En slik speilvending
ville fort kunne bli en alvorlig
hindring for eiendomsomsetningen
dersom den var total. De færreste
ville våge å kjøpe eiendom av frykt for
kostbare skjulte mangler. Det er derfor
noen viktige unntak fra regelen.
For det første er det likevel en
mangel dersom selgeren ikke har
opplyst om forhold av vesentlig
betydning som han måtte kjenne til,
og som kjøperen hadde grunn til å
regne med å få opplysninger om. Dette
får likevel bare betydning dersom de
manglende opplysningene kan antas
å ha virket inn på avtalen. Mangelen
må naturligvis også knytte seg til de
forholdene som det skulle vært opplyst
om.
Det neste unntaket er dersom
eiendommen ikke samsvarer med de
opplysningene som selger og selgers
representanter har gitt i forbindelse
med salget. Da er det også en mangel
hvis opplysningene kan antas å
ha virket inn på avtalen, og feilen
knytter seg til de forholdene det er gitt
uriktige opplysninger om.
Mens de to nevnte unntakene
begge gjelder forhold som selger selv
er skyld i, og som det derfor bare er
rett og rimelig at selger må ta støyten
for, så gjelder det siste unntaket
fra hovedregelen selv om selger har
opptrådt korrekt på alle måter. Dette
er en sikkerhetsventil for kjøper. Det
kan nemlig være en mangel også hvis
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eiendommen er i vesentlig dårligere
forfatning enn kjøper hadde grunn
til å regne med ut fra avtalen og
forholdene for øvrig. Noe annet ville
kunne gitt en utilsiktet og urimelig
skjevhet i avtaleforholdet. Regelen
praktiseres strengt. Meningen med
«som den er»-klausulen er jo nettopp
at kjøper selv må ta ansvaret for
skjulte feil og mangler. Høyesterett
har bestemt at «vesentlig» her betyr
mangler tilsvarende minst 3-6 % av
kjøpesummen.
Reklamasjon
Reklamasjonsreglene henger nøye
sammen med mangelreglene. Selger
blir bare ansvarlig for en mangel
dersom han får beskjed både om at
kjøper har oppdaget en mangel, og at
han ønsker å fremme krav mot selger.
Det er to frister som må overholdes
for en slik reklamasjon. For det første
er det en absolutt frist på fem år fra
overtakelsestidspunktet. Dersom
mangelen blir varslet etter femårsfristen, mister kjøperen sin rett.
Innenfor femårsfristen er det en
annen viktig frist: kjøper må nemlig
reklamere over mangelen innen
rimelig tid etter at den ble oppdaget
eller burde vært oppdaget. Hva som
er «rimelig tid» er ifølge domstolene
litt varierende ut fra forholdene, men
grensen går et sted mellom to og fire
måneder. Og varsler man for seint,
så taper man kravet. Med andre ord
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er det lurt å gi beskjed så snart som
mulig. Det er nok med en såkalt
nøytral reklamasjon, dersom man
ikke har fått utredet skadene ordentlig
enda. Det viktige er at selger får vite
hva som er avdekket, og at det vil
kunne komme et krav som følge av
dette.
Selv om det er mulig å
reklamere over feil inntil fem år
etter overtakelse, så er det viktig
å vite at selger likevel bare kan bli
ansvarlig for feil som var der allerede
på overtakelsestidspunktet. Men
dersom det kan bevises at feilen var
der allerede ved overtakelse, så blir
selger ansvarlig – selv om feilen ikke
materialiserte seg før på et langt senere
tidspunkt. Det er imidlertid kjøper
som må bevise både at det foreligger
feil, og at feilen var der allerede på
overtakelsestidspunktet. Det er en
bevisbyrde som blir tyngre og tyngre
jo lenger tid det går.


Takk, takk,
takk…

Økonomiske bidrag fra våre
kjære lesere strømmer inn,
og vi takker hjerteligst ved å
presentere et nytt nummer
av Pensjonist-nytt. Som dere
ser er bladet spekket med
illustrasjoner, hvorav mange i
farger. Med økonomien i orden
er det lettere å gjøre bladet
lekkert og leseverdig.
Hjertelig hilsen fra
Redaksjonskomiteen
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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. I denne serien vil vi presentere noen kilder innenfor slektsgransking,
både på nasjonalt plan og kilder av mer lokal interesse
Tekst: Sven Lindblad
De første undersøkelsene
I den første fasen av
slektsgranskingen bør vi kontakte
nålevende medlemmer av familien
for å høre hva de vet om slekten
bakover i tid. Gamle fotoalbum kan
være en viktig kilde til informasjon,
og kanskje har noen av slektningene
oppbevart bilder som vi ikke visste
om? Et problem med eldre fotoalbum
kan være at det noen ganger ikke står
navn på dem som er avbildet. Den
gangen for hundre år siden visste jo
praktisk talt alle i slekten hvem som
var med på bildene.
Eldre fotografier hvor slektninger
kan identifiseres, har særlig stor verdi.
De gjør at menneskene kommer mye
nærmere og blir mer levende for oss.
Slike bilder bør sikres for ettertiden,
gjerne ved at de digitaliseres og deles
med andre som også har interesse for
slekten og for gamle dager.
Det samme gjelder eldre fotografier av bygninger som har tilknytning til familien. Bilder av
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Gamle bilder av slektninger må vi ta
godt vare på. Dette fotografiet viser min
oldemor Marie Gundersdatter Haugland
(1846–1907) fra Radøy nord for Bergen.
Bildet er trolig fra 1890-årene.
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der. Muligens har familiemedlemmer
før oss gjort andre og mer omfattende
notater om slektsforholdene? I det
hele tatt bør vi tenke gjennom hvilke
muligheter vi har for å finne fram til
opplysninger som allerede er kartlagt
av andre.
Uansett hvor vi får informasjonen
fra, er det viktig å være kritisk og
notere ned hvem eller hva som er
kilden til opplysningene. 

Foredrag høsten 2014
4. september: Klaus Henning
Forfatter
Adolfs barn. Om å vokse opp i
etterkrigens Tyskland
18. september: Anne-Mette Stabel
Kulturhistoriker/forsker
Fredrik Stabel 1914–2001
2. oktober:
Program ikke fastlagt
16. oktober: Vetle Lid Larsen
Forfatter, skribent
1001 natt. Om hvit slavehandel på
1700-tallet

Gravsteder er viktige kilder til informasjon, ikke minst om korrekt navn samt dato for
fødsel og død. Vi ser her maleren Anton Thoresens grav i Drøbak. (Foto: S. L.).

bygninger kan fortelle oss en god del,
ikke minst om hvordan menneskene
levde sine liv. Og kanskje har vi
liggende enkelte riktig gamle
postkort eller brev som noen av våre
slektninger sendte til hverandre i
sin tid? Litt av hvert av interesse for
slektsgranskeren kan finnes i skuffer
og skap.
Et annet nyttig tiltak i den første
orienteringsfasen, er å oppsøke
gravsteiner på kirkegårder, ta bilder
og notere ned fullt navn samt datoer
for fødsel og død for slektninger som
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skal være med i vårt nye «slektstre».
Her bør det nevnes at DIS-Norge –
som er landets største organisasjon
for slektsforskere – driver prosjektet
«Gravminner i Norge». Deltakerne
i prosjektet fotograferer og samler
inn navn samt fødsels- og dødsdato
fra kirkegårder rundt om i landet.
Resultatene registreres i en nasjonal
gravstedsdatabase, men dette arbeidet
vil nødvendigvis ta tid.
Dersom noen i familien har arvet
en gammel bibel, kan opplysninger
om eldre slektninger være skrevet inn
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6. november: Espen Olafsen
Radiopersonlighet, forfatter
Du er din beste medisin
20. november: Roy Andersen
Historiker
Norge under 1. verdenskrig

I en gammel bibel som har fulgt familien,
kan det være gjort verdifulle notater av
eller om eldre slektninger. (Foto: Sven
Lindblad).
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Foredragene holdes på Drøbak
Hospital og begynner kl. 11.00.
Les mer om Frogn U3A på
nettportalen u3a.no
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Til minne om

Øystein Øystå

Det er noen mennesker som vi liksom forventer alltid skal være der og
fortsatt holde på med det samme som de har gjort så lenge vi kan huske.
Øystein Øystå var et slikt menneske, så da det triste budskapet kom om at
han var gått bort 12. april 2014, kunne vi nesten ikke tro at det var sant.
Tekst: Sven Lindblad
Han var født i Eydehavn 25. oktober
1934. Eydehavn tilhører nå Arendal
kommune. Øystein viste tidlig at han
var en nysgjerrig gutt med et åpent
sinn. Han hadde mange interesser,
som friidrett, musikk og litteratur.
Han kunne hoppe langt og løpe fort,
men biblioteket med alle bøkene
ble like viktig for ham. Øystein ble
tidlig interessert i historie, og Snorres
kongesagaer var det første store verket
han leste. Da gikk han fremdeles i
småskolen.
Men aller mest grublet han over
selve tilværelsen, og en bok han
hadde fått av en onkel gjorde sterkt
inntrykk på ham. Øystein undret seg
under stjernene over verdensrommet
og dets tilsynelatende uendelighet.
Og hvis det ikke var uendelig
likevel, hva var det så bortenfor alt
sammen? Etter gymnaset i Arendal
måtte det bli studier i astronomi ved
universitetet, og han flyttet til Oslo
i 1953. Men astronomien – og ikke
minst all matematikken som fulgte
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med, viste seg å være en annerledes
erfaring enn den han hadde sett for
seg. Han hørte nok mer hjemme
innenfor humaniora.
Øystein var innom befalskolen,
og turen gikk til Gaza hvor han
var velferdsoffiser i en FN-bataljon.
Han var etter hvert blitt klar over
at han ikke bare hadde talent for å
skrive, men at han kunne skrive godt.
Snart startet han på en journalistisk
karriere. Han var tilknyttet flere
aviser, først lokalpressen i Arendal og
deretter riksaviser som Morgenposten
og Vårt Land. Han ble pressesekretær
i Riksteateret, som ennå var i sin
barndom. Dette var en interessant
tid hvor han lærte mye. Videre var
han noen år i Cappelens forlag og
i Bokklubben, hvor han ble første
redaktør av bladet Bindestreken.
I 1970 ble han informasjonssjef i
Bryggeriforeningen – en stilling han
hadde i mange år.
Til Drøbak kom han og kona
Grete i 1964, og de flyttet inn i
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Foto: Akershus Amtstidende

Tårnhuset. Snart gjorde han seg
bemerket på flere områder, særlig
innfor kulturlivet. Han ble blant
annet tilknyttet Drøbak Studiescene
og Drøbak båtforening. Han var
også aktiv innenfor Rotary. Øystein
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var formann i festivalkomiteen for
den første norske filmfestivalen.
Den ble holdt i Drøbak i 1973. Han
var initiativtaker til de legendariske
visekveldene foran Børsumbygningen
på Follo Museum i 1970-årene og
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ved etableringen av Cabinorkesteret.
Og ikke minst tok han initiativet
til opprettelsen av det nåværende
Avistegnernes Hus i Drøbak.
Øystein var en energisk
«bokbader» og arrangerte årlige,
svært populære bokkvelder på
Reenskaug i Drøbak. Dette pågikk
i hele 40 år, fram til han måtte gi
seg for noen år siden. En rekke
ulike bøker ble presentert på disse
kveldene i årenes løp. Forlagene
ga jo ut mye forskjellig litteratur.
– Har forleggerne sjel? spurte
forlagskjempen Henrik Groth i
sin tid. Og han hadde svaret klart:
forleggere har ikke sjel, for hva skal
de med den? Der hvor andre har sjel,
bør forleggeren heller ha «et følsomt
tomrom». Dette var tanker og
formuleringer som gjorde inntrykk –
også på Øystein Øystå.
Selv utga Øystein en rekke bøker.
Flere av dem var jubileumsbøker som
han skrev på bestilling. Han skrev
om Drøbak kunstforening og om
Drøbak båtforening, og han redigerte
visebøker. Ellers kan vi særlig nevne
praktverket «Øl til glede» (1996),
boken «Glade Drøbak» (1999)
og «Frogn Bygdebokverk», bind
5 (2001). Dette bindet dekker
perioden 1945–2000. Han var
redaktør av Follominne i 1999 og
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skrev flere artikler, blant annet
i Norsk biografisk leksikon, Ny
fremtid, Follominne, Pensjonist-nytt
og Akershus Amtstidende, hvor
han lenge hadde en egen spalte. I
Follominne skrev han om Drøbak
og dikterne (1999), Knut Hamsun
(2002) og Fredrik Stabel (2003). I
2004 fikk han Frogn kommunes
kulturpris. I 2005 kom boken
«Ettertanker i fortid. Revestreker fra
småbyen». Den er rikt illustrert av
flere av landets fremste avistegnere.
Øystein var glad i viser og dikt.
Han både skrev og framførte viser,
og han deltok i lyrikkprogrammer
i NRK. Han var et energisk jamenneske med et stort hjerte, særlig
for det lokale kulturlivet. Han rakk
så utrolig mye, og han dro andre med
seg. Vi takker for alt han ga oss.
Øystein forble en undrende
person hele livet. «Så kjedelig det
ville være om alle gåter lot seg løse»,
skrev han til slutt i sin artikkel
om Knut Hamsun. Han avsluttet
artikkelen med et vakkert vers fra
diktet «Søvnen og Døden»: «Og
var det idag jeg siste Gang saa /
Mennesket, Jorden og Aftenrøden,
– / tikker mit Hjærte i Nat istaa, / er
det Farvel med alt – lat gaa! / Intet er
endt med Døden». 
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Unike opptak av
Fredrik Stabel
utgitt på DVD
Tekst: Sven Lindblad
4. januar 2014 var det hundre år siden
Fredrik Stabel ble født, og i perioden
7. juni til 26. oktober vil han bli
feiret med en jubileumsutstilling i
Avistegnernes Hus i Drøbak.
Til jubileet er det utgitt en DVD
hvor vi kan se unike opptak som ble
gjort i tilknytning til en utstilling som
ble holdt i biblioteket i Drøbak da
Stabel fylte 80 år. Han ville vanligvis
ikke være med på filmprosjekter, men
denne ene gangen gikk han med på
at Lars Rasmussen og Knut Klæbo
filmet ham i fri utfoldelse i hjemmet
nederst i Seimbakken. Vi møter hans
særegne, absurde humor og nærmest
grensesprengende kunst. Det finnes
vel ikke noe i hele verden som ligner
på dette. I filmen får vi også se opptak
fra utstillingen på biblioteket hvor en
del kjente personligheter i Drøbak
kommenterer kunsten som vises.
«Man kan si hva man vil… om
Fredrik Stabel og hans kunst» heter
filmen. Med sine sjeldne øyeblikksbilder synes vi absolutt at den innfrir
forventningene. Den varer i 45
minutter, og vi får muligheten til å
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se og høre Stabel selv fortelle. Han
letter litt på sløret om hvordan Norsk
Dusteforbund og dets merkelige
persongalleri ble til. Aforismene
omtales, og vi blir blant mye annet
minnet om at dusteforbundets
president Darwin P. Erlandsen i sin
tid fastslo at man ikke bør kaste perler
for svin. Det viser seg nemlig at svinet
har lett for å gli i perlene så det faller
og slår seg. For øvrig egner grisen seg
ikke som jakthund, noe som ble slått
fast allerede i femte, reviderte utgave
av Diderik Froms håndbok «Grisen
som jakthund».
Nok av det. Filmen skal ha blitt
vist én gang på NRK, men lite skjedde
med den etterpå. Nå har den blitt
digitalisert og selges i Avistegnernes
Hus. Det er et prisverdig tiltak som
mange beundrere av Stabel og hans
kunst vil ha glede av.
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De usynlige
Tekst: Halvor Glenne
Barrøy på Helgelandskysten
Boken gir en situasjonsbeskrivelse
av et lite øysamfunn på den lille øya
Barrøy i tidsrommet 1913‒1928.
Barrøy ligger ytterst i havgapet på
Helgelandskysten og er en av et utall
øyer langs norskekysten. Boken er en
roman, men jeg synes den også er et
verdifullt stykke kulturhistorie. Den
forteller om et kystmiljø som har
formet nasjonen, men som nå er på vei
ut – ja, som for en stor del er borte.
Jeg oppfatter den som en «langsom»
bok som ikke drives raskt frem av
handlingen. På grunn av tidsrammen
for handlingen er det hverken
mobiltelefoner eller datamaskiner.
Herlig.
Boken har altså en langsom
historie. Forfatteren har tid nok til
å fortelle, og et herlig effektivt og
direkte språk. Boken er på 245 sider
og rommer 53 kapitler. Det betyr at
kapitlene ofte er korte og presise og gir
et klart skille mellom de forskjellige
familiesituasjoner som forfatteren lar
leseren få innblikk i.
Ingrid, hovedpersonen i boken, er
3 år når historien starter. Presten, som
er en landkrabbe og redd for havet,
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Roy Jacobsen: «De usynlige».
Cappelen Damm, 2013. 245 sider.

kommer på besøk og gir Ingrid ekstra
oppmerksomhet. Han tenker der
han holder henne i hånden at denne
hånden snart skal arbeide hardt. Han
har helt rett, for Ingrid viser ansvar
selv så ung hun er.
Presten har aldri tidligere vært på
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Barrøy. Barrøy er et samfunn hvor en
håndfull mennesker dyrker et tynt
lag jord, fisker i havets dyp og føder
barn som gjør det samme. Dette er
ingen gold og bitter kyst, slik det
ser ut fra Hovedøya, landkrabbenes
ståsted. I dag viser den seg å være den
grønneste hage.
Barbro er robust og en god
læremester for Ingrid når det gjelder
praktisk arbeid av forskjellig slag.
Barbro, som er 23 år, er den mye
yngre søsteren til Ingrids far, Hans.
Hun er litt spesiell og lot seg for
eksempel av forskjellige grunner
ikke konfirmere. Forholdet mellom
familiemedlemmene er utfordrende,
underfundig, på samme måten som
øya i seg selv byr på utfordringer.
Husene på øya er plassert på
grunnlag av en kollektiv og nedarvet
visdom, bygget på dyrekjøpt erfaring.
Tunet er slik anlagt at det danner en
plog mot været, slik at husene ikke
skal blåse over ende. Hvilket rom
skal vi sove i? Rommet mot nord er
svinkaldt og ulevelig når nordausten
står på om vinteren, men svalt og
fint om sommeren. Familien må
hele tiden ta hensyn til de naturgitte
betingelsene. Den tilpasser seg
årstidene.
Vekker minner fra egen oppvekst
Verktøy som brukes i hverdagenes
praktiske arbeid beskrives med sine
navn. Det vekker minner fra jeg selv
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var guttunge. Vår familie bodde i
begynnelsen av 2. verdenskrig en
periode hos min onkel på Øvre
Glenne i Nordre Frogn. Han var
bonde og smed og drev sammen
med sin bror, som også var bonde,
med trearbeide, snekkeri, smie og
hjulmakerverksted i samme bygning.
Der fantes, og finnes fremdeles,
verktøy som er ute av bruk, er
ukjente og ikke brukes lenger. Smia
og snekkerverkstedet eksisterer i
datidens form den dag i dag. Det
er bare å starte maskineriet – alt er
intakt.
Det ble for en stor del produsert
landbruksredskap til eget bruk og
for salg. På gården Bakker, der jeg
nå bor, har vi fremdeles mye godt
bevart landbruksredskap fra den
tiden, produsert i smia på Glenne.
Jeg kan når som helst høre klangen
av hammer mot ambolt der alt fra
hjulringer til vogner, hestesko, samt
bolter og nagler ble smidd.
I snekkeravdelingen, uten de i dag
påbudte beskyttelsesinnretninger
i forbindelse med remskiver,
drivremmer, roterende høvler,
båndsag og bormaskiner, luktet det
deilig av treverk og lim. Et under
at ingen skadet seg. Det var et
eldorado for en liten pjokk. Inne
hos min tante husker jeg aller best
lukten i kjøkkengangen av fuktig
striehåndkle, en helt spesiell lukt.
Derfor er forfatterens beskrivelser
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av de praktiske gjøremål på øya så
verdifulle, så levende.
Det usagte utfordrer leseren
Ingrid må være med moren og rense
dun fra hun er fire år. Ingrid elsket
dun. Dunvekt er gullvekt, sier man
her ute. Hans viser forretningstalent
ved å få god pris for sin dun ettersom
dunprisen er lavest når alle andre folk
vil selge sin dun. Prisen er høyest når
bare Hans, som har holdt igjen med
å selge, tilbyr sin dun. Dessuten har
Hans full lott i Lofoten. Det kan
skyldes disse to faktorer at folket
på Barrøy har ørlite bedre råd enn
andre.
Tålmodighet kan også være en
viktig faktor. Øyboere må være
mer tålmodige enn alle andre.
Konklusjonen er at det er et godt
liv. Det er ingen tvil om at det er
Maria, som er Ingrids mor og kona
til Hans, som viser ansvar og er sjefen
i familien. Hun er sikker på seg selv,
og at Ingrid er av samme slag som
henne. Hans er imidlertid redd for
at Ingrid kan komme til å bli som
Barbro.
Familien diskuterer og tar
hensyn til hverandre. Likevel henger
det usagte som en utfordring til
leseren. Det tegnes personportretter,
karakteriserende, ikke for milde. Når
Hans drar på lofotfiske, står familien
på kaia og vinker farvel. Ingrid
merket seg at det ikke lenger var
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trist å ta farvel med faren – i høyden
vemodig.
Det er en bevegende bok om
øysamfunnet med beskrivende
episoder som tegner personene, og
om hvordan de enkelte forholder seg
til hverandre. Ingrid er blitt ni år
og går på skole på Havstein gård. I
dag er det lørdag. Bestefaren Martin
skal hente henne og ro henne hjem
til Barrøy. Han er opptatt på kaia
med noen han kjenner. Ingrid blir
utålmodig og ror av sted alene. Hun
er halvveis hjemme før en robåt med
to roere tar henne igjen. Bestefaren
hopper om bord og sier at hun
pinadø får ro helt hjem. Han vil sitte
på aktertofta og røyke.
Det kommer en fremmed til øya.
Han blir jaget bort. Ikke noe er blitt
stjålet eller ødelagt. Likevel har den
fremmede ranet med seg noe av det
viktigste de hadde, som de aldri kan
få tilbake. Ingrid tror det har med
maktfordelingen på øya å gjøre. Det
blir en virkelighetsnær, troverdig og
godt beskrivende situasjon.
Hans har måttet være hjemme
fra lofotfisket på grunn av et par
amputerte tær. Ingrid sitter på
skolebenken på Havstein, og der blir
det klart for henne at det er på Barrøy
hun hører til. Livene deres forandrer
seg. Ingrid er tolv år. Det er ikke en
tolvåring på jord som kan mer enn
Ingrid. Hun er en havets datter.
Hun finner likevel ut at hun hører
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hjemme både her og der. Hun er et
sentimentalt barn. Og svært lykkelig.
Alt endrer seg
Martin dør og det både sørges og
feires begravelse. Verden forandrer
seg. Driften på øya må ekspandere.
Hans klarer ikke å være fyrvokter og
lønnsmottaker, være i statens brød.
Ikke i noens brød.
Ingrid blir lei hele Barrøy. Øya
er ikke til å kjenne igjen med sin
monotone lyd av vann og vind. Hun
må ut og tjene – hun må! Men verden
vil ikke ha henne. Ingrid får plass i et
rikmannshus, der foreldre og to barn,
Felix åtte og Suzanne tre, lever i hver
sin verden, uten å snakke sammen.
Ingrid lurer på hvorfor hun noengang
har vært redd. Kanskje var det hun
selv som nølte for lenge der ute på
øya, og ikke verden som ikke ville ha
henne. Barnas foreldre forsvinner –
reiser. Først faren, så moren – uten
å si noe til noen. Ingrid tar med seg
barna til Barrøy.
Hans dør plutselig. Alt blir kaos.
De unge må klare seg uten Martin,
Hans og Maria som lukket seg helt
inne i seg selv da Hans døde. Etter
hvert kommer familien noe mer på
rett kjøl, selv om det var et hardt
liv en periode. Alt forandres på en
øy når det bare er barn igjen. Pluss
Barbro som er blitt voksen. Hun
skulle på et tidspunkt i tjeneste
hos en fremmed familie. Det gikk
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ikke, og hun er også tilbake på øya.
Og Ingrid som har vært voksen i
ti år, mens Lars har vært det siden
han ble født. De er tre voksne og to
barn, Felix og Suzanne. Ingrid er
dronningen av Barrøy.
Så følger noen stormfulle episoder,
ikke minst med prestefrua ute på
øya og med presten Malmberget på
hans kontor. Ingrid forhandler med
presten. Hun er på jakt etter den
gylne formelen for driften av Barrøy.
Hun legger opp til forandringer.
Forholdet mellom dyr og land og
mennesker og hav er en balanse som
må røktes med omhu. Ingrid får
av presten de nødvendige papirene
som viser at hun er den rettmessige
eier av Barrøy og i tillegg enearving.
Familien diskuterer hvordan ting skal
gjøres. Det kan bli to leire. Den ene
leiren får det som regel som den vil.
På en varm sensommerdag kan
plutselig en grå havskodde omfavne
øya med sin kalde og fuktige dyne.
Etter et par timer får sola likevel
overtaket. Arbeidsdagen ser bare
ut til å være halvert. Familien kan
fortsette slåtten, og livet går igjen
normalt.
Boken er en fengslende historie,
ikke minst om datidens kamp mot
elementene.
Halvor Glenne anbefaler boken «De
usynlige» av Roy Jacobsen. Han sender
stafettpinnen videre til Berit Johansen.
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Frogn seniorsenter
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 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

