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Ekstra lyspunkter i hverdagen
For nærmere hundre år siden utga den merkelige
personligheten Marcello Haugen en liten bok som han
kalte «Betragtninger over en dag». Han brukte store
deler av livet til å hjelpe og gi råd til andre mennesker.
Den lille boken ble trykt i flere opplag, og han framstår
som en slags åndelig veileder for dem som strever en del
og trenger hjelp og nye impulser.
Ett av hans råd er at vi må øve opp evnen til å føle
umiddelbar livsglede. Vi må kunne oppleve en sann
glede over å være en del av livet. Et viktig prinsipp
for ham var også at hver dag bør ha et lyspunkt som
vi gleder oss ekstra over. Hva vi velger å se på som
lyspunkter for de enkelte dagene, vil avhenge av
omstendigheter og tilbøyeligheter. Det kan være et
annet menneske, eller kanskje et arbeid «som fylder
hele din sjæl», slik han formulerer det. Vi bør derfor
tenke over hva som begeistrer oss, og hva som er med
på å gi oss nye krefter.
Enda en sommer er over,
og snart kommer høsten
smygende med kjølige vindkast
rundt hushjørner og i svaiende
trekroner. Dagene blir gradvis
mørkere og kaldere, men likevel
vet vi at det er mye å glede seg
over. Det er mange lyspunkter.
Høsten kan være flott – ikke
minst forvandlingen som skjer i naturen med
fargesprakende løvverk som skinner i gult og rødt. Da
tåler vi at høstregnet pisker mot rutene innimellom
og får oss til å trekke mer innendørs.
«Klag ikke under stjernene over mangel på lyse
punkter i ditt liv», skrev Henrik Wergeland i et dikt
fra 1841. Det er ord til ettertanke som vi gjerne kan
bli minnet om noen og enhver. 
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GODT NYTT FRA SENIORSENTERET

Alle koste seg med nydelig grillmat og god drikke på sommer/årsfesten i
seniorsenterets hage 2. juli.

Da er en deilig sommer over, og vi begynner nå i skrivende stund å komme ut
av feriemodusen. Den gikk så utrolig fort, denne sommeren - og FOR et vær vi
hadde. Denne sommeren kommer vi til å leve lenge på! Det ble en hektisk tid
for oss før ferien, så det har vært deilig med litt sommerferie for oss alle, regner
jeg med. Vi trenger en pust i bakken alle som en iblant.
Sankthansfeiringen vår har blitt en populær tradisjon med rømmegrøt og
spekemat. Trekkspillmusikk med Åse Steinbakk er en takknemlig følgesvenn,
og jammen ble det noen dansende par ute på «parketten» også. Vi fikk et
sted mellom 50 og 60 gjester i år også, og det er flott at så mange kommer og
feirer sammen med oss.
Så har vi jo alle våre frivillige som må til for at Frogn seniorsenter skal
kunne eksistere. Dere må vi også få vise vår takknemlighet til. En gang i året
lager vi en kveld kun for dere med god mat og drikke. I år ble det sommerfest
i hagen med et nydelig vær. Snakk om å være heldige! Det var regn både før
og etter denne dagen. Ca. 30 av de frivillige kom sommerfine og med godt
humør. Egne grillmestere hadde vi også leid inn, og alle så ut til å kose seg.
Nå går vi mot høst og vinter. Det har sin sjarm det også. Vi holder stand
og driver med våre aktiviteter her. Den 22. oktober blir det teatertur til
Nationaltheatret med teaterstykket «Jo fortere jeg går, jo mindre er jeg». Det
koster kr. 410,- inkl. buss fra seniorsenteret (Hospitalet).
Velkommen til oss på Frogn seniorsenter! Meld deg gjerne som frivillig hos
oss. Vi har veldig bruk for deg!
Med vennlig hilsen
Sissel Johansen, daglig leder
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som bedrift
og arbeidsplass
Fortellingen om Frogns siste og største
kvinnelige industriarbeidsplass – Del 2
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.

STORGATEN 1
Postkortet viser det fornemme huset
som konsul Parr Samuelsen hadde ved
torget. Bygningen ble oppført først på
1800-tallet. Den har gjennom årenes
løp vært benyttet til mange forskjellige
formål, blant annet rommet den
Reenskaug Hotel i mange år. Senere
ble den brukt til middelskole og realskole. Den kommunale administrasjonen har også hatt kontor her.
På vestsiden av huset var det i gamle
dager veranda og hage. Verandaen ble
flyttet og satt opp på sørsiden av Reenskaug Hotel da hotellet ble flyttet til
Storgaten 32, hvor det er i dag. Ned-

over langs Storgaten kom det to murbygninger, Drøbak kino i 1934 og
Frelsesarmeen i 1912. Tidligere holdt
Drøbak Boligbyggelag til i første etasje,
og inntil nylig hadde Drøbak øre-nesehals lokaler i andre etasje. Det er to leiligheter på loftet. Nå holder blant annet
BunadRosen til i denne bygningen.
Mot Storgaten har inngangsdøren
en praktfull omramning i empirestil
fra ca. 1800‒1810. De originale
dørbladene står i dag meget vakre i
nabohuset, i Fiskerkroken 7. En nesten
lik dør med omramning finnes på
biblioteket, mot torget.

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

Oppstart på to rom og kjøkken
I mellomkrigstiden hadde ennå
ikke storindustrialisering og
rasjonaliseringstanker innen
konfeksjon gjort seg gjeldende i
Norge. Leiesøm og småindustri
dominerte. Mye konfeksjonssøm
ble fortsatt opprettholdt som en
form for håndverkernæring. Særlig
innen damekonfeksjon var det mye
hjemme- og leiesøm.
Damekonfeksjon fikk en viss
PENSJONIST-NYTT 3/2014

tilvekst da nye, syntetiske silkestoffer
kom på markedet mot slutten av
1920-årene. En forsiktig teknifisering
innen kåpe- og draktkonfeksjonen
gjorde seg også gjeldende, men større
industriproduksjon lot vente på seg
til etter andre verdenskrig. Det var
mer industriell produksjon innen
herre- enn damekonfeksjon. I begge
kategorier ble det benyttet kvinnelige
arbeidere, fordi det var der den
rimeligste arbeidskraften var.
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Else Ohrstrand var reservesyerske og tillitsvalgt på Ilni i mange år. Som tillitsvalgt
gikk hun kurs i metode, tid og måling, og hun skulle kontrollere tidtakingen. Det var
viktig at akkordnormalen var overkommelig for syerskene.

I denne perioden ble Ihle & Nielsen
A/S stiftet av Ingeborg Ihle og
Rolf Nielsen, som en mindre
konfeksjonsbedrift. Året var 1932, og
bedriften holdt til i en toroms leilighet
i Welhavens gate i Oslo. Ingeborg Ihle
hadde startkapitalen og sto for den
daglige driften, mens Rolf Nielsen
hadde tidligere arbeidet som selger
for Brødrene Ljungren og overførte
selgeregenskaper og kundeforhold til
den nye bedriften.
I Welhavens gate ble det prøvet
og feilet, men bedriften gikk
overraskende bra allerede fra starten
av. Det ble produsert Oxfordbukser
med høy livvidde for herrer og drakter
og kåper til kvinner. Etter et par års
6

tid flyttet Ilni til en fabrikkleilighet i
Fredensborgveien, og Rolf Nielsen tok
over driften. Han forble «enestyrer»
og direktør for Ilni til han overlot
ansvaret til sin sønn Odd Nielsen i
1962.
Så lenge Ilni holdt til i Oslo, satt
syerskene langs et langbord med
en krybbe i midten til stoffer og
sneller. Symaskinene var baser på et
kløtsj-system med motoren festet i
taket. Syerskene koplet seg av og på
motoren via pedalen på gulvet. Hver
syerske gjorde ett plagg ferdig før de
gikk løs på et nytt. Oppdelt arbeide
som produksjonsprinsipp kom først
etter etableringen på Seiersten. I
Fredensborgveien arbeidet syerskene
PENSJONIST-NYTT 3/2014

etter såkalt helstykksøm, som krevde
mer ferdighet og kompetanse enn
oppdelt søm. Den enkelte syerske
brukte lengre tid totalt på hvert plagg.
Frem til 1935 måtte syerskene
holde nål og tråd for egen regning.
Andre steder i landet kunne det også
være et krav at syerskene måtte stille
med egen symaskin, selv ved arbeid
i bedriftens egne lokaler. Slik var det
blant annet i Romsdalsdistriktet, som
fra mellomkrigstiden og fremover
var et såkalt lavkostnadsområde for
konfeksjon. I Romsdalen hadde man
begynt så tidlig som i 1840-årene
med håndverksproduksjon rundt om
på gårdene. Denne næringsformen
utviklet seg senere til småbedrifter
basert på leid arbeidskraft.
Romsdalssøm var et etablert

begrep som ofte ble forbundet med
billig leiesøm. Ilni rekrutterte etter
hvert også syersker fra det distriktet.
1930-åra var harde år med
arbeidsledighet og konkurser, men
det var likevel relativt gode år for
klesproduksjonen. Industrier som
produserte for hjemmemarkedet,
hadde forholdene tilrettelagt til tross
for importrestriksjoner og kvoteordninger, så lenge de greide å unngå
overproduksjon. Små bedrifter som
Ilni hadde derfor gode kår til tross for
økonomisk krise i landet for øvrig.
Symaskinen
Symaskinenes inntog på markedet
hadde stor innvirkning på konfeksjonsfaget og førte blant annet til at
kvinner for alvor begynte å livnære

To-tråders symaskin
av merket Singer for
hjemmebruk. Den er
hånddrevet med hjul
og sveiv.
(Foto: Sven Lindblad).
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seg på søm. Med symaskinen ble
sømarbeidet gradvis mekanisert og la
grobunn for større industriproduksjon.
Som yrkesnæring hadde konfeksjon
hørt til under skredderfaget, men
med symaskinen og opphevelse av
håndverkerloven i 1866, tok industrien
gradvis over klesproduksjonen. Konfeksjonsnæringen tok også kvinnene med
seg som arbeidskraft. Denne prosessen
pågikk over flere tiår. I Norge representerte årene mellom 1870 og 1945
overgangen fra håndverk til industri
innen konfeksjon.
Symaskinens hjemland var
Amerika. Der ble den første maskinen
som sydde låsestingsøm med overog undertråd konstruert av Walter
Hunt i 1834. Isaac Merrit Singer var
også amerikaner og konstruerte sin
første symaskin i 1851. Singer var en
dyktig forretningsmann som etter
hvert masseproduserte symaskiner
etter avbetalingsprinsippet. Med
Singer ble symaskinen introdusert for
hjemmebruk. For en husmor kunne
en slik maskin bety mange timers
arbeidsbesparelse. Det som til da hadde
tatt 14 timer, ble redusert til én times
arbeid.
De første industrisymaskinene var
fotdrevne. Siden satte man maskiner
i rekker som ble drevet av en felles
overføringsdrift. Drivkraft i form av én
motor til hver symaskin kom på midten
av 1930-tallet i USA, men først etter
andre verdenskrig i Norge.
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Ut på landet
Da Ilni flyttet all kåpeproduksjonen
til Frogn i 1947, var det et utslag av at
konfeksjonsnæringen fikk en generell
opptur etter andre verdenskrig.
Både fra Sverige og Amerika fikk
industrien hjelp og ideer til bedre og
mer moderne drift. I Norge kom en
tariffrevisjon i 1946 som åpnet for mer
rasjonell drift. Den enkelte bedrift
fikk sette akkordnormal etter egne
produksjonsforhold, og arbeiderne
fikk oppnevnt en tillitsvalgt til å
kontrollere tidsstudiene. Årene
som fulgte var tidsstudietakingens
gullalder i Norge, med innføring
av nye metoder, ny teknologi og ny
akkordsøm. Dette påvirket den totale
arbeidstiden pr. plagg vesentlig. I
1930 tok det gjennomsnittlig 100
minutter å sy et skjørt, mens det i
1969 tok et sted mellom halvparten
og en fjerdedel så lang tid. Det ble tid å
spare og penger å tjene. Etterspørselen
på varer økte utover etterkrigstiden,
og Ilni hadde en solid kundekrets i de
fleste større byer i Norge.
Det var tanker om økt lønnsomhet
og fortjeneste med billig og rasjonell
produksjon utenfor hovedstaden som
lå bak utflyttingen til Frogn. Til å
begynne med var det kåpeproduksjonen som ble flyttet, men etter hvert
som bedriften vokste, produserte Ilni
også drakter og skjørt i Frogn. Hele
produksjonen, inklusive modellkontor
og skinnavdeling, ble flyttet til
PENSJONIST-NYTT 3/2014

Hybelhuset som i sin tid lå ved siden av fabrikken. (Foto: Sven Lindblad, 2009).

Frogn i 1962. Bare administrasjon
og salgsavdeling var igjen i lokaler på
Grønland i Oslo. Der satt direktør
Nielsen og styrte bedriften via telefon –
eller båndopptaker.
Industriproduksjon med
kvinnelig arbeidskraft var uvant for
lokalbefolkningen i Drøbak og omegn.
På den tiden Ilni skulle etablere seg,
hadde Drøbak et blikkenslagerverksted
og båtbyggerverft, Tento tapetfabrikk,
Elle keramikkfabrikk og Brødrene
Hansen, som produserte barnetøy. Bare
den siste av disse fordret et flertall av
kvinnelige arbeidere, men Brødrene
Hansen var ikke en bedrift på størrelse
med Ilni.
På Ilni var det behov for mange
kvinner til å mestre symaskiner og
annet. De første kvinnene som ble
rekruttert til Ilni var fra jordbruksPENSJONIST-NYTT 3/2014

næringen, som var den mest utbredte
næringen i distriktet. Bondekvinner
tok sømarbeid på fabrikken som en
attåtnæring, men deres primære virke
var fremdeles jordbruk og gårdsdrift.
De stilte derfor ikke på fabrikken
hver dag, og i hvert fall ikke når det
var høyonn eller annet som måtte
prioriteres på gården.
Dette ble fort et problem for
kåpefabrikken, som måtte se seg om
etter syersker fra annet hold. Det ble
derfor annonsert etter syersker over
det ganske land. Særlig i lokalaviser
i Møre og Romsdal, og ikke minst
i Kristiansund, på grunn av den
etablerte småindustrien der, men også
i aviser i Trøndelag, på Vestlandet,
Sørlandet og i Nord-Norge. De fleste
tilreisende syerskene ble rekruttert fra
landsbygda i Norge. På begynnelsen
9

av 1950-tallet førte en generell vekst
i forbruket til at det var mangel på
arbeidskraft. Det var vanskelig å
skaffe nok folk til å imøtekomme
etterspørselen etter kåper og drakter.
Den som evnet å håndtere nål og tråd,
hadde med andre ord ikke vanskelig
for å få arbeid.
Syerskene fikk tilbud om både
opplæring og losji dersom de ønsket
å arbeide på Ilni. Det var det mange
som gjorde, for unge, håpefulle
jenter kom fra ulike plasser i Norge
fra sør til nord. Syerskene ble innkvartert på ulike steder i Drøbak.
Det første hybelhuset som ble

bygget, kom i Lensmannssvingen
på begynnelsen av 1950-tallet. Det
neste på Sogsti ble bygget like etter.
De het henholdsvis Grøndalblokka
og Einebu. Innkvarteringen som en
del av personalomsorgen var planlagt
fra starten av. Det vitner en artikkel
i Amta fra 1947 om: «Det forelå
planer om utvidelser, om et internat.
Dette hadde disponenten ment skulle
bli som et hjem for de kvinner som
skulle bo der, og bygningen ville bli
utført deretter». Siden fulgte enda
et hybelhus. Det lå ved siden av
fabrikken.
Artikkelen fortsetter i neste nummer

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

En skarpretter er en bøddel som bruker øks eller sverd som arbeidsredskap.
På 1800-tallet var dette den offisielle norske betegnelsen for en person som
foretok avlivninger av mennesker etter straffeloven. I 1893 mottok kongen
en søknad fra en gårdsgutt i Frogn som ville bli landets skarpretter. Men
ingen ble ansatt i stillingen.
Tekst: Jan-Erik Klynderud og Sven Lindblad
Christian 5s Norske Lov av 1687
inneholdt et kapittel «Om
Misgierninger» hvor det ble lagt opp
til en utstrakt bruk av dødsstraff, til
dels med grusomme henrettelsesmetoder. Etter hvert fulgte rettsvesenet
gjerne en annerledes praksis enn det
disse gamle bestemmelsene la opp til,
men først i en ny straffelov av 1842
ble dødsstraffen formelt begrenset til
drap og landsforræderi. Snart ble det
åpnet adgang til å idømme livsvarig
straffarbeid istedenfor dødsstraff, og

Skarpretterøks med
blokk. Den som skulle
henrettes, la hodet
på blokka. Denne
øksen ble anskaffet
av skarpretter Johan
Caspar Øhlstein i 1744
og siste gang brukt
av Samson Isberg i
Trondheim i 1850.
(Kilde: www.kildenett.
no. Foto: Hans Nissen,
Norsk rettsmuseum).

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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det ble mer alminnelig at dødsstraffen
ble omgjort til straffarbeid ved
benådning.
Dermed ble det færre kroppslige
avstraffelser, og det ble mindre å gjøre
for skarpretterne. Rundt midten av
århundret var det bare én skarpretter
igjen. Det var Samson Isberg. Han
var statsansatt og skulle betjene hele
landet. Den eneste metoden for
henrettelser på Samson Isbergs tid var
halshugging, og den ble utført med
øks. Ofte var det et stort publikum
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til stede, og personen som skulle
henrettes ba gjerne fadervår sammen
med en prest idet øksen falt.
Samson Isberg sluttet i 1867, og
etter ham kom Theodor Larsen, som
bare foretok fire henrettelser i sin tid
‒ fram til han selv døde i 1892. Fem
år tidligere var det kommet en «Lov
om rettergangsmaaden i straffesager».
Den påbød bruk av falløks ved
henrettelser i stedet for skarpretterøks.
Dermed trengte man ikke lenger en
like sterk og sikker mann til å svinge
øksen.
Det ble gjort forsøk på å få tak i en
falløks eller giljotin, men det lyktes
ikke. Samtidig ble det diskutert stadig
mer om dødsstraffen burde oppheves.
En av dem som kjempet lenge mot
bruken av dødsstraff, var Bjørnstjerne
Bjørnson. Likevel var selv ikke han
prinsipiell motstander av dødsstraff i
absolutt alle saker.
I den uklare situasjonen som nå
hadde oppstått, begynte det å komme
inn søknader om fast ansettelse
som skarpretter fra fjern og nær.
Justisdepartementet lot søknadene
bli liggende. At såpass mange
kunne tenke seg en slik stilling på
1890-tallet, sier noe om en endret
status for dette yrket. Det var fast årlig
lønn, og trolig trengte en ikke å gjøre
stort for pengene. Ved hver henrettelse
ville skarpretteren riktignok tjene noe
ekstra i tillegg.
Avklaringen kom i og med
12

straffeloven av 1902, som trådte i kraft
i 1905. Her ble dødsstraffen avskaffet
for borgerlige forbrytelser, men den
ble likevel opprettholdt i en samtidig
militær straffelov for de groveste
militære forbrytelsene.
Under andre verdenskrig og
rettsoppgjøret som fulgte, ble
adgangen til å bruke dødsstraff
utvidet. De siste bestemmelsene om
dødsstraff i det norske lovverket ble
opphevet i 1979, og i mai 2014 vedtok
Stortinget at §93 første avsnitt i
Grunnloven skal lyde slik: «Ethvert
menneske skal ha rett til liv. Ingen kan
dømmes til døden».
Gårdsgutt i Frogn
I Riksarkivet og statsarkivene kan
man finne mye rart. Her ses en søknad
fra Fredrik Bugge Storm, født 1873
i Nes på Romerike. I 1893 var han
gårdsgutt på Ermesjø i Frogn da han
søkte kongen om fast stilling som
skarpretter. Fredriks far Fredrik
Storm var lensmann i Nes 1868‒1889.
Søknaden presenteres for tiden på
Riksarkivets nettutstilling med skatter
fra arkivverket. Her er den:

					

«Ermesjø d. 29 Juni 1893.
Eders Majestæt. Jeg drister mig
herved til at skrive til Eders højhed
for at anholde om pladsen som
skarpretter. Min fader var lensmand
i Næs, men døde for 4 år siden,
medens jeg var på landbrugsskolen
PENSJONIST-NYTT 3/2014

i Nordre Bergenhus amt. Foruden
landbrugsskolen har jeg gået på
Middelskolen, samt læst endel privat.
Nu tjener jeg på en bondegård
og har 250 Kr. pr. år. Det strækker
jo til til mig for jeg har ikke store
fordringer; men jeg vilde så gjerne
hjelbe min moder lidt, som endnu
har 4 ukonfirmerede børn. Desuden
havde jeg så småt tænkt på at blive
bonde engang selv, hvis jeg i tidens
løb kunde få lagt af såpas at jeg
kunde kjøbe en liden gård på ca 100
– 120 mål. Det er i den hensigt at jeg
drister mig til at anholde om denne
post; jeg kan hugge sikkert nok; jeg
har mange gange lagt fingrene på
stabben og hugget mellem dem.
Kopi af attester følger. Med ønsket
«Leve Kongen og Fædrelandet»
tegner jeg mig i al ydmyghed.
Ærbødigst Fr. B. Storm, Ermesjø,
Frogn pr. Drøbak».

Søknaden fra Fredrik Bugge Storm
i Riksarkivet, Justisdepartementet,
Politikontor P, Ob-298. (Foto:
Riksarkivet).

Kilder:
Andenæs, Johs. og Frode Sulland. «Dødsstraff i Norge». I: Store norske leksikon, snl.no.
«Skarpretterøks og blokk». I: Kildenett. Historisk kilde- og kunnskapsbase for Trøndelag,
www.kildenett.no.
«Søknad om fast stilling som skarpretter». Fra Riksarkivets nettutstilling med skatter fra
arkivverket, www.arkivverket.no.
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Min far Kjell Degerud er født
28.9.1923. Han har bodd på
Digerud i 87 år. Han har fortalt meg
mye om Digerud slik det var da han
vokste opp. Forrige gang skrev jeg
om iseksportør Axel Wiborg som
fikk bygget hva han kalte Nedre
Digerud for seg og sin familie ca.
1906. Bygningen ble solgt og brukt
som rekreasjonssted for Kristianiaboere. På folkemunne ble stedet
kalt «Hvilehjemmet». Det brant
ned i 1932. Denne gangen skal vi ta
for oss tigertemmer Henricksen.
Tigertemmer Henricksen
Da «Hvilehjemmet» brant ned,
var Kjell 9 år. Han gikk på Digerud
folkeskole i samme gruppe som Elsa
Henricksen. Hun var datter av den
internasjonalt berømte tigertemmer
Henricksen.
Pappa møtte tigertemmeren i
«Henricksensvingen», nest siste
sving før Digerud brygge. Der satt
han utenfor det vakre huset Lidskjalv,
bygget i sveitserstil. Han hadde kasser
med epler fra hagen sin som han skulle
levere med båt fra Digerud brygge.
Det var ikke lett å frakte eplekassene i
trillebår ned den bratte lia til brygga.
14

Kjell Degerud og Hilde Degerud Jahr ser
på bilder fra Digerud i gamle dager.
(Foto: Einar Jahr, 2013).

Tekst: Hilde Degerud Jahr

Kjell hadde daglig jobben med å
levere melkespannene fra Digerud
gård. Han stoppet hesten og tilbød
seg å lempe eplekassene på kjerra.
Derved ble tigertemmeren og
min far gode venner. Henricksen
tilbød flere ganger datteren sin som
kompensasjon for god hjelp. «Du
kan bli min svigersønn ennu», var
standardsetningen.
Hvem var tigertemmer
Henricksen?
Hans Heinrich Lühr ble født i 1880 i
Tyskland. Han viste tidlig interesse for
dyr, og som barn dresserte han rotter
PENSJONIST-NYTT 3/2014

Elever på Digerud skole 1934. Bak fra venstre: Otilie Borgen, Asbjørn Holtberget,
Rolf Andersen, Thorbjørn Karlsen, Georg Olsen, Elsa Thorsteinsen. Rekke nummer
to fra venstre: Synnøve Hansen, Elsa Henricksen, Solveig Gundersen, lærer Einar
Anderssen, Evelyn Johansen, Ingerid Mikaelsen, Edith Loge. Fremre rekke fra venstre:
Kjell Degerud, Einar Gundersen, Birger Skydsrud, Leif Garder.

og mus. Som 12-åring ønsket han å gå
i lære hos en domptør (rovdyrdressør),
men ble bedt om å komme tilbake
etter endt skolegang. Han utdannet
seg til tømmermann ‒ som faren.
17 år gammel ble han tilbudt jobb
ved Hagenbech dyrehage, som var
kjent som ledende innen «moderne
dressur» for forskjellige dyregrupper.
Der ble han snart dyrepasser. I løpet
av et par år fremførte han et nummer
med blandet dyregruppe. Det var 15
isbjørner, en kravebjørn, pluss noen
hunder og en ponni. Han var også
PENSJONIST-NYTT 3/2014

Opptreden med isbjørner i 1904.
(Kilde: Geir Støre: «Tiger-Henricksen».
Cirkusforum, 2007, nr. 11).
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denne sjarmerende eventyreren som la
ut om kampene med de ville dyrene.
Dessuten var han glad i fest, moro og
kvinner.
Tigertemmeren kommer til
Digerud
Da 1. verdenskrig brøt ut, søkte
Henricksen tilflukt i Norden. Han
fikk en forkjærlighet for Norge etter
at han traff en ung kvinne fra Lesja
som var kjøkkenlærling på et hotell
ved Victoria Terrasse, hvor han pleide
å bo. De ble sammen, hun fulgte ham
på reiser og hadde ansvaret for å mate
tigerungene. De giftet seg i 1922, og to
år senere ble datteren Elsa født.
Den siste turneen Henricksen
hadde, var i Sverige i 1923. Han
hadde tjent betydelige summer i sin
karriere, selv om han tapte det meste i
valutakrakket i Tyskland. I 1924 reiste
han med tigrene til Amerika, hvor de
ble solgt for 100.000 svenske kroner.
Henricksen poserer med tigeren Cæsar. (Kilde: Geir Støre: «Tiger-Henricksen».
Cirkusforum, 2007, nr. 11).

med på verdensutstillingen i Paris i
1900. Deretter turnerte han i Europa
med stort hell.
Henricksen tjente svært godt,
særlig etter at han etablerte sin
egen gruppe med ville dyr. Etter å
ha arbeidet med ulike dyr, som for
eksempel 15 løver, opptrådte han i
1906 flere steder i USA, annonsert
som «The Tiger King». Han ga
16

Kilder:
Kjell Degerud (muntlig kilde).
Geir Støre: «Tiger-Henricksen. Den
berømte tyske domptør Hans Heinrich
Lühr, som ble nordmann og fant det gode
liv ved Oslofjorden». Drøbak: Norsk
cirkusforum, 2007. (Cirkusforum, 2007,
nr. 11), s. 3–18

Artikkelen fortsetter i neste nummer
Ett av mange
sykebesøk.
(Kilde: Geir
Støre: «TigerHenricksen».
Cirkusforum,
2007, nr. 11).

en uregjerlig sibirsk tiger navnet
Cæsar. Det ble hans varemerke. Selv
om det var en gruppe på rundt 15
tigrer, var det kampene med Cæsar
– i og utenfor buret ‒ som ga TigerHenricksen stjernestatus.
I intervjuer og omtaler står det
om skader som tigrene påførte ham.
Han lå på sykehus gjennomsnittlig
2 måneder hvert år. Pressen elsket
PENSJONIST-NYTT 3/2014

Da øyeblikket kom for å ta avskjed
med sine firbente venner, gråt han som
et barn og klappet dem til farvel.
Den 4. mai 1924 ankom familien
til Kristiania, og samme år fikk han
norsk statsborgerskap. I tillegg til å
investere i to bygårder i hovedstaden,
kjøpte han den 10 mål store
eiendommen Lidskjalv på Digerud,
hvor han levde til sin død i 1952.
Neste gang vil vi ta for oss mer
om tigertemmer Henricksens tid på
Digerud.
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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.

Skolebestyrere
Skolebestyrer Wangensteen var
en respektert, rettferdig og stilig
antrukket herremann. Jeg ser ham
for meg komme gående nordfra
– på veg til skolen med grå dress,

Drøbak skole i gamle dager, med den store
treporten og delvis hvitmalte vinduer
for å hindre utsyn. (Utsnitt av foto i
Drøbakskalenderen 2003).
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vest og hatt og bærende på sin
dokumentmappe. Det var ikke mye
vi ungene så til ham, da han holdt
seg mest på kontoret. Dersom noen
ble innkalt til Wangensteen, var det
i forbindelse med at enkelte elever
hadde gjort «et pek» eller noe galt.
En sterk irettesettelse og advarsel
ble da høytidelig formidlet fra den
myndige bestyreren. Jeg mener at
Wangensteen sluttet i 1951.
Den nye skolebestyreren og vår
klasseforstander i 4. klasse ble Johan
Gundersen. Han var av den nye
skolen og i høy grad mer moderne
og nytenkende. Helt klart følte vi at
dette var en ny æra for skolen, og at
det nå skjedde et generasjonsskifte.
Det virket som om skolen var i ferd
med å tilpasse seg tiden. Avstanden
PENSJONIST-NYTT 3/2014

Klasseforstander Johan Gundersen poserer med klassen vår i 1953.

mellom lærer og elev ble på en måte
kortere, enklere og lettere. Gundersen
var en meget dyktig, kunnskapsrik,
respektert, rettferdig og omgjengelig
skolebestyrer og lærer.

Tomannspult på folkeskolen i 1947.
PENSJONIST-NYTT 3/2014

Klasserommet og pultene
Klasserommet hadde vi i 1. etasje
mot nord i gamle Drøbak skole på
torget. Rommet var utstyrt med
brunmalte trepulter med ryggstø,
noen for én person og andre for to
personer.
Pultene var faste og ikke til å
regulere, men pultlokket var til å
trekke tilbake ca. 15 cm, og da var
det plass til penn, pennesplitt og
blekkhus. Under lokket var det en
hylle til å legge bøkene på. Oppe på
pultlokket var det en fordypning til
blyanter og viskelær.
Pultlokket var i heltre og hadde
«hilsninger» fra tidligere elever. Det
var risset inn eller skåret med kniv
19

høyt fremskredet allerede på det
tidspunkt. Hvorvidt det under disse
forhold var fornuftig og populært, er
en annen ting. Jeg vet med stor grad
av sikkerhet at han ikke fortsatte sin
utdannelse i maritim retning for å bli
skipskonstruktør.

på tvers av rommet, bukk og «hest»,
gymnastikkmatter og turnringer.
I tilknytning til salen var det en
garderobe, men det var ingen tilgang
til dusj eller toaletter i forbindelse
med garderoben eller salen. På
kveldene ble salen også benyttet av
foreninger og andre idrettsrettede
organisasjoner.
På fine sommerdager foregikk
gymnastikktimene på den gruslagte
Bankløkka. Her ble det mest avholdt
øvelser som var knyttet opp mot
idrettsmerket. Det var konkurranser
i 60 m løp, ballkast og hopp i lengde
og høyde.
Nå var det vel ikke akkurat disse
øvelsene innen friidrett jeg prioriterte
høyest. Av forskjellige grunner følte
jeg i disse årene at kroppen mer
var tilrettelagt for last enn for fart.
Hvorvidt et arvet gen som har med
dette å gjøre kan ha kommet fra en av
mine foreldre, vil jeg nødig påstå.
Det var også mye aktivitet på
Bankløkka om vinteren.

Gymnastikk
Etter hvert som årene gikk fikk vi
både «kroppsøving» i gymnastikksalen, tegning og sløyd som fag.
Disse praktiske ferdighetsfagene
foregikk i mursteinsbygningen,
med gymnastikksalen i 1. etasje.
Salen var innredet med 4 tau som
hang fra taket, ribbevegg under
vinduene, balansebommer som gikk

Tegning
Tegnesalen lå i 2. etasje, og her hadde
vi tegning og skjønnskrift. Lærer Nils
Joachim Linge kom fra Linge i Sogn.
Han var en meget dyktig tegner, og
han hadde da selvfølgelig også en
nydelig håndskrift. Han underviste
oss i tegning, men beklageligvis
ikke i skjønnskrift, og han var
klasseforstander for en annen klasse.

Bankløkka med skøyteis lenge før bilene overtok plassen til parkering. (Foto fra «Follo
før», Akershus Amtstidende, 9. desember 2004).

i lokket. Dette var bokstaver eller
figurer av forskjellig slag. Skolens
vaktmester Kolbjørn Johansen
benyttet sikkert store deler av
sommeren til å pusse opp og male
over alle «skribleriene» til elevene.
I vår klasse husker jeg at en av
guttene hadde med seg spiker som
han spikret fast i lokket. Dette
skulle være master til en båt han
forestilte seg, og som han med
de samme spikrene hadde risset
inn formen av i lokket. Tollekniv
hadde han i slire festet til beltet,
og med denne spikket han store
stykker av pultlokket. Skolen var
liksom «ikke hans greie». Annen
kreativitet og energi var derimot
20
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Jeg husker at han skrev navnet mitt
sirlig inn i salmeboka mi. Likeledes
skrev han et salmevers: «Kjemp
for alt hva du har kjært, dø om så
det gjelder…», inn i minneboka.
Minnebok var populært blant både
gutter og jenter i tiden omkring
1951/52.
Sløyd
I sløydtimen høstet vi erfaringer fra
lærerens eventyrlige og fantasifulle
håndverkskunnskaper, hvor vi etter
uker og måneders teori ‒ og med
en glidende overgang til praktiske
øvelser, kunne presentere «avanserte
blomsterpinner» og håndlagde
spekefjeler i varierende lengder,
bredder og fasonger. Felles for alle
var at ingen fjeler var tilnærmet like,
til tross for at alle elevene hadde
21

benyttet samme tegning og fulgt
nøyaktig lærerens instruksjoner.
«M» i sløyd lå ikke langt unna i de
tider.
«Smellstikker» var populært
på den tiden. Dette var trestikker
som vi formet og tilpasset mellom
pekefinger / langfinger og langfinger
/ ringfinger. Skulle det bli en ekstra
hard lyd, ble den nederste delen av
stikkene brent. Stikkene slo man
mot hverandre, og de virket dermed
som et rytmeinstrument. Alle disse
3 «avanserte håndarbeidene» var
omhyggelig utviklet via et tett og
nært samarbeid mellom elevene og
lærerne de siste 25-30 årene. Dermed
ble det neppe noen sensasjoner eller
overraskelser i dette faget for nye
elevkull i denne perioden.
Det er ikke ment å fremheve
negative ting om sløydlæreren.
Hans oppgave var å lære oss elever å

bruke verktøyet, sette opp høvelen,
slipe kniven, bruke stemjernet
riktig, forstå betydningen av
hvilket bor som skulle benyttes i
borvinna, bruke riktig sag til de
ulike arbeidsoppgavene osv. Uansett
spekefjøl eller blomsterpinner, var
det endelige resultatet etter første
gangs utførelse derfor avhengig av
interesse, engasjement, ferdigheter
og tålmodighet – ja, kanskje noen
arvelige egenskaper også. Det
skjønte ikke vi som utålmodige
elever, da vi var altfor opptatt av
form, fasong, utseende og resultat.
Lettvint ble det derfor å legge
skylden på læreren.
Sløydsalen for gutter og
håndarbeidssalen for jenter var i
3. etasje. I tillegg hadde jentene
«skolekjøkken» med opplæring i
matlaging, kjøkkentjeneste, vasking
m.v. i bygget mot sør.

ren - fersk - naturlig
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Sang
Lærer Otterdal hadde vi blant annet i
«sang». I sangtimen ble det benyttet
et gammelt orgel som Otterdal spilte
på. For å få dette instrumentet til å
virke, var det behov for luft. Orgelet
var derfor forsynt med to pedaler
som læreren tråkket på og fylte
dermed luft inn, slik at det ble lyd
i orgelet. På tangentene kunne han
så spille melodier som på et piano.
Jeg kan ikke huske at disse timene
var spesielt attraktive, verken ved
valg av musikksjanger, melodier eller
tekster. Det gikk stort sett i salmer
som læreren hadde lang erfaring med.
Noen av elevene fikk trolig utviklet
sangstemmen som følge av dette ‒
uten kanskje å vite hvorfor.
Lærer Otterdal hadde det for seg
at han skulle lugge guttene dersom de
ikke oppførte seg slik han ville. Han
tok da tak i nakkehåret og løftet dette
oppover så det gjorde vondt. Han
hadde også en annen uvane, og det
var å plukke seg i nesen og trekke ut
nesebusen og trille den sammen til en
kule – for deretter å knipse denne ut
på elevene. Ikke alle syntes at denne
leken var morsom.
Det er med stor tilfredshet jeg
merker at kravene til ferdigheter i
lærerutdanningen har endret seg og
gått framover.
Vaktmesterens oppgaver
Vaktmester Kolbjørn Johansen
PENSJONIST-NYTT 3/2014

og hans kone bodde på skolen i en
leilighet i etasjen over det som nå er
Det gamle bageri Ost & Vinstue.
Fru Johansen vasket alle klasserom
året rundt, og i tillegg vasket hun
håndklær og kluter. Hvert år ved
skoleårets begynnelse var alle
klasserommene på skolen rengjort,
og det skinte overalt. Jeg tror i dag at
vaktmesterparets oppgaver den gang
ikke ble verdsatt høyt nok. Det stod
respekt av vaktmesterparet, som var
utrolig dyktige og ærekjære personer.
Vedlikehold og oppvarmingen
av klasserommene var to sentrale
arbeidsoppgaver.
Vedlikehold
Noe av vedlikeholdet bestod
blant annet i å flikke over årets
kikkhull av forskjellig størrelse i
alle klasserommene som vendte mot
gaten.
I løpet av skolens sommerferie
hadde også vaktmesteren jobben
med å lakke eller male gulv i alle
klasserommene, vaske ned vegger og
tak, eller reparere ødelagte pulter.
Av vaktmesterens øvrige oppgaver
– avhengig av årstid – kan nevnes
feiing av skolegården, rydding
av klasserommene etter skoletid,
hjelpe sin kone med vasking og
å flytte pulter, måke skolegården
for snø med snøskuffe og skyffel,
hente ved, fyre opp ovnene og fylle
alle koksbingene og vedkassene i
23

klasserommene før skolestart om
morgenen.
Det alminnelige innvendige
vedlikehold av alle rom og utvendig
skoleplass ivaretok han når han hadde
tid, og når det var stille på skolen.
Når høsten meldte sin ankomst,
sagde han ved, kløyvde og stablet den
under taket i skolegårdens nordre
del. Det var et overbygg mellom
skolegården og dagens drosjebu, som
den gang var trafokiosk.

neste frikvarter. Alle klasserommene
hadde slike ovner. Etter 45 minutters
undervisning følte en seg ganske
«tung» i hodet. Det var ingen
ventilasjon eller lufteventiler i
rommet, og vinduene var lukket. Den
eneste luftingen var i friminuttet med
en varighet av 10 minutter. Dette
kan være en medvirkende årsak til
at jeg husker mer av det som skjedde
omkring lærerne og selve skolen enn
av innholdet i undervisningen.

Oppvarming av klasserommene
Før skolen begynte om morgenen,
hadde vaktmesteren allerede vært
i gang i flere timer. Om vinteren
var det hans jobb å sørge for at alle
klasserommene var oppvarmet
når det ringte inn til første time.
Klasserommet ble varmet opp av
en stor rund svart ovn hvor det
ble fyrt med ved og koks eller kull.
Vedkassen med lokk som stod ved
siden av ovnen, skulle være fylt opp,
og koksboksen skulle være full og stå
på sin plass.
Foran ovnen var det et
skjermbrett for å skjerme dem som
satt nærmest for den verste varmen.
På dette brettet ble det hengt opp
våte votter og andre klær, slik at
dette ble varmt og tilnærmet tørt til

Drøbak tekniske aftenskole
Skolegården ble kun benyttet
i skoletiden, kl. 08.30 – 14.00.
Den var ingen lekeplass for barna
etter skoletid. 2–3 ganger i uken
var det aftenskole i lokalene over
gymnastikksalen. Det var Drøbak
tekniske aftenskole som hadde
undervisning på kveldstid. Skolen
var en forløper til yrkesskolen og
en skoletype innen fagopplæring
beregnet for lærlinger som var i
arbeid i bedrift eller verksted på
dagtid. Den var en viktig del av den
organiserte fagopplæringen, som
alltid har vært basert på et nært
samarbeid mellom skole og arbeidsliv.
Nils Joachim Linge var her lærer i
teknisk tegning.
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BRILLER
KONTAKTLINSER
SYNSPRØVER
Sentrumsbygget, Drøbak
Telefon 64 93 15 89

Telefon 64 90 59 20

A.s Drøbak Mek.
Verksted
AUTORISERT
RØRLEGGERBEDRIFT
Telefon 64 93 04 43

Gullsmedjenter som tar
reparasjoner og bestillinger.
Velkommen innom for en hyggelig handel!
Niels Carlsens Gate 4, tlf: 98693460

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

Wienerbrødskjæringa 6
1440 Drøbak
Telefon 64 93 20 11

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

Norsk Kunsthåndverk
Personlige gaver
i de fleste prisklasser.
Velkommen til en liten
glad kunstopplevelse!
Storgt. 15, Drøbak
Telefon 64 93 46 55
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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 2

Min tilknytning til Årungstua
I 1927 fikk min bestefar Aksel
Waldemar Hansen, født 1874, jobb
som steinarbeider på Froen gård. Han
var brosteinslegger av yrke. Aksel
flyttet inn i Årungstua med sin kone
Karoline, født 1887, og sine seks barn:
Annie, Åse (min mor), Aksel jr., Odd,
Roi og Reidun. Foruten arbeid på
Froen, dyrket de en liten jordlapp sør
for huset og ned til Årungen. Dette
var for det meste gress til fôr som de
tørket, la på låven og leverte til Froen
gård. De hadde ikke husdyr selv. De
satte poteter til eget bruk og hadde
en stor bringebærhage. I 1934 var
bestefar blitt 60 år, og det ble tungt
med steinarbeid så han pensjonerte
seg.
Aksel var født i Kristiania. Han
var yngstemann i en søskenflokk
26

på fem. Hans far kom fra Eidsvoll
og moren fra Brevik. Hun var av
Ravnsborgslekten. Aksel giftet seg i
1895, men konen døde tidlig, før de
fikk barn. I 1907 reiste han til USA,
men kom tilbake i 1917 og giftet seg
med Karoline i 1918. Han var da
brosteinslegger i Kristiania.
Min bestemor Karoline var
født i Bærum som siste barn i en
søskenflokk på fire. Hennes far kom
fra Kristiania og moren fra Enebakk,
men hun ble foreldreløs tidlig og
tjenestegjorde på Bratli gård under
Grini fra hun var 10 år. 19 år gammel
fikk hun en sønn, men han døde 4
måneder gammel. Året etter fikk hun
et barn til, men det var dødfødt. I
1909 giftet hun seg med Olaf Hovde
og fikk tre barn, 2 gutter og 1 jente,
med ham. Allerede i 1914 døde han,
PENSJONIST-NYTT 3/2014

Karoline og Aksel Hansen.

og hun ble sittende med tre barn uten
forsørger. De to guttene ble satt bort
på Vøien gård hvor det var guttehjem.
Jenten ble adoptert bort.
I 1917 traff hun Aksel. Da jobbet
hun som tobakksarbeider, og i 1918
giftet de seg. Hun fikk seks barn til
med Aksel. Den ene sønnen fra første
ekteskap reiste til USA. Han besøkte
sin mor i 1961. Det var første og eneste
gangen hun så ham som voksen mann.
Den andre sønnen het Arne Hovde.
Han reiste til København og utdannet
seg som frisør. Han har frisert ved
det konglige hoff der. På slutten av
1950-tallet kom han hjem og startet
frisørsalong i Drøbak, hvor han ble
en meget kjent frisør. Ingen av de to
guttene hadde etterkommere. Jenten
derimot, så Karoline ingen ting til, men
jeg har pr. i dag klart å spore henne opp.
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Hun døde i 2001, og hun hadde to
døtre. Disse har vi kontakt med i dag.
Karoline var utsatt for en ulykke
på Mosseveien. En dag hun skulle ut
og gå en tur på hovedveien, kom det en
bil. Hun ble hektet fast i dørhåndtaket
på bilen og dradd mange meter
bortover. Hun fikk ødelagt hoften
og måtte gå med krykker. Hun
hadde mange operasjoner. Hvis hun
skulle ta bussen en tur til Drøbak,
måtte hun enten gå til Horgen eller
bort til Odden camping, for der var
det busstopp. Årungstua lå midt
imellom. Hun fikk til en avtale med
busselskapet om å stoppe ved veien
til Årungstua. Her hadde de laget en
krakk som hun brukte for å komme
på og av bussen. Karoline var alltid
blid og snill og tenkte på alle, til tross
for sin motgang i livet.
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Huset på Årungstua
Det var et hus på 1 ½ etasje, samt en
liten kjeller under. Jeg tror huset var
nesten uforandret siden 1700-tallet.
I 1. etasje var det en gang med trapp
opp til loftet der alle barna sov. Det
var et stort kjøkken med en stor åpen
peis. Det var her alle oppholdt seg, og
her var det utsikt mot Mosseveien.
Innenfor var det et kammers som
Aksel og Karoline lå i. Fra gangen var
det en dør inn til «finstua». Den ble
kun brukt når det var selskap. Her
var det spisebord og stoler, samt to
lenestoler.
Da Odd giftet seg i 1949, ble loftet

Odden camping.

Båter til utleie ved campingen.
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gjort om. Det ble laget et lite kjøkken,
en stue og et lite soverom under
skråtaket. Her bodde de inntil 1968
da Karoline kom på aldershjem. Hun
gikk bort året etter. Aksel døde i 1960,
86 år gammel. Odd med kone og ett
barn flyttet nå ned i 1. etasje. Her
moderniserte de, la inn vann og fikk
laget bad og toalett inne. Tidligere var
doen ute i fjøsbygningen. Odd overtok
forpaktningen, og det gjorde han helt
til de utvidet Mosseveien i 2000.
Campingen
Aksel fikk lov til å starte campingplass
på en odde som gikk ut i Årungen.
Han kalte den Odden Camping.
En liten holme nærmere Vassum
ble kalt Lille Odden. Her var det
plass til to – tre telt, og her gikk han
med pengeveska si og tok betalt for
overnatting.
På campingen bygde Aksel minst
to hytter som han leide ut til oslofolk.
Aksel hadde 6 båter som han leide ut
til campinggjestene for fisking. Det
var godt med abbor og gjedde i vannet.
Hyttene ble revet i 1950, da de forfalt.
Ellers var det bare plass til telt. Det
ble satt opp en utedo for gjestene. Til
Årungstua var det en ile (oppkomme)
hvor også campinggjestene hentet
vann. Ila hadde alltid klart, kaldt
kildevann nesten hele året. Senere ble
det satt opp en kiosk hvor de solgte litt
mat, is og brus om sommeren. Det var
stas å få lov til å ekspedere kunder. Vi
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Vi sitter i restene av campinghyttene. Jeg i midten.

fikk som regel en is som lønn, og det
var stort for oss. Da det ikke var strøm
på campingen, fikk vi tørris sammen
med leveringen av iskrem. Mosseveien
gikk rett forbi campingen, og det var
mange som stoppet opp ved kiosken
for å handle. Nedenfor kiosken mot
Årungstua var det en liten badestrand
som var vestvendt, hvor en hadde sol
hele kvelden. På Årungstua var det
ingen steder å bade, så det ble til at vi
gikk – eller rodde – over til Odden og
badet der. Det var fint å bade helt ute
på odden.
For å komme til Odden gikk
Aksel langs Mosseveien, eller han tok
båten. Båten likte han best, og han
brukte helst prammen. I akterspeilet
på prammen var det et hakk hvor åren
passet nedi. Han sto da i båten og
vrikket åren fram og tilbake sidelengs,
og dermed skjøt båten fart. Jeg prøvde
å få det til, men lærte det aldri.
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Aksel tok gjerne prammen når han skulle
over til campingen.

I 1960 ble det slutt med campingen.
Årungen var blitt mer forurenset, og
det ble pålagt av helsemyndighetene
at det måtte være drikkevann på
plassen. Toalettforholdene måtte også
bli bedre – med muligheter for dusj.
Aksels sønn Odd prøvde å finne vann
i nærheten av campingen, men det var
umulig.
Artikkelen fortsetter i neste nummer
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Karl Garder forteller
«Byfolk er rare. De vil sitte ute og spise, men være inne når de går på do»,
hørte jeg en gang en bonde si. Men før i tida hadde byfolka også utedo, og
domøkka kunne brukes som gjødsel. Det var mye som skulle til for å holde
dotømmingen og transporten av gjødsel gående.

Pudrett –
fersk domøkk
fra mennesker i byen

Utedoer i Oslo
Før 1900 var det alminnelig med utedo
også i byene. Første vannklosett blei
montert i Kirkegata 6 hos bankier
Andresen i andre etasje og hos grev
Wedel Jarlsberg i etasjen over. Dette var
i 1850. Ti år seinere blei det forbudt å
installere sånt. Forbudet varte helt fram
til omkring år 1900. Oslo var den siste
hovedstaden i Europa som bygde ut et
moderne kloakknett.
Før vannklosettene kom, var
det dotømmere. De kjørte pudrett
(domøkk) – eller «pudritt» på folkemunne – gjerne med hest og vogn.
Vognene var vanntette kasser med
lokk. Dotømmerne bar dunkene på
ryggen og tømte dem over skuldra
ned i vogna, for så å kjøre til en av de
mange oppsamlingsplassene i byen.
Men det kunne jo ikke ligge der, for
lukta var stygg.
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Blei sendt med jernbanen
Pudretten blei lastet over i
jernbanevogner, kjørt ut av byen
og ut på landet. Der blei vognene
plassert på stasjonenes sidespor. Så
kunne gartnerier og bønder hente
pudretten som gjødsel. De som
brukte pudrett, hadde de fineste
grønnsakene og de største avlingene.
Det var også fint til frukttrær og
bærbusker.
Når jernbanevognene kom, måtte
de tømmes fort. Derfor måtte de ha
lagringsplass på gårdene. Det blei
gravd groper eller kummer, helst
i stiv leire. Det var flere groper på
hver gård. Pudretten blei kjørt ut på
jordene, ofte på tælan (frossen jord)
når avlingen var kommet i hus. Her
var det å bruke bøtter for å helle
pudretten opp i gjødselvogna for
spredning på jordet.
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Kø av renovasjonsarbeidere med pudrettvogner i Oslo. I bakgrunnen til høyre ser vi
trolig Vålerenga kirke. Foto fra 1946. (Ukjent fotograf. Kilde: Oslo Byarkiv / Digitalt
Museum).

Havna oppi pudretten
På gården Bakker i Frogn hadde
de sånne kummer. De leide lastebil
for å hente pudrett på Ås stasjon.
Den ene kummen lå i svingen
nederst i bakken nedenfor gården.
Dette var under krigen. En tysk bil
mistet styringa på holka og havna
i pudretten. Sjåføren kom opp på
gården for å få hjelp. Bonden kunne
tysk og ba ham kontakte Lars
Glennes bilverksted, for han hadde
kranbil.
Ei annen historie fra samme sted.
En gardsgutt skulle til byen en kveld.
Han var nattblind og gikk ut i en
kum. Han sto i pudrett til knea. Så
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dro han med bussen til Oslo med den
lukta.

Pudretten tømmes over i jernbanevogner.
Foto fra Sørenga i Oslo i siste halvdel av
1940-åra. (Ukjent fotograf. Kilde: Oslo
Museum / Digitalt Museum).
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Et mislykket rederi
Her inne i Skaubygda var det for
langt å hente pudrett fra Ås. En
norsk-amerikaner kjøpte nabogården.
Han fant ut at møkka måtte hentes
med båt. Han var god til å snakke
for seg og fikk overtalt far min og en
annen nabo til å kjøpe en jakt med
seil uten motor. De lånte penger i
Frogn sparebank. En tredjedel på
hver. De ordnet med losseplass syd
for Glennestranda brygge. For å
tømme båten måtte de være tre mann
med bøtter for å få pudretten opp i
vogna.

Det var tydelig å se hva som var
kjørt på veien opp de bratte bakkene.
Det blei bare med den ene båtturen.
Jakta kom i opplag i Åsebukta
mellom Kjøyakollen og Glenne.
Våren etter stakk bare toppen av
masta opp over vannet. Det var et
mislykket rederi.
Kilde:
Solheim, Stig. «Bæsj i bedet». Budstikka,
31. mars 2012, s. 28–29.



Frogn seniorsenters
venner
Kjære leser

Bli medlem i foreningen
Frogn seniorsenters venner!
Årskontingenten er kun kr 120,–
Foreningen innbyr til hyggekvelder
vår og høst – noen ganger også med
dans. Likeså er det arrangementer
17. mai og sankthans.
Turgruppen vår arrangerer
bussturer til aktuelle steder, samt
teater- og konsertturer.
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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
Morten Bryn for seg hvilke rettigheter besteforeldre
har når det gjelder samvær med barnebarna, og
praktiske erfaringer med samvær for besteforeldre til fosterbarn.

Ta kontakt med:
Grethe Buajordet
telefon 64 93 19 90, eller
seniorsenteret
telefon 64 90 61 85,
så får du tilsendt innbetalingsblankett.
Med vennlig hilsen
Frogn seniorsenters venner
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Advokatene i Advokatfirmaet
Perspektiv AS bistår i mange saker
om barnefordeling, samvær og
barnevern. I noen tilfeller kan barn bli
avskåret fra kontakt med en forelder
som følge av plassering i fosterhjem,
fordi forelderen ikke er i stand til å
ha samvær med barnet sitt, eller rett
og slett fordi mor eller far er gått
bort. Det blir da spørsmål om barnet
kan opprettholde kontakten med
besteforeldre, slik at ikke kontakten
med øvrig familie/slekt blir brutt. En
forelder som har samvær, kan frivillig
avtale samvær med besteforeldre, og
barneverntjenesten kan tillate det
samme. Temaet her er imidlertid om
det kan kreves fastsatt en samværsrett
for besteforeldre, og om den kan
håndheves rettslig.
Barneloven
I utgangspunktet er det bare barnets
foreldre som har rett til samvær
med barnet. Etter barneloven (§30)
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er det foreldrene som utøver den
daglige omsorgen og derfor også har
myndighet til å bestemme hvem andre
barnet skal være sammen med. Også
for barn som er under barnevernets
omsorg, er utgangspunktet at det hører
inn under den daglige omsorgen som
fosterforeldre – eller en institusjon ‒
utøver på vegne av barneverntjenesten
å bestemme hvem barnet skal være
sammen med. Besteforeldre har verken
etter barneloven eller barnevernloven
en generell rett til samvær med
barnebarna.
Barneloven fastsetter imidlertid
i § 45 «Samværsrett for andre enn
foreldra» at «Når den eine av foreldra
eller begge er døde, kan slektningane til
barnet eller andre som er nær knytte til
barnet, krevje at retten fastset om dei
skal ha rett til å vere saman med barnet,
og kva for omfang samværsretten skal
ha. I sak om samværsrett mellom
foreldra, kan ein forelder som vert
nekta samvær krevje at avgjerdsorganet
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fastset om hans eller hennar foreldre
skal ha rett til å vere saman med barnet
og kva for omfang samværsretten skal
ha. Samvær for besteforeldra kan berre
fastsetjast på vilkår av at den som er
nekta samvær ikkje får møte barnet».
Når en eller begge foreldrene er
døde, eller en forelder selv er nektet
samvær med sitt barn, åpner barneloven
på denne måten for krav om at retten
fastsetter om besteforeldre skal ha
rett til å være sammen med barnet, og
omfang på samværet. Samværsretten
følger altså ikke direkte av loven, men
må fastsettes i hvert enkelt tilfelle
av domstolen, ut ifra det som er best
for barnet. I og med at det er satt
inn en slik regel i loven, innebærer
det imidlertid en erkjennelse av at
det i mange tilfeller nettopp vil være
til barnets beste å ha kontakt med
sine besteforeldre. Dette er etter min
oppfatning en rettighet som blir altfor
lite brukt, og som ville kunne støttet
barnet, som i slike tilfeller mister
kontakten med i hvert fall den ene
av sine foreldre. For ofte blir dette
en kamp mellom foreldrene hvor
besteforeldre blir uteglemt. Gjelder
dette deg, anbefaler jeg deg å tenke
gjennom om du kan gjøre en positiv
forskjell for ditt barnebarn.
Barnevernloven
Når det er besluttet omsorgsovertakelse, altså at foreldrene skal fratas
omsorgen for barnet, fastsetter
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barnevernloven (§ 4-19) at: «Andre
som har ivaretatt den daglige
omsorgen for barnet i foreldrenes sted
forut for omsorgsovertakelsen, kan
kreve at fylkesnemnda tar stilling
til om de skal ha rett til samvær
med barnet og hvilket omfang
samværsretten skal ha. Barnets
slektninger, eller andre som barnet
har en nær tilknytning til, kan kreve
at fylkesnemnda tar stilling til om de
skal ha rett til samvær med barnet og
samværsrettens omfang når a) den ene
eller begge foreldrene er døde, eller
b) fylkesnemnda har bestemt at den
ene eller begge foreldrene ikke skal
ha rett til samvær med barnet eller at
foreldrenes rett til samvær skal være
svært begrenset».
Jeg påpeker at det her, i motsetning
til i barneloven, ikke er noe vilkår
at en av foreldrene helt er nektet
eller uten samvær. Også her skal det
imidlertid legges avgjørende vekt på
hensynet til barnets beste.
Fungerer godt i praksis
Hvordan fungerer besteforeldresamvær i praksis? Trude Haugli
og Toril Havik skriver i sin bok
«Samvær i barnevernsaker»,
Universitetsforlaget 2010, at flere
undersøkelser har funnet at besteforeldresamvær synes å fungere godt
for de fleste fosterbarn. Dette blir
forklart med at besteforeldrene ofte
har færre personlige problemer og en
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tryggere sosial situasjon enn barnets
foreldre, de er også ofte flinkere til å
akseptere og støtte plasseringen. Det
forklares videre med at barnet (i slike
tilfeller) har en tryggere tilknytning
til besteforeldrene. Fosterforeldre
formidler også at det kan være godt
for barnet å se at det har «vanlige»
besteforeldre, noe som er lett å forstå.
Hvor mye samvær barnebarn får
med sine besteforeldre i slike tilfeller,
foreligger det ingen undersøkelse av
‒ eller entydig rettspraksis for. Det er
imidlertid vanlig at fosterhjemsbarn
har kontakt med besteforeldre uten at
det har vært nødvendig med rettslig
avgjørelse. Domstolene er som nevnt
i slike tilfeller nødt til å avgjøre
spørsmålet ut ifra barnets beste og
derfor etter en konkret vurdering, slik
at omfanget av samværet vil variere ut
ifra barnets behov.
Når det imidlertid beskrives at
besteforeldresamvær fungerer godt
for de fleste fosterbarn, innebærer
jo dette en støtte for dem som er i
en vanskelig situasjon. Det er derfor
min anbefaling at de av dere som
har opplevd omsorgsovertakelse av
barnebarn, i det minste vurderer å ta
initiativ til samvær med barnebarnet.
Er dere i tvil om dere skal gjøre det,
eller usikre på hvordan dere skal gå
frem, er det bare å ta kontakt, så får
dere bistand.

PENSJONIST-NYTT 3/2014

35

MER GLEDE & TRIVSEL
I HVERDAGEN?
PRIMA OMSORG tilbyr helse- og
omsorgstjenester i ditt eget hjem.
✓ Dusj, stell og personlig pleie
✓ Matlaging, handling, stell i
hjemmet, sengeskift etc.
✓ Sosialt samvær, tur og reisefølge
✓ Avlastning for pårørende
✓ Besøk og aktivisering på sykehjem
✓ Følge til lege, frisør, butikk etc.
✓ Sykepleietjenester
✓ Rådgivning og tilrettelegging
Du forholder deg til faste personer.
Vi tilrettelegger i forhold til dine
ønsker og behov. Mange bruker
oss som et supplement til den
kommunale helsetjenesten.
Ta kontakt for en
hyggelig prat og mer
informasjon!

HUMOR • GLEDE

Søndag 4. mai 2014 var det bygningsvern- og håndverksdag på Follo
Museum med mange interesserte besøkende. Tradisjonshåndverk,
restaurering og gamle teknikker var dagens tema. Men også lokalhistorisk
bedriftshistorie i form av utstilling om Jo-Bu var interessant for
publikum. Jobu Skog- og hagemaskiner arrangerte sikkerhetskurs for
motorsagbrukere, og på Jobu-tunet var det Jobu-marked for spesielt
interesserte samlere. Flere hadde kommet langveisfra for å kjøpe, selge eller
bytte gamle motorsager og utstyr.

Mer for pengene
G-SPORT DRØBAK

Tekst: Øivind R. Larsen. Foto: Thore Bakk

DRØBAK CITY
TLF. 64 93 09 84

Vi fører dameklær fra

YASMIN

Christina Isabella Seim
Klær, Smykker, Sko, Vesker, Velvære, Interiør, Tapet
Torggata 1, 1440 Drøbak, telefon 64 93 35 09
E-post: post@yasmin.no

Haslev LANGBORD

alle størrelser – eik, bøk og valnøtt – til favørpris
www.esbjug.no tel. 922 19 256 mobler@esbjug.no
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En litt uvanlig hobby
Den lokale interessen for gamle
Jo-Bu motorsager ble sterkt markert
av gutta i Gylte Vealag. Her er det
ungdommer fra 16 år og oppover
som har skaffet seg en hobby
litt utenom det vanlige. I 2012
etablerte de foreningen med det
velklingende navnet som sier mye om
virksomheten. Først og fremst er det
interessen for å få liv i gamle Jo-Bu
motorsager som ligger til grunn for
virksomheten, og når saga først går,
må den brukes til noe fornuftig.
Dermed ble det produksjon av ved.
Men gutta nøyde seg ikke med å
mekke motorsager. I vealaget er det
innlemmet to gamle veterantraktorer
med tilhenger, og på den ene er det
en gammel Jo-Bu vinsj som benyttes
til framtrekk av tømmeret.
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Det sosiale samværet er viktig, og
med en gammel arbeidsbrakke på
hjul kan et gammeldags vaffeljern til
vedovnen og kokekaffe sette guttas
fritid et hakk tilbake i tid – uten
PC og data! Navnet Gylte Vealag
kom sammen med brødrene Hilmar
og Eilif Hansen, bosatt i Gylte og
åttende generasjon Gylteslekt. De
andre gutta på laget var fornøyde med
navnet. Vealaget har også base på en av
gårdene i Frognbygda, hvor det er plass
til kjøretøy og utstyr.
Kontakt med andre samlere
Selv om guttas hobby kan virke
lokal, har de et bredt kontaktnett
i Norge gjennom facebook. Det
viser seg å være mange samlere, og
det selges og byttes. Og gamle sager
som ikke vil starte, blir som nye
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Jobu-marked med Gylte Vealag. I første rekke fra venstre: Sondre Svalastog, Ove
Hagen og Eilif Hansen. (Broren Hilmar Hansen var ikke med på dette lasset). Bak fra
venstre: Sivert Johnsen og Sigmund Andersson. Vaffelsteker Julius Wold var opptatt i
arbeidsbrakka.

etter at gutta plukker fra hverandre,
gjør rent og setter sammen. ‒ Og
saga starter! Dermed kan gamle
sager komme til nytte, både til
daglig bruk og som objekter for
samlere som mangler nettopp denne
sagmodellen. Gjennom arbeidet
med utstillingen om Jo-Bu kom
museet i kontakt med to samlere i
Østfold som kunne bidra med flere
sagmodeller vi ikke klarte å skaffe
lokalt. Vi ble ønsket velkommen
til et besøk hos dem for å se hva vi
hadde behov for. Det var med stor
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forundring vi kunne konstatere
fulle hyller, både i garasje, uthus og
kjeller! Vi dro hjem til Drøbak med
full bil, og samlerne kom etter med
et eksklusivt utvalg av sagmodeller
vi aldri hadde sett.
Fabrikken hadde blant annet
levert sager til det finske markedet.
Disse kom aldri på markedet i
Norge. En spesiell modell hadde
de kjøpt fra Spania, og den var det
ingen som tidligere hadde sett. Selv
forespørsel på nett har ikke gitt
fullgod forklaring på modellen,
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En gammel traktortilhenger full av interessante objekter for ihuga Jo-Bu-samlere.

men det var flere samlere som hadde
skaffet seg et tilsvarende eksemplar.
Samlerne i Askim startet
med å samle motorsager fra flere
produsenter, men endte opp med
bare å samle på Jo-Bu! Etter at
bedriften la ned produksjonen i
Drøbak i 1982, ble det i løpet av
noen år unødvendig for forhandlere
og servicebedrifter å sitte med
reservedelslager for sagmodellene, og
de to samlerne i Østfold kunne tråle
markedet for å sikre seg siste rest
av deler. Det resulterte i en samling
så stor at det kunne settes sammen
nye sager av delene. Og gutta er
selvfølgelig eksperter på dette.
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Naturlig er det også at gutta i Gylte
Vealag har kontakt med Østfold.
– Og er det noe de lurer på, tar de
kontakt med Karsten Busk Larsen
hos Jobu Skog- og hagemaskiner i
Drøbak, tredje generasjon Jobu-Busk
som har arvet bestefar Gunnars
«Petter Smart»-evner. Eller de kan
spørre innehaveren Tor Wigernes,
som var markedssjef hos Jo-Bu i en
mannsalder.
Jeg har sansen for Gylteguttas
nostalgiske hobby, og jeg må titte ut
av vinduet når jeg hører gromlyden
fra en oransje gammel traktor som
skal ut på oppdrag med en av gutta
bak rattet.
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Velkommen til KIWI
Ullerudsletta
Velkommen til hyggelig handel
10% pensjonistrabatt på kosttilskudd

STOR UTSTILLING

Åpningstider:
Hverdager kl 9-17 Lørdag kl 9-15

Alt på ett sted
– kan leveres ferdig montert
Kontakt Fagsenteret for peiser og ovner

Torggata 1, Tlf 97 67 10 17

Dyrløkkeveien 27, 1448 Drøbak
Tlf 64 93 47 50, Fax 64 93 50 70
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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ann-i-h@online.no
www.creativegalleri.com
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Åpningstider:
tirs/fre 10-17
ons/lør 10-16, tors 10-19
søndag og mandag stengt
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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
Bygdebøker og annen lokalhistorisk
litteratur
Denne fasen i vår slektsgransking
går ut på å oppsøke biblioteker og
undersøke hva som kan være skrevet
om medlemmer av slekten i bygdebøker
og annen lokalhistorisk litteratur.
Vi bruker Drøbak og Frogn som
eksempel, men mange vil i tillegg ha
behov for å kikke nærmere på den
lokalhistoriske litteraturen fra andre
steder i landet, og kanskje også i
utlandet.
En del kan lånes inn som fjernlån
via det lokale biblioteket, men det
aller meste av norske bygdebøker
er tilgjengelig til bruk på lesesalen i
Nasjonalbiblioteket i Henrik Ibsens
gate 110 i Oslo. Riksarkivets bibliotek
har også en stor lokalhistorisk samling
til bruk på lesesalen. En del av bøkene
har personregister og/eller register
over gårder som er omtalt. Det gjør
det lettere for oss å finne raskt ut om
det står noe som er til hjelp videre i
vår slektsgransking. Det er særlig den
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delen av bygdebøkene som omfatter
gårdshistorien som har størst interesse
for oss, men andre publikasjoner kan
også inneholde nyttige opplysninger.
I jubileumsbøker, for eksempel fra
sparebanker eller bondelag, kan det
være bilder eller opplysninger om
personer som er av betydning.
Det er en stor fordel å ha tilgang
til Internett, enten vi har PC selv
eller får en hjelpende hånd fra andre i
familien. På nettet kan vi undersøke
hvilke bygdebøker og annet som
finnes for den aktuelle kommunen
hvor vi har eldre slektninger. Man
kan søke i folkebibliotekenes egne
kataloger, i Deichmanske biblioteks
samlinger eller via fag- og forskningsbibliotekenes søketjeneste Bibsys
Ask. En del av bøkene i Bibsys Ask er
skannet inn og gjort gratis tilgjengelige
i digitalisert form. Dette gjelder også
flere bygdebøker. Disse kan vi lete i på
skjermen hjemme i stua. Nettadressen
er ask.bibsys.no.
Artikler i årbøker og tidsskrifter,
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særlig nyere enn 1980, finnes i en
viss utstrekning registrert i Nasjonalbibliotekets database Norart. Vi finner
som regel ikke selve artikkelteksten,
men forfatter, tittel og henvisning til
hvor artikkelen står skrevet. Det kan
dessuten nevnes at Nasjonalbiblioteket
utvikler et eget «supersøk». Her kan
vi søke i teksten i en del digitaliserte
bøker, aviser, håndskrifter m.m.
Denne søketjenesten finnes på
nettadressen www.nb.no.
Lokalhistorie fra Drøbak og Frogn
I 2. etasje i Frogn bibliotek finner vi
Frognrommet, som særlig inneholder
lokalhistorisk litteratur. Her er det
samlet en del bøker, hefter, småtrykk,
periodika og avisutklipp. Samlingen
som står i Frognrommet kan bare
brukes på biblioteket, men noen av
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publikasjonene er i tillegg tilgjengelige
på vanlig måte via utlånsavdelingen.
Den boken om Frogn som
inneholder mest slektsinformasjon, er
«Frogn bygdebok – Gårdshistorien»
som ble skrevet av Haakon Falck
Myckland og utgitt i 1967. Boken
er på hele 707 sider og har register
over gårder og husmannsplasser.
Et personregister ville blitt svært
omfattende, så det er forståelig at
det ble sløyfet. Men det er hjelp å få.
Gårdshistorien er gjort tilgjengelig
i pdf-format på Frogn Historielags
nettsted. Her har laget også lagt ut
Greta Christiansens lokalhistorie som
pdf-dokument.
Se www.frogn-historielag.org og
velg «Frogns historie».
Etter å ha lastet ned gårdshistorien (eller Greta Christiansens
publikasjon), kan vi søke inne i boken
ved å holde Ctrl-tasten nede og trykke
bokstaven f. Da dukker det opp et
lite vindu som kan brukes til å lete
etter personer, for eksempel etternavn
som vi håper er nevnt. Ikke skriv for
mye inn i søket. Som et eksempel
kan Andersdatter være forkortet
Andersdtr. i boken. Husk at en person
kan være omtalt flere ganger. Bruk
høyrepil på det lille søkevinduet
inntil du får beskjed om at det ikke
er mer å finne. Man er ikke alltid
garantert et godt resultat ved søk i
pdf-dokumenter, men i dette tilfellet
fungerer det svært bra.
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Det finnes en betydelig samling av
lokalhistorisk litteratur om Drøbak
og Frogn. Vi vil særlig trekke fram
Frogn Bygdebokverk, som kom ut
i hele fem bind. Første bind har et
stikkordsregister og siste bind et rent
personregister. Registrene i de tre
andre bindene er en kombinasjon
av disse. Husk også bondelagets
jubileumsbok «Her i Fraunars gamle
rike …», som kom ut i 1995.
Flere bøker handler bare om
Drøbak. Vi har ikke minst de to som
er utgitt av Verneforeningen Gamle
Drøbak. Det er «Drøbak – Bilder
fra en svunden tid» som kom ut i
1974 og «Drøbak – 100 år i bilder»
fra 1991. Det bør også nevnes at
Drøbakskalenderen inneholder mye
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informasjon. Den har kommet ut
siden 1984. Boken «Drøbak fra
nord til syd» ble utgitt av Bernhard
Magnussen og Erling Drange i 2001.
Vi har i tillegg Øystein Øystås bok
«Glade Drøbak» fra 1999.
Årboken Follominne inneholder
artikler fra hele Follo-regionen. Den
har kommet ut nesten hvert år siden
1951. I de første årene hadde den
tittelen Årbok for Follo historie- og
museumslag. Et register til artikler
for perioden 1951 til 1997 ble i
sin tid utarbeidet av Bjørg Heie og
publisert i Follominne 1998. På Follo
Historielags nettsted finnes registre
til Follominne basert på bruk av
regneark. I tillegg er artikler i nyere
årganger søkbare i katalogen hos
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flere folkebiblioteker i Follo, samt i
Nasjonalbibliotekets bibliografiske
database Norart, men riktignok ikke i
fulltekst.
Endelig vil vi minne om at
Pensjonist-nytt kom ut første gang
i 1981, og at alle hefter av bladet
ligger på Internett i fulltekst som
pdf-dokumenter på adressen www.
pensjonistnytt.org. Man kan søke
i teksten inne i bladene ved for
eksempel å bruke søkemotoren
Google og oppgi pensjonistnytt som
ett av flere ord som man leter etter.
Når relevante hefter er funnet, kan
man laste dem ned og søke i teksten
inne i hvert hefte ved å holde Ctrltasten nede og trykke bokstaven f,
slik som tidligere omtalt. Søkingen

fungerer for tiden best for de heftene
som er utgitt etter 1999.
De trykte kildene er ikke noe
som vi kan gjøre oss helt ferdige
med i startfasen av arbeidet. Vi vil
sannsynligvis ha behov for å vende
tilbake til dem når vi vet mer om
vår slekt lenger bakover i tid. Det
er viktig å huske på at dette ikke er
«primærkilder» som kirkebøker og
folketellinger, men at bygdebøker
og annen lokalhistorisk litteratur er
«sekundærkilder» som inneholder
bearbeidet informasjon. De kan
være mangelfulle og inneholde feil,
noe som til en viss grad også gjelder
primærkildene. Bygdebøker kan
likevel gi oss verdifulle opplysninger
og ledetråder i arbeidet videre. 

«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.

FØLG MED I

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

Stikk innom og spør oss om AvtaleGiro.
Vi hjelper deg i gang, så du kan glemme
de faste regningene dine.
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Rødt og svart
Tekst: Berit Johansen
Da jeg for en tid siden satt i godstolen
med gipset ankel, stirret jeg med ny
glød på en velfylt bokhylle og valgte –
ikke noe nytt, men derimot en roman
jeg hadde lest på fransk i studietiden i
Bergen, nemlig «Le Rouge et le Noir»,
som på norsk heter «Rødt og svart» og
er skrevet av Stendhal.
Navnet Stendhal er et pseudonym.
Forfatteren het Henri Beyle, og han
ga ut denne store romanen i 1830 da
han var 47 år. Vi befinner oss i tiden
etter Napoleon, og følelsene er store og
intense, akkurat som i landets heltetid.
Men folk var antagelig trøtte av krig
og revolusjon, for boken ble ingen
suksess i første omgang. Romanen ble
imidlertid gjenoppdaget femti år senere
og er fortsatt regnet som en av de store i
verdenslitteraturen.
Jeg var lykkelig over å ha funnet
igjen en kjærlighetsroman som jeg en
gang strevet med på et språk jeg ikke
behersket, men som jeg nå også kunne
glede meg over å lese som spennende
samfunnshistorie.
Tiden er altså etter revolusjonen og
Napoleons fall, og kongedømmet er
innført på nytt. Den unge huslæreren
Julien Sorel er bokas hovedperson.
Han er full av motsetninger, intelligent
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Romanen «Rødt og svart» av Stendhal
har kommet i flere utgaver på norsk.
Dette er bind 1, Gyldendal 1956.

og følsom, men også ambisiøs og
beregnende. Han vil opp og fram.
Vi blir kjent med ham gjennom
hans streben etter et liv langt større
enn det han kommer fra. Han
forakter det borgerlige samfunnet og
forretningsmenn uten sans for stolthet
og plikt.
Romanen handler om Julien Sorel
og hans to kjærlighetshistorier. Som
ung forelsker han seg i sin 10 år eldre
husfrue Madame de Rênal. Han blir
voldsomt revet med av forholdet, men
mister kontrollen etter hvert. Han
forsøker å skyte henne i kirken under
en gudstjeneste – og dømmes til døden.
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Før skyte-episoden har han hatt et
forhold til Mathilde, som er datteren
av en styrtrik marki i Paris. Julien
er blitt løytnant i kavaleriet, og
han har fått en langt på vei adelig
tittel. Mathilde er blitt gravid og
må se Julien bli halshugget. Men før
henrettelsen innser han bedraget i sitt
liv, og at han aldri vil få være sammen
med henne han elsker, Madame de
Rênal. Han sier nei til benådning,
føler seg lykkeligere enn noensinne og
dør rolig.
Stendhal (1783 – 1842) var fra
Grenoble. Han utga sin første store
roman «Armance» i 1827. I 1830
kom «Le Rouge et le Noir» og så
«La Chartreuse de Parme», som
av mange Stendhal-kjennere ansees
som hans hovedverk. Kjærligheten
som er spontan, men ødelegges av
forfengelighet og ambisjoner, er et
gjennomgående tema hos Stendhal, og
«Rødt og svart» regnes således som
en av de første realistiske romanene.
Ikke lettlest, men fascinerende.
Anbefales!
Berit Johansen
anbefaler
boken «Rødt
og svart»
av Stendhal.
Hun sender
stafettpinnen
videre til
Mette Karina
Thorp.
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Foredrag høsten 2014
18. september: Anne-Mette Stabel
Kulturhistoriker/forsker
Fredrik Stabel 1914–2001
2. oktober: Bjørn Brandlien
Historiker
Forholdet mellom kristendom og
islam gjennom europeisk historie
16. oktober: Vetle Lid Larsen
Forfatter, skribent
1001 natt. Om hvit slavehandel på
1700-tallet
6. november: Espen Olafsen
Radiopersonlighet, forfatter
Du er din beste medisin
20. november: Roy Andersen
Historiker
Norge under 1. verdenskrig
Foredragene holdes på Drøbak
Hospital og begynner kl. 11.00.
Les mer om Frogn U3A på
nettportalen u3a.no
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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

