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FORSIDEBILDET: Nissekort
fra krigen signert Vigdis Rojahn.
Kortet skal ha blitt forbudt av
tyskerne.
(Norsk Sertifikat Arbeide. Serie 205)
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Postkort under krigen
Forsiden av denne utgaven av Pensjonist-nytt viser
en ravn som forsøker å ta den røde lua fra en nisse.
Postkortet er laget av Vigdis Rojahn og er fra krigens
dager. Under første del av krigen økte bruken av røde
toppluer markant i Norge. Lua ble sett på som et
nasjonalt symbol, og okkupasjonsmakten betraktet
bruk av rød lue som en demonstrasjon. Fra 1942 ble
det derfor ulovlig å gå med rød topplue. Vigdis Rojahns
nissekort med ravn skal ha blitt forbudt fordi kortet ble
tolket som propaganda.
Flere andre kunstnere tegnet julekort som ble
stoppet av okkupasjonsmakten. Vi kan særlig nevne
Frank Wathne. Han lagde en rekke kort som viste
nisser med røde luer, teksten «God norsk jul», og
gjerne norske flagg i tillegg. Disse ble sett på som
propagandakort, og forbudet kom allerede i 1941.
De ulovlige postkortene ble fort populære, og de var
ettertraktet.
Mens de fleste av
propagandakortene
ble nesten umiddelbart forbudt, kunne
andre unngå å bli
sensurert i første
omgang, som dette
kjente kortet av Einar
Wigfoss fra 1940 med troll som jager fly – og til og
med prøver å fange dem.
I 2015 er det som kjent 75 år siden den tyske
okkupasjonen av Norge, og det er 70 år siden
frigjøringen. De mange markeringene dette året har
minnet oss om at friheten ikke er en selvfølge. Vi
gleder oss over å leve i et fritt og selvstendig land og
ønsker våre lesere en riktig god jul og et godt nytt år.
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GODT NYTT FRA SENIORSENTERET
Nå nærmer julen seg igjen! Når jeg ser tilbake på året som har gått, synes jeg at jeg
akkurat åpnet en helt ny kalender-bok. Nå er den snart utskrevet!
Vi på seniorsenteret kan se tilbake på et innholdsrikt år med stigende antall
nye besøkende til våre tilbud. Spesielt gledelig er det at en del av dere har funnet
veien til vår hyggelige kafeteria, og den gode maten vi serverer her. Vi har
observert en del mennesker som står ute og studerer middagsmenyen vår. Noen
kommer inn, og noen går videre.
For den som har glutenallergi, kan vi opplyse at vi har glutenfritt, hjemmebakt
brød. Det er bare å gi beskjed til kjøkkenet, så tiner de det antall skiver du vil ha. I
tillegg er sausene våre glutenfrie. Vi prøver så godt vi kan å legge til rette for alle.
Vi har en del samarbeid med Frivilligsentralen, og ett av tilbudene vi
samarbeider om er datahjelp. Dette er et tilbud for dem som allerede kan en del,
og til den som ikke er så dreven på data, nettbrett eller smarttelefon. Hver torsdag
fra kl. 10.00 – 12.00 finner du noen hjelpsomme personer i 2. etasje her på
Hospitalet. Denne dagen holder kaféen stengt for å gi plass til andre aktører.
Et annet tilbud som vi samarbeider om, er undervisning i engelsk. Vi har fått
tak i en veldig hyggelig lærer, og vi er helt i startgropa. Dette er en unik mulighet
for deg som vil lære engelsk til å forme dette tilbudet. Undervisningen vil være
fra kl. 13.30 – 15.30 på onsdager. Det er bare å komme innom eller ringe for
spørsmål og påmelding.
Noen praktiske opplysninger om hva som
skjer her hos oss på seniorsenteret før jul:
• 15. desember arrangerer Frogn seniorsenters
venner den årlige turen til julekonsert med
Oslo-Filharmonien.
• 16. desember serveres julemiddagen her hos oss kl.
13.00. Husk å melde deg på til oss. Tlf. 64 90 61 85.
• 21. desember er det gløgg og pepperkaker i hallen.
• Vi holder stengt fra og med lille julaften, men vi har
åpent i romjula. Nyttårsaften holder vi stengt – og så
møtes vi til et nytt år 2016!
Vi på seniorsenteret vil få ønske alle våre trofaste gjester og brukere
en fredfull og god jul og et riktig godt nytt år!
Med vennlig hilsen Sissel Johansen, daglig leder, Frogn seniorsenter
PENSJONIST-NYTT 3/2015

3

Tekst og tegning:
Øivind R. Larsen

i Vindfangerbukta
og fyrbøter Hansen
Som det står skrevet i Frid Ingulstad og Svein Solems bok om den
norske nissens forunderlige liv og historie, stammer «urnissen» fra
Vindfangerbukta nord i Drøbak. – En liten tass på rundt 15 centimeter på
sokkelesten. Selv er jeg en pensjonert husnisse på 183 centimeter, men for
ikke å bli tillagt mine forfedres nisse-evner, klipper jeg skjegget litt kortere
enn dem. Men jeg holder til i Vindfangerbukta, så man kan aldri vite...!
Denne historien handler om fyrbøter
Hansen og Bekkeli-nissen. Fyrbøteren
var min onkel, og han bodde sammen
med sin mor i annen etasje hjemme
hos oss på Bekkeli. Bestemor Hansen
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var av tykkeste Gylte-slekt, og det
var Bekkeli-nissen også. Han bodde
på Gylteholmen sammen med
familien Samuelsen. Da gamle fru
Julie Samuelsen ble enke, solgte hun
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Gylteholmen og kjøpte en eiendom
ved Gloslibekken som hun kalte
Bekkeli. Og selvfølgelig ble Julies gode
venn husnissen med på lasset.
Som nisser flest, overlevde
husnissen på Bekkeli det meste. Da
mor og far kjøpte Bekkeli av Julie
rett etter krigen, ble Bekkeli-nissen
fortsatt boende. Her hadde han kort
vei ned til slekta i Vindfangerbukta og
husene der omkring. Så da min onkel
– fyrbøteren – flyttet inn hos oss, ble
han og Bekkeli-nissen gode venner.
Fritiden brukte de to i vedskjulet hvor
fyrbøteren hugget ved, og naturlig
nok hadde han også noe ekstra godt å
varme seg på.
Min gamle far Larsen hadde et litt
strengt forhold til sterke drikkevarer.
Derfor hadde fyrbøteren et gammelt
brunt skap i vedskjulet med et lite
utvalg av edle drikker som han og
nissen kunne nyte i fred og ro. Av
og til hendte det at de små nissebena
etter en slik hyggestund ikke klarte å
følge resten av nissekroppen hjem til
roteloftet bak fyrbøterens sovealkove.
Da overnattet han i stedet i en gammel
skinnvott av typen «Forsvaret vinter
kald» på toppen av vedstabelen.
Fyrbøter Hansen var ellers en
pålitelig og trofast arbeidskar og høyt
verdsatt på Oscarsborg festning,
som var hans arbeidsplass. Han var
renovatør og fyrbøter med ansvar
for å holde liv i festningens ovner i
vinterkulda. Men ble det for mange
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blå streker på gradestokken, dro han
over til festningen i helgene også for å
holde fyringen ved like. Spesielt sørget
han for at den kvinnelige delen av
kontorpersonalet ikke kom til kalde
lokaliteter mandag morgen.
Riktig så tungt kunne det være
for fyrbøter Hansen å komme seg
ut av sengealkoven søndag morgen
og ta borgensbåten over sundet i
sjørøyk og nordatrekk. Her kommer
Bekkeli-nissen inn i bildet i denne
helt sanne historien om en fyrbøters
leie juleopplevelser. Nissen hadde på
følelsen at noe ville gå galt for den
pliktoppfyllende vennen denne annen
juledag. Det var snødrev og kaldt,
men nissen fulgte etter sin venn. Han
snek seg om bord i borgensbåten, som
nesten var folketom, men god og varm
under dekk.
Nissen var skeptisk til slike
kollektive framkomstmidler, men
det fikk bære eller briste. Han var av
og til over på festningen og hilste på
slektningene sine der, men da ordnet
han skyss på en annen måte. En av
de sivilt ansatte benyttet egen båt
fram og tilbake. Her var det bare for
Bekkeli-nissen å krabbe ned under en
presenning som lå i båten i god tid før
avreise og smette opp når båten var
tom.
Men nå var det julefri, og nissen
måtte ty til offentlig transportmiddel.
Fyrbøter Hansen og nissen vandret
gjennom snødrevet på festningen.
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Nissen sakket akterut og klarte nesten
ikke å følge med fyrbøteren, som
gjerne ville innomhus i spisebrakka for
å ta en pust i bakken. Etter juleribbe
og bayer var fyrbøteren sliten, som folk
flest. Han satte over kaffekjelen og tok
en liten pause før dagens gjøremål.
Men sliten som han var, duppet
han av. Utenfor var den trofaste
følgesvennen hans framme ved døra i
Hansens fotspor. Da snublet han i noe
som lå på bakken i snøen. Fyrbøteren
hadde ristet snøen av frakken før
han skulle gå inn, og knippet med
nøkler til dagens fyringsrunde hadde
havnet i snøen. Dette hadde han ikke
merket, for nøkkelen til hvilebrakka
og kaffetrøst lå i den andre lommen.

Bekkeli-nissen hadde egen inngang
til sivilistenes hvilebrakke, hvor
han delte matpakke med snekker,
elektriker, rørlegger og vaskekoner –
og selvfølgelig sin venn fyrbøteren,
som forsto at han var på besøk.
Nå var fyrbøter Hansen langt
inne i drømmeland, og Bekkelinissen måtte gjøre sin plikt! Han la
nøkkelknippet på bordet foran sin
venn og hentet en snøball så stor
som en liten nisse kunne klare å lage.
Den gikk rett i pannebrasken på den
juletrette, men sterkt oppofrende
fyrbøteren! Takket være en liten fyr og
en fyrbøters juleinnsats var det ingen
frosne kontordamer på Oscarsborg
etter denne velsignede julehelg!

www.sofiesvilla.no
Holterveien 2 A, 1448 Drøbak,Tlf.400 53 534

Mer for pengene
G-SPORT DRØBAK
DRØBAK CITY
TLF. 64 93 09 84

Vi fører dameklær fra

«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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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
PENSJONIST-NYTT 3/2015

PENSJONIST-NYTT 3/2015

7

Det hadde snødd hele natta, og
tung, våt snø hadde lagt seg over
Drøbak da Karl August Børresen
tok dette bildet. Motivet var
«Vinter i gamle Storgaten». Det
var en myk, hvit start på det nye
året 1920. De nye skiene er allerede
i bruk, og mor og minstemann
har kanskje handlet inn til dagens
forbruk hos M. & J. Skancke i
enden av gaten.
Egentlig var det bare én
gate i det gamle Drøbak,
nemlig Storgaten, som gikk fra
Lehmannsbrygga til Ringeplan.
I dag heter denne delen Niels
Carlsens gate. I huset til venstre
holdt skomaker Karl Johan
Karlsen til. Senere skomaker
Hansen. I dag er det kjøkkenet til
restaurant Kumlegaarden. Videre
ser vi utsalget til baker Rasmussen,
senere Scharf, og senere baker
Knutsen (fra juni 1920). I dag
heter stedet Galleri Kafé Teskje.
Dette var en gang byens finere
forretningsstrøk, med blant annet
J. O. Rommeruds Kjøttforretning,
Drøbak Glassmagasin og
isenkram, samt kolonialhandler
Thorvaldsen. Bildet under viser
samme gate i dag.
Tekst: Per-Willy Færgestad
og Jan-Kåre Øien.
Verneforeningen Gamle Drøbak
www.verneforeningen.no
Foto fra Drøbakskalenderen januar 2012
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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.
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
9

Julegaven
turgåere
i Frogn

Markeringen av «Friluftslivets år
2015» har inngått i en nasjonal
strategi for et aktivt friluftsliv som
skal bidra til gode opplevelser, økt
livskvalitet, bedre helse og et
rikere liv. I dette året med ekstra
fokus på friluftslivet kom den
spennende turboken «Frogn på
kryss og tvers», redigert av Trygve
Gulliksen og utgitt av Frognmarkas
Venner.
Tekst: Sven Lindblad
«Frogn på kryss og tvers» er en
rikt illustrert felthåndbok på 44
sider tettpakket med topografisk
og lokalhistorisk informasjon. Selv
erfarne turgåere som føler at de er
godt orientert om Frognmarka, vil
finne nye opplysninger her. Vi blir
ledet fram til gamle hulveier og
steder i skogen hvor det som skjedde
er tapt i historiens mørke, som
Torget og Sandmoen i Solbergbygda.
Lenger nord i Frogn kommer vi inn
i deler av romanforfatteren Trygve
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Gulbranssens rike. Her er det en
variert natur med elg og skogsfugl,
luftige furumoer, blandingsskog
og områder med barskog, tjern og
myrer med fristende moltebær.
Boken beskriver 24 turer fra
Solbergelva i syd til Hasla i nord,
Årungselva i øst og Håøya i vest.
Turene er merket med vanskelighetsgrad – fra bevegelseshemmede til
barnefamilier og litt trente. Under
omtalen av de enkelte turene finner
vi informative kart, en rekke små
illustrasjoner samt en konsentrert
og gjennomarbeidet tekst. Når
turen skal planlegges, er det en
fordel å bruke boken sammen med
den nyeste utgaven av «Turkart
PENSJONIST-NYTT 3/2015

Frognmarka», som også er utgitt av
Frognmarkas Venner.
Publikasjonen har blitt til ved en
omfattende dugnad, og utgivelsen
er støttet økonomisk av Torstein
Aamodts minnefond, Akershus
fylkeskommune og Frognmarkas
Venner. Formatet er 11 x 16,5 cm,
og boken veier under 30 gram.
Den er trykt på Tyvek vannfast og
rivesikkert papir. Dette spesielle
papiret er laget av polyetylen,
og trykkeprosessen koster mer
enn det tidobbelte av en vanlig
trykkeprosess. Det gjenspeiles
naturlig nok i prisen, som er
kr. 150,-. Til gjengjeld er dette
en «skikkelig tøffing» av en
felthåndbok, som tåler alt av
vær og vind.
«Frogn på kryss og tvers» må være
den perfekte julegaven til alle aktive turgåere i vår
flotte kommune. Den selges på Meny, G-Sport og i
Blåbær_Nype_146x71_2014.pdf
1
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Hva kan
Flerbrukshuset bety
for eldre i Frogn?

Flerbrukshuset skal stå ferdig
våren 2016. (Illustrasjon:
HBA Arkitekter AS).

Det nye Flerbrukshuset på Dyrløkke planlegges
åpnet i mars 2016. Det er opp til oss eldre sjøl å ta
det i bruk. Vi er mange over 60 år som er bosatt i
kommunen, og vi blir flere. Hva kan Flerbrukshuset
bety for de eldre?
Tekst: Aasmund Berg
Aasmund Berg er mangeårig
leder av styret for
Frogn seniorsenter.

Vårt seniorsenter i Drøbak hospital
opprettholder vi, og nye eldre er
velkomne. Vi betjener ca. 700
brukere fra hele kommunen og
har stort besøk. Det er mange og
varierte muligheter ved senteret,
og vi er sikre på at dette er
helsefremmende tiltak. Driften
søkes i størst mulig grad lagt opp på
brukernes premisser, og vi ønsker
å fortsette våre aktiviteter både i
Drøbak hospital og i Flerbrukshuset
på Dyrløkke, som nå blir reist.
Aktiviteter ved seniorsenteret
Seniorsenteret gir rom til ulike
12

aktiviteter, som formingsarbeid
i arbeids- og vevstuene. Det er et
servicekontor hvor blant annet
påmelding til teaterbesøk og andre
turer finner sted. I senteret finner
du et lite bibliotek, det er tilbud
om hørselshjelp, og Pensjonistnytt sin redaksjon holder til her.
Vi har hyggelig samvær i regi av
Frogn seniorsenters venner, som
har nærmere 300 medlemmer. Stell
av hagen vår og boccia i parken er
andre stikkord.
Kaféen har åpent mandag,
tirsdag, onsdag og fredag, med
middagsservering onsdag og fredag.
PENSJONIST-NYTT 3/2015

pensjonistenes bidrag i samfunnet
viktigere og viktigere.

Torsdager har blant annet Frogn
U3A sine møter her. Frisør og
fotterapeut befinner seg i huset, og
vi har studieringer i engelsk, tysk,
fransk og spansk. Hjelp med mobil/
nettbrett/data gis også. I tillegg må
akvarellmaling, porselensmaling,
bridge, litteraturstudiegruppe og
kunstgruppe nevnes.
Utfordringen
Utfordringen er imidlertid at det
kan synes som om yngre eldre ikke
deltar i organisasjonsliv og frivilllig
arbeid på samme måte som vi
eldste. Styret for Frogn seniorsenter
ser for seg Flerbrukshuset som
«Morgendagens aktivitetssenter» i
Frogn. Aktive eldre er en viktig del
av vår framtid. Vi blir flere eldre, og
vi lever stadig lengre. Andelen av
befolkningen i Norge som er over
65 år, kommer til å øke fra
15 % i 2010 til 25 % i 2050. Slik blir
PENSJONIST-NYTT 3/2015

«Morgendagens aktivitetssenter»
Hva skal så til for at Frogns
pensjonister i alle aldersgrupper
skal ønske å bruke sine ressurser i
«Morgendagens aktivitetssenter»?
Hvordan kan et slikt senter utvikles
og utformes slik at yngre eldre skal
ønske å delta og bidra i frivillig
arbeid?
Det er vårt felles ansvar å
finne svarene på disse sentrale
spørsmålene. Her må mange
bidra. Det kan se ut som det
utvikles en ny eldrerolle. Jeg mener
stikkord er «aktiv aldring» og
«individualistisk verdisyn».
Spørsmål det er grunn til å stille er:
Hvordan har dagens yngre eldre det?
Hvordan var selve overgangen til å
bli pensjonist? Hvordan beskriver de
seg sjøl i rollen som pensjonist?
Jeg har flere spørsmål som vi
trenger svar på i forbindelse med
«Morgendagens aktivitetssenter».
Hvilke aktiviteter vil være
interessante i et framtidig senter?
Hva kan motivere til deltakelse i
senteret? Hva skal til for å gjøre
«Morgendagens aktivitetssenter»
så attraktivt at mange vil benytte seg
av det?
Frogn seniorsenter var
representert i referansegruppen for
Flerbrukshuset. Vi har med interesse
13

fulgt planleggingen og kommet
med innspill. Vi vil gjerne være
med på å forme – og være en del av
– innholdet i huset. Vi ser at det er
et behov i tillegg til dagens tilbud
ved Frogn seniorsenter i Drøbak
hospital. I mer tilrettelagte lokaler,
hvor alle kan komme inn, ser vi at
vi har mer å tilby den stadig økende
andel eldre i kommunen. Med lang
erfaring i bruk av frivillige, og i
samarbeid på tvers av kommunale
enheter og frivillige organisasjoner,
tror vi at dette er gjennomførbart og
vil fungere tilfredsstillende.
Vi mener at vi kan blande
grupper som unge, eldre,
uføretrygdede, personer med nedsatt
funksjonsevne, etnisk norske samt
innvandrere og flyktninger. Vi
ønsker å bidra til et inkluderende
«Morgendagens aktivitetssenter»
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som Frogn kommune kan være
stolt av. Frogn seniorsenters styre
vedtok i møte den 21. mai 2015
å foreslå blant annet ressurser til
aktivitørstilling ved Flerbrukshuset.
Ved Frogn seniorsenter ser vi for
oss et tidspunkt på dagen hvor
det ikke er det største presset
på lokalene og planlegger ulike
aktivitetstilbud mellom kl. 08.30
og 14.00 på hverdager. Vi har bedt
Flerbrukshusets brukerstyre om at
det blir gjort plass for dette.
Noen mulige brukergrupper og
aktiviteter
Det er viktig at lag og foreninger får
anledning til å benytte lokalene i
Flerbrukshuset kostnadsfritt. Som
eksempler på brukergrupper og
aktiviteter kan vi nevne møter og
foredrag i regi av Frogn U3A, møteog medlemsaktivitet i Drøbak Frogn
Pensjonistforening, aktiviteter i
regi av Frogn frivilligsentral, et
kafétilbud med enkel servering,
bokkafé, hår- og fotpleie, hjelp med
mobil/nettbrett/data, styrke- og
balansetrening, medisinsk yoga og
andre former for fysisk aktivitet.
Noen andre aktiviteter enn
dem Frogn seniorsenter tilbyr i
dag, kan være håndarbeidsgrupper,
formiddagstreff med allsang og
dans, kortspill og sjakk, samt
diskusjons- og lesegrupper.
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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

Gullsmedjenter som tar
reparasjoner og bestillinger.

Telefon 64 93 04 43

Velkommen innom for en hyggelig handel!
Niels Carlsens gate 4, tlf: 98693460

AAMODT FYSIKALSKE
INSTITUTT

AMFI DRØBAK CITY
ÅPENT MAN–FRE 10–20, LØR 10–18

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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Karl Garder forteller
Jeg har gjort meg noen tanker om den tida vi lever i nå - sett i forhold til det
vi kaller «gamle dager». Vi har hatt en enorm økonomisk utvikling fra krigens
slutt og fram til våre dager. Men disse raske forandringene har også hatt en
pris. Begynner vi å bli for selvopptatte og kravstore?

Noen tanker om
leveforholdene før og nå

Eventyret «Fiskeren og hans
kone» har blitt trykt i flere
utgaver. Denne er fra 1998 og
blei utgitt av Sandviks bokforlag
i Stavanger. Boka har fine
illustrasjoner laget av Mike
Scanlan.
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Et gammelt eventyr
Jeg har bestandig likt å lese eventyr.
En gang kom jeg over historien
«Fiskeren og hans kone», som blei
skrevet ned i Tyskland for lenge
siden av brødrene Grimm. De var
kjente eventyrsamlere. Her er et
sammendrag av denne historien:
En fattig fisker bodde i ei lita
jordhytte ved havet sammen med
kona si. En dag han sto og fisket,
fikk han ei stor flyndre på kroken.
Fisken snakka til ham og sa at den
var en fortryllet prins og gjerne ville
få leve. Fiskeren ville uansett ikke
spise en fisk som kunne snakke, så
han slapp flyndra ut i vannet igjen
og gikk hjemover.
Da han kom hjem, ville kona vite
om han hadde fått noe fisk. Jo, det
hadde han, men han hadde sluppet
den uti igjen. Da blei kona sint. Han
skulle i det minste ha bedt om noe
i gjengjeld, mente hun. Han kunne
ha ønsket å få ei hytte som var bedre
PENSJONIST-NYTT 3/2015

enn den jordhytta de hadde nå.
Mannen nølte, men gjorde som kona
sa. Han gikk ned til havet og kalte
på fisken. Flyndra kom opp for å
høre hva han ville. Fiskeren forklarte
at kona hans ønsket seg ei finere
hytte enn den de hadde, siden han
hadde latt ham få leve. Ønsket blei
straks oppfylt.
Hytta var fin, men snart syntes
likevel kona at de hadde for liten
plass. Hun ønsket seg heller et
slott. Motvillig gikk mannen ned
til havet igjen, og flyndra oppfylte
dette ønsket også. Men snart ville
fiskerkona bli dronning og herske
over hele landet. Så ønsket hun å bli
keiserinne og deretter pave. Hver
gang gikk mannen motvillig ned til
havet og ba om det kona ønsket, og
fisken oppfylte alle ønskene.
Likevel var kona rastløs og kunne
ikke slå seg til ro. Nå ville hun bli
selveste Vårherre, slik at hun kunne
styre over sol og måne. Først nekta
fiskeren å be om noe slikt. Han gikk
ned på knærne og ba kona si om å
være fornøyd med å være pave. Men
hun sto fast på sitt og ga ham ordre
om å gjøre som hun sa. Mannen
gikk ned til havet en siste gang og
forklarte skjelvende til fisken at nå
ønsket kona hans å være Vårherre og
styre over sol og måne. «Gå hjem»,
svarte flyndra, «nå sitter hun i den
gamle jordhytta igjen». Og der sitter
hun nok den dag i dag.
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– Har du ikke fått fisk i dag?, ville kona
vite. (Ukjent kunstner. Illustrasjon fra
«Fiskeren og hans kone» av brødrene
Grimm. [Bergen:] John Griegs Forlag,
1986).

Det var slutten på det gamle
eventyret. Huff! Det får en til å
tenke på vår tid, selv om denne
fortellingen setter ting på spissen.
Har vi begynt å stille for store krav?
Levevilkår på midten av 1930-åra
I tankene er jeg tilbake til tida rundt
1936. Mange hadde det vanskelig.
Noen sultet og frøs. Men det var
også en god del som hadde overflod.
Til hverdags var det alminnelig med
lappa bukser, stoppa strømper og
gensere. Enkelte eide bare de klea
som de hadde på seg. De som visste
at det var mat i huset, var glade for
det, men ikke alle kunne spise seg
mette hver dag.
De aller fleste som hadde arbeid,
betalte husleia i rett tid, men noen
hadde ingen inntekter. Likevel måtte
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jo folk ha mat og et sted å bo. Da
var det ingen annen råd enn å gå
til forsorgskontoret, som blei kalt
fattigkassa. Der fikk de matlapper for
et bestemt beløp i uka. Men alkohol
og tobakk hadde ikke kjøpmannen
lov til å levere ut til dem. Det var en
skam å ikke kunne fø seg sjøl.
Det var stor forskjell på fattige og
rike. Noen var kommunister. Når
de var fulle, hendte det at de sa rett
ut det de mente. Dersom de traff
en bonde eller noen som eide noe,
kunne han få høre: «Bare vent til vi
får makta. Da skal vi slå deg i hjel!».
Så kunne de ramse opp navnene på
noen av dem som de skulle ta seg av.
Dette hørte jo til sjeldenhetene, men
en var aldri helt trygg på hva som
kunne skje når en var ute og gikk.
De som ikke hadde søndagsklær,
holdt seg inne på søndager. Dersom
en unge fikk nye klær, var de alltid
litt for store. Ungene måtte ha litt
å vokse i. Når de vokste fra klea,
overtok en yngre unge plagget.
Sånn var det også med beintøyet.
For å spare på skosålane, slo de på
knupper av jern. De var små og
runde, ca. 4-5 millimeter i diameter.
Da varte sålane lenger. Hvis sålane
var utslitte, satte skomakeren på en
ny halvsåle. Støvler med hæljern var
alminnelig i det daglige arbeidet.
Når jeg først nevner hæljern,
så kom jeg på ei lita historie fra
Akershus festning på slutten av
18

En eske med små, runde knupper
av jern. De blei brukt for å spare på
skosålane.

1800-tallet. Helserådet var kommet
for å kontrollere reinsligheta i
oppholdsrommene til soldatene. De
blei pålagt å vaske gulvene hver dag.
Kommandanten fnyste og sa: «Kom
ikke her og snakk om bakterier,
her som gutta går og tramper med
hæljern hele dagen!».
Det er ikke mer enn 60-70 år
siden at det kunne bo en familie på
to voksne og ti unger i et hus på 40
kvadratmeter. De eldre søskena hjalp
de mindre. Slikt var ikke unormalt.
Det var ofte flinke folk som greide
seg sjøl.
Ei tante fortalte til noen
ungdommer av i dag at hun gikk
fire kilometer fra hjemmet til skolen
hver vei. De bare lo av det hun sa,
for de trodde henne ikke. «Det er
ikke sant - du ljuger», sa de. Da de
var skoleunger, var besteforeldra
mine glade for at ulven var borte
så de kunne gå trygt. De som
bodde der elva fra Årungen renner
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ut i Bunnefjorden, hadde en lang
skolevei gjennom skauen fram til
Bilitt. I dag går det skolebuss.
På gårdane måtte hestane fores
kl. 05 om morran, for de trengte
å spise i to timer før de begynte
arbeidet kl. 07. Kl. 09.30 fekk
hestane havre, høy og vann. Folk
på gårdane hadde gjerne frokost
kl. 09.30 til 10.00. Måltidet var
brød med pålegg som margarin,
prim, hvitost, geitost, sirup eller
spekepølse, og de drakk kaffe eller
skumma melk. Så var det ut igjen
med folk og hest kl. 10.00 for
å jobbe til kl. 13.00. Da var det
middag med hvil i to timer. Det
var kaffe og brødskive til dem som
ville ha. Deretter var det å arbeide
til kl. 19.00 på kvelden. Siste måltid
til hestane var kl. 21.00. Da var det
godt å ta kvelden både for folk og fe.
Skatt til staten og til kommunen
måtte alle betale. Ikke alle hadde
evne til å planlegge pengeforbruket
sitt. Hvis skatten ikke blei betalt
i rett tid, kom lensmannen og tok
pant i det som hadde verdi. Dersom
det var på en gård, tok de som regel
ei ku eller en hest. Det blei satt en
tidsfrist for betalinga. Hvis penga
ikke kom, kunne de få utsettelse.
Men var ikke penga kommet neste
gang heller, solgte de det som var
tatt i pant på auksjon.
I 1936 var arbeidstida i
industrien gjerne fra kl. 07.00 om
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morran til kl. 19.00 på kvelden.
Lønna kunne være kr. 3,31 om
dagen. Jeg husker at folk fikk lønn i
kontanter sammen med utregninga
i en konvolutt en gang i uka. Hver
enkelt måtte betale hvis de ønsket
å stå i sykekassa. Ved sykdom fikk
du ingen lønn eller andre inntekter
uten medlemskap. Tvungen
sykekasse for fast ansatte blei betalt
av arbeidsgiver.
Mange fast ansatte klarte ikke å
betale skatt i rett tid, så det blei en
god del utpantinger. Arbeidsfolk var
ikke lenger betrodd å betale skatten
sin sjøl, så arbeidsgiverne blei pålagt
å trekke skatt av lønna.
Det hendte nok når lønninga
kom at noen menn åpna konvolutten
med en gang og kom hjem fulle. Jeg
husker at jeg sto på Youngstorget
en lørdag og solgte blomster for
mange år siden. Da kom det en full
mann som ville glede kona med en
blomsterkvast. Han betalte, men det
var for mye, så jeg ville gi ham igjen.
- Det spiller ingen rolle, sa han. Han
hadde penger nok. Han var den
store mannen den dagen. En som
står ved siden av sier: «Jeg tror nok
at kona hans heller hadde ønsket
at han kom edru hjem, selv uten
blomster». Det var trolig grunnen
til at noen koner møtte opp i porten
på arbeidsstedet for å få med seg
mannen og penga rett hjem, selv om
det var aldri så flaut.
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ANNONSE

Fram mot vår tid
Etter lønning i konvolutt blei det
sjekk som kunne heves i banken.
Folk betalte alle regningene der, og
alle transaksjoner var lovet å være
gratis. Nå er det likevel blitt gebyr
på mange tjenester, og banken har
blitt en ekstra utgift.
For en god stund siden skulle
jeg ta ut et litt større beløp i banken
på Nesodden, men nei - de hadde
ikke kontanter. Beskjeden var at jeg
måtte gå inn i butikken ved siden
av. Så gikk jeg dit, men der sto det
3–4 skumle typer og så på alle som
passerte kassa. Jeg torde ikke å ta ut
så mye penger som jeg hadde tenkt,
for jeg stolte ikke på dem. Derfor
måtte jeg dra til Drøbak. Det gikk
bra den gangen, men nå har de visst

Stabburet på Nordre Fjøser blei bygd
av materialer fra kornmagasinet ved
Frogn kirke. Magasinet blei revet i 1883.
(Foto: Bernhard Magnussen, 1995.
Kilde: «Her i Fraunars gamle rike –
Frogn Bondelag 100 år»).
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ikke kontanter der heller. Sånn er
bankene blitt. Jeg husker lenge før
krigen. Når du kom inn i banken,
var de takknemlige for å få disponere
pengene dine.
Vi har fått kortere arbeidstid og
høyere lønn. Vi skaffer oss stadig nye
ting, og flere av oss eier både biler og
båter. Mange har hytte på fjellet og
ved sjøen, og i tillegg reiser vi mye
utenlands. En del vil likevel ikke
betale hva det koster å produsere varer
i Norge, og i Sverige kan du få enkelte
varer til halv pris. Hva skjer når Norge
ikke får solgt varene som blir produsert
her i landet? Mye av industrien har
allerede blitt lagt ned. Men så lenge de
ikke er selvforsynte, kan ingen land
eksistere uten å ha noe å selge.
Kornmagasinene ga trygghet
Kornmagasinene ga folk en
grunnleggende trygghet i noen tiår
på 1800-tallet. På den tida var det
lagre med mat til ett års forbruk.
Men alle disse lagrene blei lagt ned
for lenge siden og kapitalen ofte
brukt til å starte opp sparebanker
rundt om i landet. Vi har visst glømt
Terje Vigen og nødsåra som førte til
at det blei bygd kornmagasiner.
Tankene mine går igjen til det
gamle eventyret om fiskeren og kona
hans – hun som stadig ønsket seg
mer, men som til slutt satt ribbet
tilbake. Kan noe slikt skje med oss
her i landet?
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Drøbak Frogn
Pensjonistforening

Foreningen er tilsluttet Pensjonistforbundet

Vi har ca. 350 medlemmer og 9 medlemsmøter i året med tema og underholdning, og et julebord. Vi arrangerer 4 medlemsturer årlig. Det er bowling
hver onsdag og boccia i sommerhalvåret. Vi ønsker at flere av kommunens
pensjonister, både alders- og uførepensjonister, skal finne veien til oss og delta på
våre arrangementer. Møteplanen for 2016 blir klar på nyåret. Kontaktperson: Karin
Løvaas, tlf.: 64 93 16 57. Ønsker du å melde deg inn i vår forening, kan du fylle ut
og sende innmeldingsblanketten du finner her. Bruk blokkbokstaver. Du sender
den til: Liv Thu, Holmåsen terrasse 1, 1440 Drøbak. Hun har e-post-adresse
lmargott@outlook.com. Årskontingenten for 2016 er kr. 297,-.

Drøbak Frogn Pensjonistforening – Innmeldingsskjema
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TELEFONNR..........................................MOBILNR....................................................
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(Oppgi hvilket. Det er enkelte fagforbund som subsidierer kontingenten)
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Sylvia Salvesen – en modig kvinne: Del 4
Velkommen til KIWI
Ullerudsletta
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
Torget • 1440 Drøbak
Tlf 64 90 64 60 • Faks 64 93 56 29
Åpningstider:
Man., tirs., fre. 09-15
Ons., tors. 09-19
Lør. 11-14
Sommertid:
Man.–fre. 09–15, 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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Sylvia Salvesen (1890‒1973) var eier av Ekeberg gård i Frogn fra 1920årene. Hun hadde sterk tilknytning til gården, som fortsatt er i familiens
eie, og hvor etterkommere nå bor. Hun var en sosietetskvinne fra Oslos
beste vestkant og venninne av dronning Maud. Sylvia Salvesen satt i tysk
fangenskap under krigen og bidro til at mer enn 100 norske fanger ble
frigitt fra tyske konsentrasjonsleire i krigens siste dager. Denne artikkelserien er basert på et bidrag i boken «Ti vinner-kvinner og en taper»,
utgitt av Akershus Kulturvernråd i 2014.
Tekst: Solveig Krogsrud
Drøbak – min lille by
Sylva Salvesen ble hovedvitne
i rettssaken om Ravensbrück
etter krigen. I forbindelse med
forberedelsene til rettssaken, får Sylvia
en uventet telefon med spørsmål om
å treffe Group Captain Somerhough,
en av de ansvarlige for avviklingen av
rettssaken. Han hadde en del spørsmål
han ville stille henne før rettssaken og
var kommet uventet til Oslo. Sylvia
oppholder seg på Ekeberg og avtaler å
treffe ham i Drøbak.
I sin bok skriver Sylvia: «Min
sønn og jeg starter, han på stigbrettet
for å lukke opp de fem grinder
gjennom hvilke man må kjempe seg
fram for å nå Drøbak ad en mildest
talt slett bondevei, så slett, så trang
at tyskerne delvis av den grunn,
delvis på grunn av gårdens utsatte
beliggenhet ikke tok gården, selv
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om de i nesten 3 år sikret seg min
person.
Vi kjører gjennom Drøbak,
rosenes by, min lille by, som jeg
elsker og som jeg lengtet etter nesten
like meget i de lange år som etter
gården min. – Så absolutt norsk,
et lite Norge for seg selv, hvor alle
mennesker kjenner hverandre, og
hvor man er dus med hvert hus, hver
gråstein. Enkelte av dem stikker
forresten uforskammet opp og
stiller store krav til min RooseveltMarmons gamle fjærer. Drøbak synes
forresten ikke den er gammel. 1930
modell, det er da ingen alder. På
brygga har de da en Ford lastebil fra
1922, tror jeg. Jeg gjør mine innkjøp,
somler litt. Hvem kan forresten fort
og uberørt kjøre gjennom Drøbak i
august? Ikke jeg iallfall. Jeg når torvet
et kvarter for sent».
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så malerisk i sentrum, stabburet en
fargesymfoni i rødt og brunt med
den gamle frukthagen i bakgrunnen,
bestyrerens hus, hovedhuset med
terrassene og uthusbygningene
rundt. Selve gressvollen er som et
Brysselerteppe som innbyr til å rulle
seg fra tuntreet mot inngangen.
Vi går gjennom den koselige
empirestuen ut på terrassen, hvor en
liten drink og sandwiches venter – og
så like på saken Ravensbrück».
Drøbak sett fra moloen omkring 1940. (Utsnitt av postkort fra Eges Bokhandel /
Harstad 15c5).

Etter å ha blitt presentert for
hverandre, kjører de tilbake til
Ekeberg, Her beskriver Sylvia igjen

så vakkert: «Vi kjører inn på tunet.
Jeg ser plutselig alt med gjestenes
øyne: Tunet med det mektige tuntre

Ekeberg gård. (Kilde: Haakon Falck Mykland: «Bygdebok for Frogn. Gårdshistorien»,
utgitt 1967).
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Vitnet mot nazistene
«Hvis De vil være så elskverdig, fru
Salvesen, og Deres tid tillater det,
ville jeg gjerne ha en orientering og
en kort beretning fra Dem om hva
Deres illegale arbeid har bestått i –
bakgrunnen for dette, og om jeg må
få lov å uttrykke meg sånn – Deres
”via dolorosa” fram til Ravensbrück.
Hvis De så vil svare meg på de
spørsmål jeg har satt opp, og dertil
gi meg navnene på de medfanger
som sitter inne med verdifulle
opplysninger, og følgelig kan brukes
som vitner i saken, vil jeg være mer
enn takknemlig».
Rettssaken begynte i Hamburg
3. desember 1945. Hennes sønn
Harald, 17 år gammel, ble bedt av
War Crimes Investigation Unit om
å være med som støtte for sin mor
og ta notater under forhørene. En
eventyrlig oppgave for en ung gutt. I
et avisintervju i Østlandets Blad fra
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Sylvia Salvesen høsten 1945.
(Foto: Sturlason)

2009 hvor Harald Salvesen blir spurt
om hva han husker fra rettsoppgjøret,
svarer han at mange, mange år er gått.
Men han husker at det var engelske
dommere som administrerte, og at
moren, der som alltid, hadde en egen
evne til å bli kjent med folk. Hun
inviterte medfanger til Norge etter
krigen. Også sykepleier Gerda som
smuglet ut lister med navn på norske
fanger.
Anstrengende å skrive bok
Sylvia Salvesen skriver i sin bok:
«Mange av mine kamerater fra
leiren og venner jeg har arbeidet
illegalt sammen med, har bedt meg
25

om å offentliggjøre de brever jeg
sendte ut av leiren og fortelle litt
om de opplevelser jeg har hatt og de
erfaringer jeg har gjort, basert på de
opptegnelser jeg brakte med meg ut.
Når jeg nå forsøker det, er det under
megen tvil, for jeg er redd for ikke å
gjøre det godt nok».
Jeg vil her skyte inn at min far
Haakon Krogsrud møtte Sylvia
Salvesen utenfor posthuset i Drøbak.
Hun fortalte at hun nå hadde postet
manuskriptet til sin bok, og at det var
mer anstrengende enn å føde barn.
Min far skal da ha replisert at det
kunne han godt forestille seg, men at
han ikke hadde erfaringer i noe av det.

Sylvia skriver: «Jeg er meget trett,
og har det ennå for travelt med å
leve. Det er så vidunderlig å være fri,
og selve livet strømmer inn på meg
og tar helt pusten fra meg. Jeg er så
uendelig lykkelig og takknemlig for
å ha fått lov å komme hjem til alle
mine kjære, hjem til Norge, men jeg
har fra det øyeblikk jeg forlot leiren
følt et stort ansvar. Jeg så det sånn at
det viktigste var å hjelpe de kamerater
som var latt tilbake, fram til friheten,
og dernest å gå inn for arbeidet for alle
“ex-prisoners”». Hun skriver videre
at etter som hun arbeidet med boken,
ble tittelen til slutt «Tilgi – men glem
ikke».
Artikkelen fortsetter i neste nummer

Sylvia Salvesens
memoarbok fra krigen
kom ut på Aschehoug
forlag i 1947. (Kilde:
bokelskere.no)
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SELVVALGT
ER VELVALGT!
PRIMA OMSORG er et supplement til den kommunale helsetjenesten.
Vi tilbyr bistand som kan gi deg eller dine en tryggere og lysere hverdag – med alt
fra en ekstra dusj til gode smaker og fine sosiale opplevelser. Vi ser helheten
i hvert enkelt menneske, er fleksible og tilrettelegger etter ønsker og behov.

✓ Stell i hjemmet, handling, rengjøring
✓ Smakfull hjemmelaget mat
✓ Dusj, stell og personlig pleie
✓ Avlastning og tilsyn for pårørende
f.eks. ved reise/ferieopphold
✓ Sosialt samvær, samtalepartner
✓ Tur og reisefølge (også utenlands)
✓ Følge til lege, butikk, kafebesøk
✓ Hårstell og fotstell i eget hjem

FRITT BRUKERVALG
I FROGN KOMMUNE
Har du vedtak på praktisk bistand kan du nå
velge Prima Omsorg som tjenesteutfører.
Fakturering går som normalt via
kommunen og prisen er den samme.
Vi tilbyr faste personer som møter deg med
varme, humor og faglig effektivitet – du skal
se fram til våre besøk og være fornøyd når
vi går!

Ta kontakt for en hyggelig prat og mer informasjon.
Et møte er kostnadsfritt og uten forpliktelser:
Avd. leder Frogn, Ann-Mari Johnsen, mobil 412 35 142
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12PUNKT

medmenneskelighet

Avd. Follo Tlf. 64 93 22 60 ♥ www.primaomsorg.no

som bedrift
og arbeidsplass
Fortellingen om Frogns siste og største
kvinnelige industriarbeidsplass – Del 6

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.
Syersker utenfor hybelbygget på Ilni-tomten - det siste av tre hybelhus som ble
bygget. Det var et sterkt samhold syerskene imellom. De tilbrakte både arbeids- og
fritid sammen.

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

Arbeid og fritid
For de ansatte på Ilni – og særlig
for de unge og ugifte syerskene
– var tilværelsen med arbeid og
fritid et sammenhengende hele.
Det at mange kom langveisfra og
bodde på hybel uten familie og
vante omgivelser, gjorde at miljøet
fra arbeidsplassen også var miljøet
på fritiden. Det skapte en spesiell
atmosfære jentene imellom.
Noen av syerskene valgte
hjemmesøm etter at de giftet seg og
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fikk barn. Med etablering av familie
i tillegg til hjemmesøm, ble det for
mange av de gifte syerskene ikke mye
tid og krefter igjen til sosialt samvær.
Sømarbeidet for mødrene tok til
utover kvelden – etter at barna hadde
lagt seg.
Akkordarbeid og lønnsforhold
Lange arbeidsdager og press for
å holde akkorden var hverdagen
for mange av kjede-syerskene på
fabrikken. Akkordarbeid var basert
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på en gjennomsnittsvurdering
av hvor lang tid hver enkelt del
i arbeidet tok. Flyttingen av
tøystykket fra fraktekassen til
symaskinen kunne regnes som én
del, selve syingen en annen. De små
tidsenhetene ble lagt sammen før
det ble regnet ut en snittid for hver
stasjon. Denne ble så lagt til grunn
for akkorden.
Den som var rask, kunne tjene
godt, en som ikke var fullt så rask,
tjente mindre. Så var det om å gjøre
å ikke «bryte akkorden». Den som
var veldig rask i forhold til resten,
ble derfor oppfordret til å ta det
langsommere for ikke å ødelegge
for de andre. En langsom kunne ha
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akkordtid på 70 prosent, mens en
rask kanskje var oppi 110 prosent.
Bedriften hyret inn egne konsulenter som skulle sette akkorden for
syerskene. Når akkorden var satt,
fikk den en prøvetid. Akkordsatsene
skulle fungere slik at en arbeider ved
normal ytelse skulle tjene 10 prosent
over den faste ukelønnen ved
akkordarbeid. Det var den såkalte
akkordnormalen, og forhandlingene
frem til den brakte syerskenes
tillitsvalgte på banen. Hennes
oppgave var blant annet å sette seg
inn i alt arbeidet ved tidtaking og
akkordsetting, slik at syerskene ikke
risikerte å bli presset for hardt. Det
var mange som svettet litt ekstra da
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tidsstudiemannen gikk rundt som
en kontrollinstans i systuene. En av
syerskene beskriver det slik:
«Vi hadde jo en sånn en som gikk
og vasa. Han gikk frem og tilbake
og noterte seg hva vi gjorde. Hvis vi
skulle ut på wc så spørt’n hvor du
hadde vært hen. Det ble fulgt med
hele tiden. Vi hadde sanger om det til
julebordet».
I tillegg til akkordlønn hadde
jentene også en fast timelønn. Hva
den enkelte tjente, kunne derfor
variere individuelt. Reservesyerskene
tjente bedre enn de andre syerskene.
De måtte mestre flere operasjoner
og kunne bli satt på samtlige sømstasjoner, alt etter hva som trengtes
for dagen. Reservesyerskene var
på samme lønnsnivå som pressere,
brodøser og tilskjærere.
Statistiske tall for kvinnelige
produksjonsarbeidere viser at
lønnen lå på gjennomsnittlig 2,20
kr i timen i 1950 og 6,19 kr i 1965.
Lønnsforskjeller innen konfeksjonsindustrien varierte i forhold til
geografisk beliggenhet. Bedrifter i
distrikts-Norge lå noe lavere i lønn
enn f.eks. i hovedstaden. Lønnsnivået
var også avhengig av organisasjonsstrukturen på arbeidsplassen. Denne
var som regel også sterkere i større
byer enn utover landet for øvrig.
For hver utbetaling ble det trukket
leie til losji og eventuelle klær som
var kjøpt i lønningsperioden på
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Ilni. Husleia på Ilnis hybler var 76
kr i måneden for de største hyblene
i Sogstiveien og litt mindre for de
andre.
Av spørrelistene og lønns- og
trekkoppgaver for Ilni går det
fram at kåpefabrikken lå jevnt over
landsgjennomsnittet, for så å gå litt
høyere den siste tiden. Mot slutten
lå timelønnen på 8,32 kr, utenom
akkord, som ga en årsinntekt på
rundt 14.000,- kr.
Syerskene var en lavtlønnsgruppe,
men mange av informantene gir inntrykk av at de ikke selv opplevde seg
som fattige. Tilgang på rimelige
klær – ansatte fikk 25 prosent avslag
– og bolig, gjorde at tilværelsen var
tilfredsstillende for de fleste. Denne
trivselen hang selvsagt også sammen
med en opplevelse av sosial tilhørighet
i miljøet.
Organisering
De fleste av de tidligere ansatte oppgir
at de var organiserte, men at det
sjelden var tematikk i løpet av årene
på Ilni. Både syersker og funksjonærer
gir inntrykk av en viss selvfølgelighet
i det at de var organiserte. En tidligere
reservesyerske og tillitsvalgt forteller
at av alle syerskene var det bare en
håndfull som ikke var organiserte.
De andre opplevde disse som en slags
snyltere på arbeidsplassen, men ikke
slik at de ble utstøtt.
Ansvarsområdet for den tillitsPENSJONIST-NYTT 3/2015

Fra Ilnis produksjonslokaler i 1965. Til venstre en syerske blant noen av fabrikkens
produkter. Til høyre en tilskjærer i arbeid. (Foto: Rigmor Dahl Delphin / Oslo
Museum / Digitalt Museum).

valgte var først og fremst problemstillinger knyttet til akkordforhandlinger. Den tillitsvalgte ble sendt på
kurs for å lære seg om metode, tid og
måling (MTM). På et tidspunkt ble
det forsøkt gjennomført tidsstudier
uten at syerskene ble informert om
det, men det satte Bekledningsarbeiderforbundet (BAF) en stopper
for. Det ble regnet som ureglementert
tidtaking.
Konflikter kom aldri så langt som
til streik på Ilni. De forhandlinger
som var, førte som regel fram til et
kompromiss mellom arbeidere og
ledelse. Røykepauser kunne være et
forhandlingstema. Arbeidslederne
mislikte f.eks. at syerskene tok seg en
blås eller to på do i løpet av arbeidsdagen. Det het seg at det var
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lovbestemt med 5 minutters hvile
hver time, men syerskene fikk likevel
ikke ta denne pausen uten at det var
avtalt og notert av arbeidsleder. En
av syerskene har uttalt at det lå en
opplevelse av samhold og solidaritet i
det å være organisert. «Du kunne gå
til foreninga med alt egentlig».
Syerskene var organisert i
Bekledingsarbeiderforbundet
som har røtter tilbake til 1891 og
Herreskreddersyerskenes forening.
Den var det første tilløpet til en
kvinnelig fagforening og ble senere
omdøpt til Syerskenes fagforening.
Mannlige sømarbeidere var
organisert i Skredderforbundet. I
lang tid var det vanskelig å få kvinnelige arbeidere til å organisere seg.
Det hang sammen med at kvinnene
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hadde lite å tjene på
å melde seg inn. De
hadde f.eks. lite eller
ingenting å hente på
lønnsforhandlinger. Et
foreningsmedlemskap
tjente som en langsiktig
investering. For
mange kvinner var
yrkeslivet bare en
midlertidig affære,
eller så var inntekten
deres bare et tilskudd
til familieøkonomien.
Dessuten var mange av
syerskene innflyttere fra
bygde-Norge og følte
liten sosial forankring
i hovedstadens
foreningsaktivitet.
BAF kom som
en sammenslåing
av Tekstilarbeiderforbundet, Skotøyarbeiderforbundet og
Skredderforbundet
i 1924. I BAF
utgjorde etter hvert
kvinnene brorparten
av medlemsmassen.
På begynnelsen av
1960-tallet hadde
forbundet ca. 90 prosent
kvinnelige medlemmer.
Artikkelen fortsetter i
neste nummer
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Jeg er født i 1925, og under oppveksten var
jeg bosatt på et småbruk blant store gårder
i den vestre delen av Ås-bygda. Det jeg har
lyst til å fortelle våre pensjonister om, er de
gravferdstradisjoner som ble fulgt når noen
på gårdene gikk bort.
Tekst: Kjell B. Johansen
På dødsdagen ble flagget senket på halv stang
på den aktuelle gården. Dette var for å varsle
naboene. Kisten med den avdøde ble plassert
i «storstua». En eller to dager senere ble
familien og de nærmeste vennene, samt en
prest, samlet i stuen hvor en tok avskjed med
den avdøde. Kirken hadde til utleie en likvogn
som ble trukket av hester. Denne ble hentet
inn, og kisten ble satt på vognen og bragt til
kirken.
Det som var spesielt, var at det på hver side
av utkjørselen fra gården ble plassert en ca. 2
meter høy granbusk med brukket toppskudd,
slik at den «bøyde hodet» i ærbødighet for
den avdøde. Mellom granbuskene ble det
strødd småhakket granbar. Tilsvarende ble
gjort der hvor gårdsveien gikk ut i hovedveien.
De nærmeste naboene som bodde langs veien
der kisten ville bli kjørt, pyntet på samme måte.
På alle de nærmeste gårdene ble det flagget på
halv stang. De som deltok i avskjedsstunden,
fulgte kisten til kirken. Jeg kan huske så langt
tilbake som til ca. 1930. Etter hvert kom vel
bilen mer inn i bildet, slik at denne tradisjonen
forsvant.
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Ikke bare i Ås, men også i Kråkstad ble det pyntet med granbusker og strødd
småhakket granbar i veien. Dette bildet er fra gården Vestre Midsem i 1952. (Foto:
Anton Schou. Kilde: Akershusmuseet).

På begravelsesdagen senket alle
naboene flagget på halv stang. Etter
seremonien i kirken, ble alle invitert
til «gravøl» hjemme hos avdøde, hvor
det ble servert god mat og godt drikke.
Flaggene ble heist på hel stang da
seremonien i kirken var avsluttet.
Jeg vil også nevne at granbar
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ble mye brukt ved forskjellige
anledninger. Hjemme hos oss hadde vi
ofte friskt granbar lagt i en bue foran
inngangstrappen. Der kunne vi tørke
av oss på bena før vi gikk inn. Dette
var særlig aktuelt i helgene og når vi
ventet gjester.
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Lokalhistorie fra Digerud – Del 6

På gjengrodde stier med Erik Asbjørn
og Per Torbjørn Svendsen

Per Torbjørn Svendsen, Tom Degerud, Einar Jahr og Hilde Degerud Jahr på vei over
Størrmyrbekken sommeren 2015. (Foto: Trygve Gulliksen).

Erik Svendsen, Hilde Degerud Jahr og Per Svendsen på Søndre Gulbjørnrud gård
høsten 2015. (Foto: Einar Jahr).

I serien «De gamle vet mest» vil jeg møte eldre beboere fra området i
nærheten av Digerud som kan fortelle selvopplevd lokalhistorie. Denne
gang er det Erik Asbjørn og Per Torbjørn Svendsen som forteller.
Brødrene Erik (78 år) og Per (72 år) bor på Søndre Gulbjørnrud gård.
Det er den innerste av Gulbjørnrud-gårdene når du kommer med bil på
Langebruveien. Går du hovedstien fra Digerud, er dette den første gården
du kommer til på vei mot merket stinett på Måren. Erik bor i det gamle
hovedhuset, mens Per og kona Kjellfrid bor i en enebolig de bygde på
småbruket i 1978.
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Fra Størrmyra til Digerud
I boka «Historiens spor i
Nesoddmarka med nordre Frogn»
av Stein Turtumøygard, utgitt på
Ford forlag, er plassen Størrmyra
omtalt: «Størrmyra er blant de
mer avsidesliggende plassene i
Nesoddmarka. På 1700-tallet het det
faktisk at plassen ligger ‘meget avsides
fra rodevei, men kort og lett vei til
sjøen’. Dette kan det nok være flere
meninger om – men hvis man finner
stien langs sørsiden av Agnormåsan,
er det faktisk ikke lang vei ned til
Digerud».
Vi som bor på Digerud, har brukt
denne hovedstien i alle år, sommer
og vinter. Dette er et fint turterreng
som knytter Digerud til merkede
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stier i Frogn og på Nesodden. Dagens
skogsdrift går hardt ut over stiene.
Det er av stor betydning at grunneiere

Det er mye storfugl, orrfugl og annet vilt
på Agnormåsan. Petter Digerud var der
ofte på orrfugl- og tiurleik sammen med
venner. Bildet viser en orrhane han skjøt
rundt 1960.
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Plassen Størrmyra hvor Erik og Ragnhild
Svendsen ble født. (Foto: Einar Jahr).
Ovnen på kjøkkenet i Størrmyra.
(Foto: Einar Jahr).

og turgjengere finner fram til et godt
samarbeid for å ta vare på stiene
til beste for begge parter. Med god
vilje og fleksibilitet er dette mulig.
Sommeren 2015 gikk en gruppe av
oss sammen på gjengrodde stier fra
Søndre Gulbjørnrud gård til Digerud.
Hovedstien trenger utbedringer for å
bli det den en gang var – en hovedsti
til allmenn bruk.
Plassen Størrmyra
Størrmyra har fått navnet sitt etter
starr (storr eller størr) som er i halvgrasfamilien. Erik og storesøsteren
Ragnhild ble født i et koselig rødt hus
på plassen Størrmyra. Der bodde de i
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Bleikstarr fra
herbariet til
Einar Jahr.

sine første leveår på 35 kvadratmeter
sammen med bestemor Ingeborg og
foreldrene Ingerid og Asbjørn. Erik
forteller mens vi ser oss omkring
inne og ute. Fortsatt står ovnen på
kjøkkenet, og i nordhellingen ovenfor
jordene hvor man dyrket havre, høy
og poteter, finnes fortsatt restene av
potetkjelleren. Av praktiske hensyn
ble den anlagt der potetene vokste –
for det var enklere å bære dem hjem
til huset i små vendinger etter hvert
som man trengte dem utover vinteren.
Det var mye hardt arbeid for dem
som bodde her, og i matveien kom det
godt med at Asbjørn lærte å bruke
bestemors Krag-Jørgensen-rifle som
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guttunge. Han var ikke gamle karen
da han skjøt sin første elg.
Etter hva Erik og Per er blitt
fortalt, var det vanlig at folk før i tiden
hjalp hverandre når det var nødvendig.
Naboene fra Askautrud og Loge
hjalp til da det var barsel i stua på
Størrmyra. Elevine Loge (bestemoren
til tidligere ordfører Bjørn Loge) var
kjent for å være utadvendt, og hun
likte å være til stede når det skjedde
noe. Hun hadde med barselgrøt og
to brød som var klare for steking i
ovn. Mens de stekte, fikk hun god
anledning til en prat.
Søndre Gulbjørnrud
I 1939 kjøpte Ingerid og Asbjørn
Søndre Gulbjørnrud, som ligger noen
hundre meter nord for Størrmyra. Her

ble de to yngste barna, Anne Marie
og Per Torbjørn, født. Erik forteller:
Det var vinter, og tiden for å hente
jordmora var kommet. (Jordmora,
frøken Tirud, bodde nær Frogn kirke.
Hun var en myndig dame som ble over
90 år. Da hun fylte 90, ble sognebarna
invitert til Frogn kirke for å møte
damen som hadde tatt dem imot
ved fødselen). «Du får ta Svarten»,
sa naboen Harald Gulbjørnrud da
Asbjørn kom hastende med sitt ærend,
«for den er raskest». Vel tilbake etter
turen med slede og hest i snøføyka,
stilte frøken Tirud seg myndig opp
midt i stua og sa: «Sett over vannet».
Deretter drakk hun en kopp sterk
jordmorkaffe. Ragnhild og Erik løp og
gjemte seg og kom ikke fram igjen før
de hørte barnegråt.
Fra Søndre
Gulbjørnrud
i 1942. Foran
Ingerid Svendsen
står fra høyre:
Ragnhild, Erik og
nabogutten Håvard
Gulbjørnrud, Eriks
bestevenn. Forrest
sitter Anne Marie.
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Hvorfor ble gutta på Søndre
Gulbjørnrud sosialister?
Vi som leser Amta, er godt kjent
med navnet Per Svendsen, SV. Per er
politiker på venstresiden og har en god
formidlingsevne
som han har
hatt mye nytte
av i politikken
og i sitt
lærervirke på Ski
videregående
skole. Hvorfor
er han ikke i
Per Svendsen ble
Senterpartiet
tidlig interessert i
eller Høyre når politikk.
han kommer fra
en gård?
«Du vet hvor du hører hjemme»,
sa Asbjørn til Per da han skulle
stemme ved stortingsvalget for første
gang i 1965. Myndighetsalderen
var da 21 år, og Per var 22. Da var
Sosialistisk Folkeparti (forløper for
SV) etablert fire år tidligere med Finn
Gustavsen som parlamentarisk leder
på Stortinget.
Hjemme på Søndre Gulbjørnrud
var det 30 mål dyrka mark, poteter
og korn. I tillegg hadde de kuer som
gikk i skogen og beitet. Gjerdeloven
krevde at den som hadde kuer på
beite i skogen, hadde plikt til å holde
gjerdene i orden på egen bekostning.
Da de andre bøndene sluttet med
kuer for å gå over til korndyrking, ble
Svendsen alene om gjerdearbeidet.
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I tillegg ble det forandring på levering
av melk. Før leverte de melka i spann
på melkerampa ved hovedveien.
Melkekjøreren hentet med lastebil
og kjørte til Oslo for levering. Det
kom krav til bedre hygiene. Melka
skulle gå direkte i rør fra kuas patter
til kjøletank nær fjøset. Dette innebar
en så stor investering at det ble slutt på
kuhold mange steder i bygda. Veien
fram til gården måtte også rustes opp
for å ta imot den tunge tankbilen som
skulle hente melka. Alt i alt ble dette
for dyrt, og de måtte slutte med kuer.
Kornarealet på gården var for lite til at
de kunne få tilskudd.
Det var da Per skjønte at noe var
urettferdig i systemet. De som hadde
mye, fikk enda mer, på bekostning
av de som hadde lite. Småbonden
Asbjørn var med i Norsk Bonde- og
Småbrukarlag som sognet til Arbeiderpartiet. Storbøndene sognet til Norges
Bondelag. Der var tilknytningen
til Bondepartiet (Senterpartiet) og
Høyre. Og Asbjørn hadde partifelle
i kona Ingerid, som hadde røtter fra
Solør i Hedmark.
Hvordan Asbjørn møtte Ingerid
Ingerid kom fra en stor søskenflokk.
Som mange andre i samme situasjon
ble hun tjenestejente. Hun kom til
Bygdøy i Oslo. Klasseskillet var veldig
tydelig, og hun lengtet etter å komme
på landet. Hun dro til Oslo sentrum
den ene dagen i året hvor bønder kom
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Asbjørn Svendsen i slåttonn rundt 1930.

for å finne tjenestejente. Der ble hun
valgt av en hyggelig bonde fra Nordre
Agnor. Som avtalt hentet han henne
med hest og vogn på Digerud brygge
noe senere. I slåttonna kom den
arbeidsomme Asbjørn fra Størrmyra
til Nordre Agnor, og det oppsto søt
musikk.
Digerudskolen tre dager i uka
Erik begynte på skolen da han var 6
år. Sammen med nabogutten Håvard
på samme alder, fulgte han Ragnhild,
som var 7 år, over til Digerudskolen.
På den måten slapp hun å gå alene.
Om vinteren tråkket faren opp
skispor på hovedstien, slik at veien
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ikke ble umulig for de små. Hvis det
ble isklumper rundt støvlelissene, fikk
de sitte foran vedovnen på kjøkkenet
hos fru lærer Anderssen til isklumpene
smeltet og føttene kunne komme ut av
de våte støvlene og bli gode og varme
igjen.
Erik husker mye fra barndommen.
Mens vi tusler i høstsolen på stien
i skogen hans, forteller han: «Her
falt jeg ned fra høylasset som far
kjørte hjem med hest og vogn. Det
var litt av et fall. I lufta på vei ned
i lyngen bestemte jeg meg for å bli
fallskjermhopper». Slik gikk det.
Erik har arbeidet i Forsvaret som
teknisk befal, og da det ble opprettet
en redningsavdeling, fikk han fallskjermkurs. 17. mai 1977 hoppet han i
fallskjerm og landet på jordet til Roar
Dal som underholdningsinnslag for et
imponert publikum på Dal skole.
Erik har tatt vare på en støvel fra
barndommen og dekorert den med lav
og furukongle. Støvelen er et fagarbeid

Erik Svendsens
pluggstøvel laget og reparert av
skomaker Pedersen i Drøbak.
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av skomaker Pedersen i Drøbak. Vi
husker faren til Per Pedersen (det er
hyggelig å hilse på Per når man møter
ham i Drøbaks gater). I gamle dager
sto faren på verkstedet i lagerfrakk
– alltid konsentrert om arbeidet.
Sønnen Per kom ut i butikken når det
ringte i bjella som varslet at det kom
en kunde.
Julestri
Asbjørn Svendsen tjente ekstra penger
til jul ved å være bygdeslakter. Han var
selvlært, og den gangen krevdes ingen
formell slakterutdanning. Per sier at
han hadde slikt lag med dyr at grisene

Asbjørn Svendsen i karakteristisk stil
med hatt, lunt smil og pipe. (Foto: Åse
Wigmostad).
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FØLG MED I
sjelden skrek når de skulle slaktes
av Asbjørn. (Det syns jeg er nesten
ubegripelig, men sikkert sant!).
Min tante Aase, som var husfrue
hjemme på Søndre Digerud gård,
forteller at Asbjørn Svendsen var
svært godt likt, og lett å huske med
karakteristisk hatt, lunt smil og pipe i
munnen. Han sørget for en god start
på slaktetida, som innebar mye arbeid
for kvinnene. Grisen ble delt i to på
langs. Kvinnene sto ute for at det
skulle være kaldt nok mens de rørte i
blodet slik at det ikke skulle levre seg.
Så var det å partere og stelle kjøttet,
kverne kjøtt- og medisterdeig og lage
pølser, syltelabber, sylte, leverpostei,
lungemos, blodklubb og spekeskinke.
Det var kunnskaper, arbeidsinnsats
og arbeidsglede som la grunnlaget for
julestemningen.

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

Serien om Digerud fortsetter i neste
nummer
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Del 7

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 og foto: Sven Lindblad
Niels Carlsens slekt
I vår omtale av slektsbøker med lokal
tilknytning har vi nå kommet fram til
Niels Carlsen og hans hustru Martha
Zachariasdatter, født Wesseltoft. De
to har som kjent en helt sentral rolle
i Drøbaks historie, særlig under siste
halvdel av 1700-tallet. De fikk oppført
kirken og den første skolebygningen
i Drøbak, og de bidro vesentlig til
at Hospitalet ble fullført i to etasjer.
Det finnes portretter av dem og flere
av deres nære familiemedlemmer i
Drøbak kirke.
Vår første kilde til informasjon
om deres slekt er heftet «Familier i
Drøbak i 1700 og 1800 årene - En
foreløpig arbeidsskisse», utarbeidet
av Knut H. Johansen i 1969.
Publikasjonen er på 63 blad og
opprinnelig heftet med spiralrygg.
Foruten familien Carlsen, finner vi
her slektsinformasjon om familiene
Angell, Parr, Samuelsen, Burchard,
Ring, Fuglesang, Heiss, Jørgensen
(Treider) og Eitzen.
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Vi vet mindre om Niels
Carlsens slekt enn om Martha
Zachariasdatters familierøtter. Hans
far var Jacob Carlsen (1685-1749),
men det er uklart hvor faren kom
fra. En teori går ut på at han var
sønn av en klokker i Vestby. Ifølge
en annen og mer spennende teori
skal Jacob Carlsen opprinnelig har
vært sjømann og havnet i tyrkisk
fangenskap. Som matros kom han så
med et utenlandsk skip til Drøbak.
Her mønstret han av, giftet seg og slo
seg opp som forretningsmann.
Det som er helt sikkert, er at Jacob
Carlsen etter hvert ble en velstående
mann i Drøbak. Hans første hustru
døde imidlertid ca. 1731. Sammen
hadde de barna Christen og Sophie.
Jacob giftet seg på nytt, denne gang
med Anne Catharina Tobiesen, og
de fikk sønnen Niels i 1734. Niels
Carlsen og Martha Zachariasdatter
Wesseltoft fra Skien giftet seg i
1762, og de slo seg ned i den senere
Skrivergården. De fikk til sammen
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Martha Zachariasdatter Carlsen, født Wesseltoft (1743-1821) og Niels Carlsen
(1734-1809). Portretter i Drøbak kirke.

11 barn, men ikke alle nådde voksen
alder.
Vi kjenner til en del om Niels
Carlsens halvbror Christen Carlsen
(1707-1771) og hans etterslekt.
Christen var oldefar til Emerentze
Munch (1786-1868) som seks år før
hun døde skrev ned sin personlige
biografi. Her gir hun oss ikke
bare sitt syn på en noen viktige
historiske begivenheter i Norge
og Europa, men også glimt fra
familiens liv og virke, som ikke var
uten dramatikk. Emerentze var født
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Barclay, og hennes erindringer har
blitt publisert flere ganger, første
gang i tre deler i Skilling-Magazin
1883 under tittelen «Fra Gamle
Dage». En praktutgave av hennes
opptegnelser ble utgitt av Kom
forlag i 2014. Det er en helt spesiell
bok med en rekke flotte og til dels
sjeldne illustrasjoner.
I Norsk Slektshistorisk Tidsskrift
bind 18, 1962, hefte 3 har C. S.
Schilbred en artikkel om Emerentze
Munchs far, tollkontrollør
Christen Carlsen Barclay og hans
barn. Tollkontrolløren var sønn
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av kjøpmann og fabrikant Peter
Henrich Barclay og Emerentze
Carlsen (1742-1802) fra Drøbak.
Hun var eneste datter av Niels
Carlsens halvbror Christen Carlsen
og hans første hustru Helene
Tobiesen.
Martha Zachariasdatters slekt
Martha Zachariasdatter var født
i 1743. Foreldrene var Zacharias
Simonsen Wesseltoft og hustru
Inger Nielsdatter Bugge. Zacharias
Simonsen Wesseltoft var en meget
velstående kjøpmann og skipsreder
i Skien. Han støttet sin datter og
svigersønn under oppføringen
av Drøbak kirke, og han ble en
viktig bidragsyter. Zacharias
ga 300 riksdaler som bidrag til
kirkebyggingen og bekostet både
altertavlen og prekestolen.
Zacharias Simonsen Wesseltoft
fikk borgerskap i Skien på all handel
både til lands og til vanns i 1725. Da
var han bare 24 år gammel. I mange
år var han Skiens største skatteyter,
men fra tidlig på 1760-tallet kom
han stadig mer på kant med byens
øvrighet. Han syntes at hans innsats
for byens status og økonomi ikke
ble tilstrekkelig verdsatt. Denne
holdningen forsterket seg med
årene, og han ble stadig mer vrang
og umedgjørlig overfor de lokale
myndighetene i Skien. På sine gamle
dager ble han i tillegg lam og satt
44

nærmest lenket til sin stol, men han
holdt likevel forretningen gående.
I sin reisebeskrivelse fra Telemark i
1775 skrev Otto Frederik Müller om
hvordan gamle Zacharias Simonsen
Wesseltoft satt i sin lenestol, og
derfra styrte han alt «med en
patriarkalsk Sindighed».
Martha Zachariasdatters mor
var Inger Nielsdatter Bugge (17121754). Det er utgitt flere bøker om
Bugge-slekten som kan fortelle mer
om hennes bakgrunn. Vi kan særlig
nevne «Slægten Bugge i Danmark
og Norge» av P. C. B. Bondeson.
Den kom ut første gang i 1891.
Det finnes flere slektsbøker
som er relevante for den som
ønsker å finne ut mer om Martha
Zachariasdatters familie. Allerede
i 1893 utga Sophie Høegh
slektsboken «Efterretninger
om de norske grene af familien
Wesseltoft». I 2004 kom boken
«Wesseltoftene på 1600- og
1700-tallet. En familiekrønike»,
skrevet «con amore» av nå avdøde
professor Karl Erik Zachariassen
og til dels illustrert med hans egne
tegninger. Martha Zachariasdatter
og flere av hennes slektninger
har fått egne kapitler i denne
boken. Den norske grenen av
slekten Wesseltoft hadde en helt
dominerende innflytelse i Skien og
omegn på 1700-tallet.
Familienavnet Wesseltoft
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Marthas far Zacharias Simonsen Wesseltoft (1701-1777) og moren Inger Nielsdatter
Bugge (1712–1754). Portretter i Drøbak kirke.

kommer opprinnelig fra det
svenske kirkesognet Visseltofta
i den nordlige delen av Skåne.
Men slekten kan spores lenger
tilbake til Stavanger på slutten av
1500-tallet. I Stavanger ble Martha
Zachariasdatters tippoldemor
Johanne Pedersdatter anklaget for
trolldom og brent på bålet som
heks i 1622. Karl Erik Zachariassen
skriver at det kan se ut til at
medlemmene av Wesseltoft-familien
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prøvde å skjule denne tragiske
hendelsen. Å være etterkommer av
en heks var ikke noe man snakket
høyt om i tidligere tider.
Ellers viser det seg at den
verdensberømte naturforskeren
Carl von Linné (1707-1778)
tilhørte den svenske grenen av
Wesseltoft-slekten. Av nålevende
norske familiemedlemmer kan vi
spesielt nevne jazzmusikeren Bugge
Wesseltoft. 
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Bienes historie

Romanen Bienes historie
av Maja Lunde kom ut
på Aschehoug forlag
i 2015.

Tekst: Helene Stubberud
I løpet av de siste årene har store
mengder av honningbier på underlig
vis dødd ut. For menneskeheten
vil biedød føre til en katastrofe. Så
mye som 75 prosent av grønnsakene
og kornet vi spiser er pollinert –
befruktet – av bier. Hva skjer når
biene forsvinner? Hva skjer med
livsgrunnlaget vårt? Hvordan går det
med dyr og mennesker? Hvordan vil
fremtiden se ut?
Maja Lunde så en
dokumentarfilm om biedød og ble
veldig interessert i temaet. Det førte
til romanen Bienes historie. Hun har
tidligere skrevet romaner for barn
og unge. Bienes historie er hennes
første roman for voksne og ble gitt
ut i august 2015. Boka er utgitt
i flere land, og det går rykter om
filmatisering.
Bienes historie skildrer bihold i
tidligere tider, vi er innom dagens
industrielle landbruk og føres inn
i en dystopisk fremtid hvor biene
er døde. Ikke bare handler boken
om biedød og hva konsekvensene
av det kan bli, den handler også om
relasjoner mellom mennesker - og
da spesielt de vanskelige relasjonene
mellom foreldre og barn.
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Boken tar oss med frem og tilbake i
tid. Vi følger tre historier som på et
fiffig vis knyttes sammen gjennom
bienes skjebne.
Første historie foregår i en landsby
i England i 1850-årene. Familiefaren
William driver med frøhandel. En
gang var han et naturvitenskapelig
talent, men nå sliter han med
melankoli og er sengeliggende. En
bok om bier og bikuber får ham
opp av sykesengen. Forskeren i ham
våkner, og han vil erstatte de gamle
halmkubene med bikuber som er mer
moderne og effektive. Han sliter med
sitt forhold til sønnen og ser ikke at
hans datter har i seg det han savner
hos sønnen.
Den andre historien foregår i vår
tid. Vi befinner oss i staten Ohio i
2007. George er birøkter og har en
bifarm med lange slektstradisjoner.
George vil at sønnen Tom skal
overta driften, men han er en
følsom intellektuell som heller vil
bli forfatter… På denne tiden har
biedøden blitt et stort problem i
mange stater. Biedøden kommer
stadig nærmere George og biene hans.
Den tredje og viktigste
fortellingen – som både åpner og
PENSJONIST-NYTT 3/2015

avslutter romanen – er
lagt til Sichuan i Kina
i 2098, femti år etter
en global kollaps.
Biene er forsvunnet,
og dette har tatt
knekken på
landbruket. I
Europa og USA
har det vært
massedød. Sult
og fattigdom
preger
hverdagen. Kina har
klart seg bedre, med diktatorisk
sentralisering og utvelgelse av
«bærekraftige» områder. Tao
arbeider med håndpollinering av
trær. Hennes største ønske er at
sønnen skal få en utdannelse og et
bedre liv enn det hun selv har. Taos
historie samler romanen og gir den et
virkningsfullt helhetsperspektiv.
Lundes fortellerglede er slående.
Hun skriver lettfattelig, «filmatisk»
og billedrikt, med stor detaljrikdom
og en god porsjon kjærlighet til sine
romanskikkelser. Språket er tilpasset
de ulike tidsperiodene hun beskriver.
Livshistoriene hun forteller om
berører og engasjerer, samtidig som
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hun belyser
en global
katastrofe.
Boken er
en storslått
fortelling om
skyldfølelse og mot,
enkeltmenneskers
betydning og
selvfølgelig bier.
Anbefales på det
varmeste!

Helene Stubberud sender stafettpinnen
videre til Rune Brøndbo.
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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

