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LEDER
«Det er den draumen»
Endelig må den lange vinteren slippe taket, og våren 
kommer oss i møte. Den har ikke minst blitt hyllet av 
Aasmund Olavsson Vinje i det vakre diktet «Vaaren», 
skrevet i 1864.

Poesien kan berike våre liv. 
For et par år siden arrangerte 
NRK en avstemning hvor man 
skulle kåre det beste norske diktet 
gjennom tidene. Vinneren var 
«Det er den draumen», skrevet 
av lyrikeren Olav H. Hauge. 
Diktet er fra samlingen «Dropar 
i austavind», som Hauge ga ut i 
1966. Det norske folk har for lengst tatt det til seg som 
en kjær skatt, og diktet blir gjerne lest ved høytidelige 
anledninger. Det er noe dypt menneskelig ved dette 
diktet. Forfatteren føler at det må finnes noe mer enn 
det som er her og nå, men han kan ikke si hva det er. 
Gjentakelsene og den stramme formen gir teksten 
en sterkt suggererende virkning. Det er som om han 
prøver å mane fram noe forløsende som kanskje vil 
skje en dag:

Det er den draumen me ber på
at noko vedunderleg skal skje,

at det må skje –
at tidi skal opna seg,

at hjarta skal opna seg,
at dører skal opna seg,
at berget skal opna seg,
at kjeldor skal springa –

at draumen skal opna seg,
at me ei morgonstund skal glida inn

på ein våg me ikkje har visst um.

Da går vi mot lysere tider igjen! Det 
har vært en vinter med ganske mye 
snø og kulde, og det har vi merket her 
på seniorsenteret i forhold til gjester 
i kaféen. Men «den harde kjerne» 
er trofast og kommer til de varierte 
tilbudene våre, og det blir en trivelig 
møteplass. 

I fremtiden vil samfunnet ha 
langt flere eldre mennesker. De 
demografiske endringene vil virke 
inn på store samfunnsområder. Både 
fremtidens økonomiske bæreevne 
og eldre sin helse og livskvalitet vil 
avhenge av hvordan vi i dag velger å 
tilrettelegge samfunnet for dagens og 
neste generasjons eldre.

Mange eldre bor alene, og noen 
av dem opplever ensomhet og 
isolasjon. Undersøkelser har vist at 
én av ti over 67 år ikke har en eneste 
fortrolig venn, og at enda flere har lite 
kontakt med venner. Opplevelse av 
ensomhet er en kjent risikofaktor for 
å utvikle depresjon og angst, som er 
de vanligste psykiske lidelsene blant 
eldre. Tiltak som innbyr til sosialt 
fellesskap og trivsel har derfor en 
viktig forebyggende funksjon. Alle 
eldre skal ha mulighet til å ta i bruk 
et aktivitetssenter hvor de kan møte 
andre, aktivisere seg og bruke egne 
ressurser på en meningsfull måte. 

Vi er sikre på at Frogn seniorsenter 
er et slikt sted, en god møteplass for 
våre seniorer og uføretrygdede. 

Vi streber etter å nå ut til flest mulig og 
håper selvfølgelig at mange flere kan 
finne veien inn til oss. Dette er – og 
skal fortsatt være – en møteplass hvor 
folk kan holde på med ting de liker, 
og det skal være en sosial og hyggelig 
møteplass. Velkommen til oss!

I år, nærmere bestemt den 24. april, 
feirer Frogn seniorsenter 40 år! Dette 
må markeres, og i skrivende stund er vi 
i planleggingsfasen. Vi har ennå ikke 
helt klart for oss innholdet, men vi vil 
invitere ordføreren, enhetslederen for 
Kultur og frivillighet og Sissel Våge, 
som var primus motor for det som 
den gang het Frogn eldresenter. Hun 
ble den første daglige lederen her. I 
tillegg vil vi selvfølgelig gjøre stas på 
våre frivillige og foreningen Frogn 
Seniorsenters Venner. Det kommer 
også til å bli gratis kaffe og kaker, samt 
underholdning. Vi gleder oss!

Med hilsen Sissel Johansen, 
daglig leder, Frogn seniorsenter

GODT NYTT FRA SENIORSENTERET

Olav H. Hauge 
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Årskontingenten er kun kr 120,–. 
Foreningen arrangerer hyggekvelder vår og 
høst - noen ganger også med dans. 
Likeså er det arrangementer 17. mai og sankthans. Ta kontakt med Grethe 
Buajordet, tlf. 64 93 19 90, eller seniorsenteret, tlf. 64 90 61 85, så får du 
tilsendt innbetalingsblankett. Vi er 298 medlemmer og har god plass til flere. 
Velkommen! 

Våren 2018
• Torsdag 19. april kl. 18.00: Vårfest på Sjøstjernen.
• Tirsdag 24. april: Åpen dag på seniorsenteret. Senteret er 40 år.
• Torsdag 17. mai ca. kl. 10.30: Åpen kafé på seniorsenteret etter barnetoget.
• Fredag 22. juni kl. 13.00: Sankthans-feiring på seniorsenteret.
 
Turgruppen arrangerer bussturer til aktuelle steder, samt teater- og 
konsertturer. Program og priser for de forskjellige arrangementene blir 
annonsert etter hvert. Bindende påmelding på seniorsenteret.

Protokoll fra årsmøtet i foreningen 
tirsdag 27. februar 2018 kl. 18.00 på Hospitalet
Møtet ble åpnet av styreleder Dorothea Åsheim, som ønsket velkommen til 
årsmøte 2018. Årsmøtet minnet de som var gått bort siden forrige årsmøte 
med ett minutts stillhet. Styreleder gikk deretter over til sakslisten. Det var 
ingen innvendinger mot innkallingen. Til stede var 5 representanter fra styret 
og ca. 25 medlemmer. Følgende saker var til behandling:

1. Erik Askautrud ble valgt til møteleder.
2. Inger Elisabet Michaelsen ble valgt til referent.
3. Årsberetningen for perioden februar 2017 til februar 2018 ble gjennomgått 

av Erik Askautrud. Det var ingen spørsmål til årsberetningen, som deretter 
ble godkjent. Styrets forslag til bevilgninger ble enstemmig godkjent.

4. Årsregnskapet for 2017 ble gjennomgått av kasserer Grethe Buajordet. 
Det var ingen spørsmål eller kommentarer til regnskapet. Styreleder 

Bli medlem i Frogn 
seniorsenters venner! 

opplyste at man nå har tatt i bruk betalingsterminal. Den kan benyttes 
både ved betaling av turer, hyggekvelder etc., men også ved kjøp av kaffe 
m.m. i kaféen. Resultatregnskapet viser et overskudd stort kr. 33.347,58. 
Regnskapet er revidert av revisor Unni Torgersen, som anbefaler årsmøtet 
å godkjenne regnskapet. Styrets forslag til regnskap for 2017 ble enstemmig 
godkjent.

5. Budsjett for 2018 ble referert av Grethe Buajordet. Det ble spesielt 
fremhevet at det er avsatt kr. 40.000 til ny teleslynge på Hospitalet. Saken 
oversendes styret for behandling. Styrets forslag til budsjett for 2018 ble 
enstemmig godkjent.

6. Styret har ikke mottatt noen forslag til behandling på årsmøtet.
7. Styrets forslag til uendret kontingent på kr. 120,- pr. år ble enstemmig 

godkjent.
8. Valgkomiteens forslag til valg ble referert av valgkomiteen v/Eva Bliksvær. 
9. Følgende ble valgt:

Leder: Dorothea Åsheim (valgt for 2018)
Nestleder: Erik Askautrud (ikke på valg)
Sekretær: Inger Elisabet Michaelsen (valgt for 2018/2019)
Kasserer: Grethe Buajordet (ikke på valg)
Styremedlem: Gustav Antonsen (ikke på valg)
Styremedlem: Tor Johannessen (valgt for 2018/2019)

Revisor: Unni Torgersen (valgt for 2018)
                    Vara: Bente Damlien (valgt for 2018)

Festkomiteen:  Synnøve Bakstad  (ikke på valg)
 Marianne Persson (valgt for 2018)
 Laila Mathiesen (valgt for 2018)
                    Vara: Grete Braaten (valgt for 2018)
 Marit Andersen (valgt for 2018)

Turkomiteen: Aud Hojem (ikke på valg)
 Gerd Haga (ikke på valg)
                    Vara: Karen-Sophie Engelstad  (ikke på valg)

Valgkomiteen: Inger Stensby  (ikke på valg)
 Anne Nordahl (valgt for 2018/2019)
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Etter at den formelle delen av årsmøtet var avviklet, var det servering av 
nydelige snitter og vin/lettøl. Deretter ble det servert kaffe og kaker. 

Møteleder takket festkomiteen for flott innsats. Styreleder takket Eva 
Bliksvær, Kari Løvberg, Elisabeth Røhrt Hansen og Vesla Engelstad for 
innsatsen i året som gikk. De fikk overrakt hver sin flaske vin. 

Drøbak viseklubb underholdt med fin musikk. Etter maten var det 
loddsalg med utlodning av blomster og gevinster. 

Etter dette gikk alle glade og fornøyde hjem.

 Inger Elisabet Michaelsen  Erik Askautrud
 Referent    Møteleder

Vi går mot sommer og sol. Her ser vi litt av hagen ved seniorsenteret en dag i juni 
for noen år siden. (Foto: Sven Lindblad).

Tekst: Per-Willy Færgestad 
og Jan-Kåre Øien. 
Verneforeningen Gamle Drøbak
www.verneforeningen.no 
Foto fra Drøbakskalenderen september 2014

DRØBAK KINO
2. pinsedag 1927 ble den siste 
filmen sveivet i den private Drøbak 
Kinomatograf. Det var Harry 
Langdon, mannen med deigansiktet, 
som fikk æren av å være den siste 
stumfilmstjerne som flimret over 
lerretet. Erik S. Haagensen (1888-
1965) hadde da drevet sin kino 
i Festiviteten siden 19. juli 1912. 
Festiviteteten ble revet i 1982. 

Kommunen bygget det nye 
kommunehuset med ny kino og 
kommunekontor i første etasje. I 
andre etasje var det bytingsal og 
kemnerkontor. I kjelleren var det 
offentlig bad og tilfluktsrom. I 
kinosalen, som hadde flatt gulv, 
var det også danseskole og Drøbak 

Studiescene. Dette var Drøbaks 
kulturhus rett og slett, og slik fungerer 
det ennå, med ulike aktiviteter. 

På bildet fra ca. 1960 ser vi billett-
bua i smuget mellom Storgata 1 og 
kinoen. Her var det ofte lang kø 
rundt hjørnet når Eddie Constantine 
eller Hopalong Cassidy var på 
plakaten. Kinoskiltet i lysende neon 
er nå på plass igjen etter en påkjørsel 
for noen år siden. Byvåpenet som 
henger på veggen, kan i dag sees inne 
i Drøbak Hospital.

Foto: Svein Qwammen
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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

A.s Drøbak Mek.
Verksted

AUTORISERT
RØRLEGGERBEDRIFT

Telefon 64 93 04 43

AAMODT FYSIKALSKE 
INSTITUTT

Wienerbrødskjæringa 6
1440 Drøbak

Telefon 64 93 20 11

Telefon 64 90 59 20

Vi har nå helårsbutikk! 

Holterv. 22,1448 Drøbak a909 31 972
espely.hagesenter@gmail.com

Åpent man-fre. 10-18, lørdag 10-18
Søndag stengt

BRILLER
KONTAKTLINSER

SYNSPRØVER
s.optik@online.no ❘❘ www.schauoptik.no

   Telefon 64 93 15 89 ❘❘ Sentrumsbygget Drøbak

TRENGER DU ELEKTRIKER? 

Ensomhet er et tema som har engasjert fagpersoner, politikere og medier i 
de senere år. Mye kan tyde på at vi lever i ensomhetens tidsalder. Men hva er 
egentlig fakta og hva er mytedannelse når det gjelder ensomhet? Pensjonist-
nytt har sett nærmere på hva en filosof, andre fagfolk og forskning har 
kommet frem til. Særlig har vi sett på det som sies og skrives om ensomhet 
blant eldre.

Tekst: Kjell Lorentzen

Lever vi i ensomhetens tidsalder?

I Folkehelsemeldingen fra 2015 
slo regjeringen fast at «å forebygge 
ensomhet er en viktig del av 
folkehelsepolitikken». Det ble 
bevilget ti millioner kroner til arbeid 
med å forebygge ensomhet blant eldre. 
Omtrent samtidig ble det utgitt en bok 
med tittelen «Ensomhetens filosofi», 
skrevet av Lars Fr. H. Svendsen, 
professor i filosofi ved Universitetet 
i Bergen. Morgenbladet satte fokus 

på ensomhet i en artikkelserie høsten 
2015, og i november 2016 hadde 
Aftenposten flere oppslag under 
tittelen «Er ensomhet helsevesenets 
oppgave?». I oktober 2017 holdt 
tidligere LO-leder Yngve Hågensen 
et foredrag i Frogn U3A. I den 
anledning uttalte Hågensen at etter 
hans syn er ensomhet dagens og 
morgendagens største utfordring innen 
eldreomsorgen. 

Illustrasjonsfoto: pixabay.com.
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Hva er ensomhet?
Ensomhet betyr ikke det samme 
som å være alene. Man kan godt være 
alene uten å være ensom. Og man 
kan godt oppleve ensomhet selv om 
man er omgitt av mange mennesker. 
Ensomhet oppleves når ens 
grunnleggende behov for tilknytning 
til andre ikke blir tilfredsstilt. Filosof 
Lars Svendsen kaller ensomhet «en 
slags sosial abstinens», og han mener 
at ensomhet kan beskrives med ord 
som ubehag eller smerte. Svendsen 
omtaler også ensomhet som et av 
samtidens tabu. I en tid hvor mange 
streber etter å bli sett, for eksempel 
ha mange venner på Facebook, kan 
ensomhet kjennes som noe skamfullt 
og negativt, særlig hvis ensomheten 
blir sosialt synlig.

Hvor utbredt er ensomhet?
Psykolog Linn-Heidi Lunde er 
spesialist i aldringspsykologi og 
forfatter av boken «Myter om 
aldring», som kom ut i 2017. Hun har 
funnet at folk flest har en forestilling 
om at ensomhet er et økende problem 
i vår tid, og at ensomhet er spesielt 
utbredt blant eldre. Og Lunde har 
kommet til at en slik forestilling 
også preger mye av forsknings- og 
faglitteraturen. Hun forklarer dette 
med at mange forskere, i likhet 
med folk flest, har en stereotypisk 
oppfatning av alderdommen. Den 
forbindes ofte ensidig med sykdom, 

forfall og skrøpelighet. Psykologen 
mener et slikt negativt perspektiv 
på alderdommen lett kan føre til 
forenklede og feilaktige konklusjoner 
om ensomhet blant eldre.  

Etter å ha sett på en rekke norske 
undersøkelser av sammenhengen 
mellom ensomhet og alder, 
konkluderer hun med at ensomhet 
ikke er mer utbredt blant eldre enn 
blant yngre, og at ensomhet er et 
alvorlig problem for de færreste. 
Videre viser de fleste undersøkelser 
at forekomsten av ensomhet blant 
nordmenn i hvert fall ikke er 
økende. Sosiologen Anders Barstad 
i Statistisk sentralbyrå, som forsker 
på levekår og sosial deltaking, kom i 
2014 til at ensomhet blant nordmenn 
heller har vist en nedadgående trend 
de siste tiårene. 

Tove Mentsen Ness, studieleder 
for sykepleierutdanning ved det 
nyopprettede Nord universitet, har 
forsket på hvordan det er å være 
gammel og motta hjemmesykepleie 
når man bor i grisgrendte strøk med 
lange avstander til helsetjenesten. 
Hun intervjuet 11 kvinner, alle enker 
over 80 år, bosatt på bygda i Midt-
Norge. – Mange tenker nok at om 
du er alene, så er du også ensom. Men 
det trenger ikke være sånn, sier Tove 
Mentsen Ness. Hun konkluderer 
med at dette er kvinner som var 
fornøyde med livet. Og de var veldig 
glade i hjemmet sitt; et hjem de 
fleste hadde bygd opp sammen med 
ektefellen da de var unge.

– Disse kvinnene lever i en 
krysning mellom å omfavne et liv i 
ensomhet og å frykte framtida med 
en stadig dårligere helse. De frykter 
for eksempel at de skal få demens 
og at de må flytte fra hjemmet, sier 
forskeren. 

Studien viser også at denne 
gruppen mennesker er veldig klar 
over at de ikke har lenge igjen å leve. 
Flere av kvinnene sier likevel at de 
finner mye indre styrke i bevisst å 
prøve å være optimistiske og blant 
annet se muligheter i hverdagen. 
Det er vel noe lignende filosof Lars 
Svendsen er inne på når han peker på 
betydningen av å utvikle «en type 
emosjonell selvtilstrekkelighet», slik 
at man trives i sitt eget selskap.

Ensomhet og nasjonalitet
Forskerne Thomas Hansen og Britt 
Slagsvold ved forskningsinstituttet 
NOVA, tilknyttet det nyopprettede 
OsloMet – Storbyuniversitetet (tid-
ligere Høgskolen i Oslo og Akers-
hus), har deltatt i en internasjonal 
sammenlignende studie av ensomhet i 
eldre år. Dette er en studie som det er 
rimelig å anta at filosof Lars Svendsen 
har støttet seg til i sin bok. Analysene 
bygger på over 30.000 personer i 
alderen 60–80 år fra elleve europeiske 
land. Foruten Norge var det Belgia, 
Tyskland, Polen, Frankrike, Tsjekkia, 
Russland, Litauen, Romania, Bulgaria 
og Georgia. 

Studien viste blant annet at 
andelen eldre som plages av ensomhet, 
er lavere i Norge enn i noe av de 
øvrige landene. At det forholder 
seg slik, forklarer forskerne med at 
nordmenn har bedre helse og bedre 
økonomi enn eldre i de fleste andre 
land. De fleste nordmenn har romslige 
pensjoner og tilgang til nødvendige 
medisiner og helsetjenester. Mange 
eldre, særlig i Øst-Europa, mangler 
de velferdsordningene vi har. I disse 
landene oppgir da også langt flere 
eldre at de opplever ensomhet.

At ensomhet blant eldre er mindre 
utbredt i Norge enn i mange andre 
land, har etter filosof Lars Svendsens 
mening ikke bare med vår velstand å 
gjøre. Mye av forklaringen mener han 
ligger i ordet tillit. Han mener tillit 

Illustrasjonsfoto: pixabay.com.
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er noe av det mest avgjørende for om 
mennesker er ensomme eller ikke. Ni 
av ti nordmenn har den oppfatning 
at folk flest er til å stole på. Fire av ti 
italienere mener det samme.

At studien også viste at opplevelsen 
av ensomhet er klart høyere i land med 
mer familieorientert og kollektivistisk 
kultur enn i land med mer individua-
listisk kultur, karakteriserer forskerne 
som et paradoks. De antyder at 
årsaken til større forekomst av ensom-
het i land der familien har en sterk 
posisjon, kan ligge i en kombinasjon 
av en mindre utviklet velferdsstat og 
at foreldregenerasjonen sliter med å 
forholde seg til den nye situasjonen 
som oppstår når «barna» først i 
gifteferdig og godt voksen alder flytter 

hjemmefra. En av konklusjonene på 
denne studien er derfor at nasjonalitet, 
og ikke alder, er mest utslagsgivende 
for utbredelse av ensomhet. 

Ensomhet i alle aldre
Ensomhet er et naturlig fenomen ved 
den menneskelige eksistens. Dypest 
sett er vi alle ensomme. Kanskje var 
det en slik ensomhetsopplevelse som 
fikk en 17-årig jente til nylig å stille 
følgende spørsmål i Aftenpostens 
ungdomsspalter (Si;D): «Jeg har 
mange og gode venner. Hvorfor er jeg 
ensom?»  Og det var nok erkjennelsen 
av den eksistensielle ensomheten som 
fikk den svenske forfatteren Göran 
Tunström til å skrive at «ensomhet 
er verdens største fellesskap». Og 

som fikk den danske forfatteren 
Peter Høeg til å uttrykke det slik: 
«Ensomhetsfølelsen er kanskje det 
dypeste fellesskap vi har».

Opplevelse av ensomhet kan være 
resultat av brudd i relasjoner med 
familie og venner, at man mister 
partneren, mister jobben, at man 
opplever funksjonssvikt på grunn 
av sykdom eller ulykke, etc. Vi vet 
at ensomhet i alderdommen i stor 
grad er forbundet med tap av partner 
eller venner. Ensomhet, i alle fall 
hvis den blir en hyppig eller kronisk 
opplevelse, kan ha negativ virkning på 
vår psykiske helse. Derfor er det viktig 
at vi ivaretar det sosiale nettverk vi 
har av familie og venner, slik at sosial 
isolasjon ikke blir et problem. 

Kanskje vi eldre kan forebygge 
ensomhet ved at vi bidrar til å avlive 
myten om at eldre er en ensartet 
gruppe med sykdom og funksjonssvikt 
som viktigste kjennetegn. De fleste 
eldre er friske. Vi har selvfølgelig våre 
«vondter», men det meste kan vi leve 

med, og de fleste av oss kan fortsatt 
bo hjemme også i høy alder. Generelt 
kan en vel si at alderdommen er en tid 
for ettertanke, for større følelsesmessig 
stabilitet og for bedre evne til å 
tolerere ensomhet. 

Men siger likevel ensomheten inn 
over oss, kan vi for eksempel lese Arild 
Nyquists dikt:

Ensomhet
Ensomhet, sier du. Det
er greit med litt 
ensomhet bare det ikke 
blir for mye. Da åpner jeg døren
og roper ut i natten: kom inn
kom inn – her er ensomhet nok
for to! ja for fire! Og 
på riktig ille dager brøler
jeg: her er ensomhet nok
for et helt orkester! 

Et utvalg kilder:
Barstad, Anders (2014). Levekår og livskvalitet. 

Vitenskapen om hvordan vi har det. Oslo: 
Cappelen Damm akademisk. 412 s.

Hansen, Thomas & Slagsvold, Britt (2015). 
«Late-life loneliness in 11 European 
countries». Social indicators research, 124(1).

Lunde, Linn-Heidi (2017). Myter om aldring. 
Oslo: Gyldendal akademisk. 151 s.

Ness, Tove Mentsen m.fl. (2014). 
«‘Embracing the present and fearing the 
future’». International journal of qualitative 
studies on health and well-being, 9(1).

Svendsen, Lars Fr. H. (2015). Ensomhetens 
filosofi. Oslo: Universitetsforlaget. 185 s. 

Illustrasjonsfoto: pixabay.com.
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Livet som fisker 
i Hallangspollen
Jeg vokste opp i Spervikstranda på 1950-tallet i 
en familie som har levd av fiske gjennom minst 
fire generasjoner. Jeg vil gjerne fortelle litt om 
livet den gang og begynner med et tilbakeblikk 
til mine oldeforeldre. Her er noen glimt fra livet i 
Hallangspollen fra midten av 1800-tallet og fram til 
vår tid.

Tekst: Bjørn Guttorm Michaelsen

Oldefar Michael Samuelsen i 
Kleiva
Min oldefar Michael Samuelsen 
var født i 1820 i Nordre Hallangen. 
Jeg har ingen beretninger om 
ham bortsett fra det jeg finner 
i folketellingene, «Bygdebok 
for Frogn – Gårdshistorien» og 
kirkeboka for Frogn. Og det er 
spennende lesning! 

Michael fikk kjøpt Kleiva 
(Kleven) fra Tomter-gårdene i 1864, 
ifølge gårdshistorien for Frogn. Hans 
far Samuel Hansen hadde trolig 
hatt plassen som husmann før dette. 
Michael var fisker og bodde i Kleiva 
hele sitt liv. Ifølge folketellingen 1865 
bodde Michael i Kleiva sammen med 
sin mor Olea og sin søster Maren, 
oppført som husholderske. I tillegg 

opplyses det om et pleiebarn, Hans, 
på 14 år. Det ble videre opplyst at de 
hadde 1 ku og dyrket bygg og poteter.

Michael giftet seg først i en 
alder av 54 år med Anne Helene 
Johannesdatter, som var bare 18 år. 
Til tross for aldersforskjellen på 36 
år, fikk de ikke mindre enn 7 barn – 
2 jenter og 5 gutter. 

Min bestefar Karl Adolf 
Michaelsen var nest yngst og ble født 
i 1888. Det var trange kår, og etter 
hvert som ungene vokste til, måtte de 
hjelpe til med alt arbeid på den lille 
plassen. Allerede fra Karl var 8 år 
måtte han være med sin far og eldre 
brødre og skjære is og stue isblokker 
på lagringsplassen i Propsleina. Isen 
ble hentet av seilskuter og fraktet til 
England.
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Bestefar Karl kjøpte 
Spervikstranda
Karl Michaelsen giftet seg med 
«Emmy», Inga Emilie Andersen, født 
1892 i Sverige. I 1916 fikk de kjøpt 
Spervikstranda, som ligger innerst i 
Hallangspollen. Huset besto av to små 
leiligheter. Karl og Emmy bodde i den 
ene og leiet ut den andre delen. Det 
var ikke store plassen de hadde for seg 
selv: Et lite kjøkken, et kammers og en 
stue. Her fikk de etter hvert 6 barn – 3 
jenter og 3 gutter. Min far Kåre var 
eldst, født i 1915. 

Karl drev fiske hele sommerhalv-
året. Før krigen var det først og fremst 
inne i Hallangspollen med sildegarn 
og makrellgarn. De hadde en pram 

og ei sjekte, og det ga fangst nok til 
eget bruk – pluss litt for salg. I tillegg 
hadde de ei ku, to griser og noen 
høner, så det ble melk, flesk og egg i 
tillegg til fisk. Grisene ble slaktet til 
jul. Den ene ble levert til kjøpmannen 
som betaling for tørrvarer de hadde 
kjøpt «på krita». Den andre beholdt 
de selv. Kjøttet ble saltet ned i tønner 
på samme vis som sild og makrell. 
Dette var jo før fryseteknikkens tid, 
og salting var beste løsningen.

Solgte varer på torget
I Spervikstranda var det dessuten 
frukttrær, rips-, stikkelsbær- og 
solbærbusker. Noe ble høstet til eget 
bruk, men mesteparten ble solgt på 

Stolte foreldre. Bestemor Inga Emilie 
med Aslaug Fernanda, født 1917, og 
bestefar Karl Michaelsen med min 
far Kåre Erling, født 1915. Foto fra ca. 
1918. 

Spervikstranda ligger innerst i Hallangspollen. Foto fra 1930-tallet. Garnet trekkes på stranda i Hallangspollen. 

Min far Kåre Michaelsen.
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torget. Det ga kjærkommen mynt 
til husholdningen. I tillegg dyrket 
de poteter og grønnsaker. For å spe 
på husholdningsbudsjettet, drev de 
frem bjerke- og lindeløv. Den lille 
stua var stappfull av baljer og ris. 
Neppe bra for inneklimaet! Opptil 
100 bunter med løv ble dratt på 
kjelker til Ottarsrud, fraktet med 
buss og deretter solgt på torget i 
Oslo. Det var ingen spøk å komme 
seg fra Spervikstranda til Ottarsrud 
på denne tiden. Ofte var det mye snø 
og ubrøytede veier. Andre ganger 
ble løvet fraktet til Digerud-brygga 
og videre med båt til Oslo. Men 
også denne veien var ubrøyta fra 

Spervikstrand til Hallangshagan, og 
det var et slit å ta seg fram.

Når liljekonvallen var i blomst, 
måtte alle ungene være med og plukke 
så snart det lysnet av dag. Emmy solgte 
blomstene på torget i Oslo. Det var 
trøtte unger som kom på skolen den 
dagen!

Vinterstid var det arbeid i skauen 
og isskjæring. Det var tungt arbeid, 
men ga kjærkommen inntekt. Ungene 
måtte delta i arbeidet fra de var små 
– gutta i skauen mens jentene tok sin 
del av arbeidet med dyra og annet 
husarbeid. Det var ingen som snakket 
om barnearbeid den gangen. Alle de 6 
ungene vokste opp og var ved god helse.

Hjemmebrenning var vanlig
På den tiden var det ganske vanlig 
med en annen virksomhet – hjemme-
brenning. Min tante Ingrid kan fortelle 
om da bestefar Karl fikk følgende 
beskjed fra lensmannen: I morgen 
kommer vi på husbesøk. Da tok bestefar 
med seg hjemmebrentapparatet opp i 
skauen og fikk stuet det vekk. Bestemor 
var ikke rådvill. Hun tok det ferdige 
produktet, flasker med brennevin, opp 
på taket. Her stuet hun flaskene under 
taksteinen. Lensmannen kom, fikk 
en god kopp kaffe og sjekket hverken 
takstein eller busker i skauen. Han visste 
nok hva som foregikk, men hadde gjort 
sin plikt og foretatt befaring.

Min egen oppvekst
Så til min egen oppvekst. Jeg ble født i 
1944 og vokste opp i Spervikstranda. 
Huset hadde to leiligheter. Bestemor 
Emmy og bestefar Karl bodde i den 
ene, mens jeg bodde sammen med far 
Kåre, mor Gunvor og søster Rita i den 
andre leiligheten. Vår del av huset besto 
av kjøkken og stue, pluss et soverom på 
loftet.

Familiens inntekter kom fra fiske i 
sommerhalvåret. Far og bestefar fisket 
sammen med onkel Ivar. Sammen 
benyttet de skøyta til Ivar, 2 va-båter 
og 3 sjekter. Selv fikk jeg være med 
og «ro fiske», for det meste brisling 
og makrell/pir. Skøyta lå for anker 
utenfor Sandstranda hvor Marit og Ivar 
bodde med sønnene Johnny og Roar. 
Vi dro med skøyta pluss va-båtene over 
til Vestfjorden og rodde derfra langs 
land mot Oslo opp til Fornebulandet. 
Bunnefjorden ble også rodd til Nesset 
og ut igjen til Nesoddtangen. En 
sommer på 50-tallet fikk vi hele 80 tonn 
med makrell inne i Hallangspollen. Det 
ble en pen lott på alle som var med.

På slutten av 50-tallet fikk lokale 
fiskere konkurranse av trålere fra 
Vestlandet. Våre inntekter ble etter 
hvert sterkt redusert. Det førte til 
at min far begynte å jobbe i Frogn 
kommune, og bestefar ble pensjonist. 
Det ble med andre ord slutten på fiske 
som levevei – en tradisjon som hadde 
fulgt familien fra far til sønn siden 
begynnelsen av 1800-tallet.

Makrellfiske i Hallangspollen i 1958. Min far står midt på bildet i oljehyre. I båten ser 
vi også Rudolf Hansen.  

Far viser fram dagens fangst. Bildet er 
fra ca. 1990. 
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I Spervikstranda hadde vi 2 griser, 
20–25 høner og noen gjess. Dessuten 
var vi selvforsynt med poteter, frukt 
og bær. Min mor hadde også en 
kjøkkenhage og jordbæråker. I tillegg 
fortsatte vi med å drive fram bjerke- og 
lindeløv til langt opp på 50-tallet.

Vinterstid jobbet mannfolka i 
skauen. De hogg tømmer for bøndene 
på Tomter-gårdene. Tømmeret ble 
fraktet med hest og lagt i store lunner 
på jordet ned mot stranda. Når 
isen gikk om våren, ble tømmeret 
trillet ut i vannet og lagt i «moser» 
av to arbeidslag, hvert på 4 mann. 
Tømmeret ble tauet ut til Ytrepollen 
av småbåter, hvor det ble hentet med 
taubåt og tauet til Tofte. Jeg fikk være 
med i skauen og var veldig stolt når jeg 
fikk kjøre den ene hesten fra skauen og 
ned til Spervikstranda eller til Kleiva. 
En episode jeg husker godt, var da 
jeg sovnet mellom forbeina på hesten 
mens vi hadde en spisepause og hesten 
fikk havre. Jeg var blitt en hestevant 
gutt.

Som 7-åring begynte jeg på Bilitt 
barneskole. Jeg gikk bare annenhver 
dag i de første årene. Vi hadde ikke vei 
ned til Spervikstranda den gangen, og 
jeg måtte gå – om vinteren i mørket 
og høy snø – opp til Holtbråtveien. 
Det var ikke noen skolebuss, så det var 
å gå hele veien – ca. 6 kilometer. Det 
var en lang tur for en 7-åring! Senere 
fortsatte jeg på Sogsti skole, men det er 
en annen historie ….

Foredrag våren 2018
19. april
Jørn Hurum
Professor
Dinosaurer, havmonstre og isbjørner 
– feltarbeid og forskning på Svalbard

3. mai
Torkjell Berulfsen
Programleder
Penger lukter ikke

Foredragene holdes på restaurant 
Sjøstjernen i Drøbak kl. 11.00.

FØLG MED I

DYRLØKKEVEIEN
Vinner kampen
mot høye priser!

HVERDAGER KL 07 – 23
LØRDAGER KL 08 – 20

GRØNTHUSET
DRØBAK GRØNT- OG 

FRUKTTORG

PAVELSGÅRDEN – STORGT. 7
TLF: 64 93 02 88
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Jeg har tidligere skrevet artikler i Pensjonist-nytt om næringslivet i min 
oppvekst fra 1950 og fremover. Når jeg nå gir meg i kast med badelivet, er 
bare en liten del selvopplevd, og resten har jeg funnet i bøker om Drøbak. 
Ingen har imidlertid dekket den lange perioden jeg tar for meg. Håper 
dette kan være av interesse.

Tekst: Erik Askautrud

En forsiktig start
Første gang vi hører om badehus 
var i 1834, i distriktslege Heibergs 
sunnhetsberetning for året. Husene 
var av dårlig standard og ble gjerne tatt 
av vind og sjø når høst- og vinterværet 
satte inn. Bare fire år senere ble det 
imidlertid satt opp et mer solid 
hus kun for sjøbad, og dette var i 
bruk ti år senere. På grunn av dårlig 
kommunikasjon med Kristiania ble 
badehuset i stor grad bare benyttet av 
Drøbaks innvånere.

Badegjestene kommer
Med fast båtforbindelse med Kristiania 
og økende velstand der inne kom også 
de første badegjestene fra midten av 
1850-årene. Hoteller var det dårlig 
med, men drøbaksfolk leide ut sine hus 
og flyttet selv inn i uthus, bryggerhus 
og stall. Tilbudet var heller enkelt, og 
Drøbak var stedet for den som ikke 

«ynde et større Badesteds elegante Støi 
og larmende Selskabelighed», het det i 
Illustreret Nyhedsblad i 1865. 

Likevel, mulighetene var der, og 
i 1869 åpnet «Drøbaks Badeindret-
ning» sine dører i Badehusgaten. Stedet 
var åpent for allmennheten og kunne 
tilby sin innretning «hvori foruden 
Strømbad kan tages lunkent Søbad 
med Styrt og Dusch, Dampbad og 
Gytiebad.». Stedet ble dessverre ingen 
økonomisk suksess. I 1886 endte det 
hele med tvangsauksjon, og skipper 
Lauritz Larsen drev stedet en tid som 
«Larsens badehus».

Flere «innretninger» kom ikke 
frem mot århundreskiftet, og mange så 
med bekymring på at det langs fjorden 
dukket opp flere nye badeetablisse-
menter med blant annet tilbud om 
helsegivende bad og behandling. Bade-
gjestene fortsatte imidlertid å komme 
og dannet grunnlaget for byens hoteller 

og pensjonater, som dukket opp rundt 
1870 og fremover. Etter hvert var det 
6–7 hoteller, der bare Reenskaug Hotel 
har overlevd.

Drøbak Strømbad – en ny giv
Mot slutten av århundret fryktet 
mange at Drøbak ville bli akterutseilt 
i konkurransen om badegjestene. 
Byfogd Faye-Hansen tok saken opp i 
1892 i Drøbak bystyre og fikk bevilget 
kr. 500 (!) til prosjektering. Åtte år 
senere, i 1900, sto Drøbak Strømbad 
ferdig i Badeparken. Som bildet viser, 
var dette et flott anlegg for sjøbad, med 

omkledningsrom, bro og stupetårn. 
Tilstrømningen til badet var stor, 
og forventningene man hadde til et 
sjøbad ble nok mer enn oppfylt.

Drøbak Varmbad
Men noe manglet. Dette var kur-
badenes og sanatorienes tid. Rundt 
fjorden var det som nevnt flere som 
tilbød behandling av forskjellig art. 
Allerede i 1902 kom så Drøbak Varm-
bad like nord for strømbadet, der det i 
første etasje var et sinnrikt dusjanlegg 
og i annen karbad, medisinske bad, 
furunål- og gytjebad. I dag holder 

Badende gutter ved Drøbak, malt av Anton Thoresen i 1949. Olje på lerret. 
(Foto: Sven Lindblad).
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Kunstforeningen til der. 

Drøbak Herrebad
Drøbak Strømbad var for begge kjønn, 
men herren forby: Ikke til samme 
tid! Løsningen var at herrene badet 
morgen og ettermiddag og damene 
midt på dagen. Blått flagg betydde at 
det var herretid, hvitt dametid. Dette 
var ikke til hinder for at man oppe 
fra fjellet bak badet kunne betrakte 
og beundre det annet kjønn på litt 
avstand, noe som ble gjort til stor 
ergrelse for blant annet byens prost.

Utover 1900-tallet hadde man en 
diskusjon om det ikke burde åpnes 
for begge kjønn til samme tid, men 

nei. Dette var for dristig for bystyret. 
Løsningen ble at man så sent som i 
1927 bygget et eget herrebad. Det 
er dette man i dag ser restene etter i 
Badeparken. Et smutthull fant man 
imidlertid: På grensen mellom de to 
badene fortøyet man en flåte der damer 
kunne møte herrer i full åpenhet.

Moral og umoral
Da badegjestene fra Kristiania 
begynte å frekventere badebyen, var 
bademoten heller streng, og damene 
hadde drakter eller kjoler som dekket 
det aller meste. Annerledes med 
byens barn og ungdom: Naken-
bading var vanlig for gutter opp i 
13-14-årsalderen, og også piker løp 
nakne omkring. Dermed dukket de 
første leserbrevene opp i lokalavisen, 
først fra de tilreisende. I årtier 
fremover dukket det opp leserbrev 
der både byens egne badende og de 

tilreisende ble til dels heftig kritisert.
Det hele toppet seg med prost 

Schübelers engasjement i både Amta 
og i hovedstadspressen på tredvetallet. 
Etter hans mening førte badeflåten 
mellom de to badene til vanære for 
byen, noe man måtte ta bestemt 
avstand fra fordi flåten førte til synd 
blant de badende. Da en ny mote slo 
igjennom i 1934 der damene viste 
store deler av ryggen, konstaterte 
samme prost at «I år optrer kvinner 
nesten uten tøi på overkroppen.»  

Kjendiser i badebyen
«Her nede vil byfolkene gjerne 
slippe ut fra alle stive former og ferdes 
usjenert omkring uten å behøve å ofre 
drakt og toalett for megen tanke», 
skrev Amtas forgjenger Follo Tidende 
i 1882. Avisen fulgte opp med å 
sende ut sine journalister for å finne 
ut hvem som kastet glans over byen. 

Postkort fra Drøbak Strømbad ca. 1920. Strømbadet ble bygget i 1900. Frem til 1927 
kunne kvinnene bade midt på dagen, mens mennene fikk benytte anlegget morgen og 
kveld. (J. H. Küenholdt 249). 

Representanter for «den forekommende 
og utmerkede betjening» ved Drøbak 
Varmbad foran bygningen i 1908. Den 
sto ferdig seks år tidligere. (Foto: 
Hangaard. Kilde: «Drøbak – Bilder fra en 
svunden tid». Utgitt av Verneforeningen 
Gamle Drøbak, 1974)

I 1927 kom Drøbak Herrebad, som vi ser til venstre på dette bildet, tatt samme år. 
Anlegget til høyre på bildet ble nå helt reservert for kvinner. (Utsnitt av postkort. J. 
H. Küenholdt 3313).
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Og det var ikke få. Her nevnes noen: 
Kammerherre Egeberg, lensgrevinne 
Raben fra Aaholms slott, Løvenskiold, 
Treschow, foruten en rekke grosserere, 
deriblant Drøbaks utflyttede: Parr, 
Lehmann og Hamborg, navn som 
lever den dag i dag. Dessuten mer 
ukjente fruer og barn, mens menn 
var igjen i Kristiania og levde herrens 
glade dager, påsto noen.

Parrstranda blir kommunal
Villa Parr og stranda ble eid av Henry 
og senere Søren Parr fra 1850 til 
frøken Holstad kjøpte eiendommen 
og startet sitt pensjonat tidlig på 
1900-tallet. Senere overtok Erling 
Kobbel stedet, som i tillegg til 

hovedhuset hadde badehus langs 
murkanten nord for Varmbadet 
og «Skvulpen» med gjesterom. 
Området var privat frem til 1956, da 
driften ikke lenger lønte seg. Drøbak 
benyttet seg av sin forkjøpsrett og 
kjøpte eiendommen med 12,5 mål og 
en strandlinje på 351 meter for den 
nette sum av kr. 265.000!  

Badelivet etter krigen
I 1945 var jeg 5 år og var på badet 
nesten hver bidige dag det var åpent. 
Selve badet var et aksjeselskap og 
gjerdet inn. Man måtte betale noen 
øre for å komme inn. Utstyrt med 
et tungt korkbelte ble jeg sendt 
ned alene med streng beskjed om 

ikke å bade utenfor Bassenget, som 
er den firkantede stranden når du 
kommer ned. Her drev vi småungene 
egenopplæring i svømmekunsten. 
Ville du være gutt, skulle du ha lært å 
svømme før du begynte på skolen – et 
krav som nok de aller fleste oppfylte. 
Dermed var resten av Badet åpnet for 
oss.

Her var det mange muligheter: 
Hoppe fra brygga, senere stupe med 
og uten fart. Deretter stupebrettene 
fra «enmetern» til «åttemetern». 
«Åttemetern» var krevende, syntes 
jeg og nøyde meg med elegante, men 
sikre svalestup. De tøffere gutta tok 
fart og innførte «dødsing» lenge 
før dette ble omtalt som en ny sport i 

A-magasinet i fjor. Jeg husker spesielt 
Knut Kristiansen, som med sin 
«Reka» skremte folk som ikke hadde 
sett stupet før. I full fart kastet han 
seg ut med overkropp og armer bøyd 
bakover inntil han klappet sammen 
som en kokt reke i siste tiendels 
sekund. Stor applaus og lettelse.

Drøbak kommune overtok badet 
en gang i 50-årene, tror jeg. Da ble 
gjerdet etter hvert revet, og det ble 
gratis å bade. Det gamle Strøm-
badet ble også revet, mens det meste 
av Herrebadet ble beholdt som 
omkledningsrom.

Senere har livet gått sin gang nede 
i Badeparken. Jeg ble voksen og fikk 
barn som har sine opplevelser fra 

Unikt postkort som viser badeliv utenfor de to badehusene ved Holstads Hotell og 
Pensjonat i Drøbak. Bildet må være tatt rundt 1930. I bakgrunnen til venstre ser vi 
«Skvulpen». (S. Abel 179). 

Barn og voksne koser seg lengst nord på Parrstranda en varm sommerdag i 1966. 
(Foto: Dagbladet / Norsk Folkemuseum / Digitalt Museum).
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parken. Min datter fikk igjen barn, 
slik at nå er det tre generasjoner 
Askautrud som nyter badelivets gleder 
i parken. På 1970- og 80-tallet fikk vi 
en periode med «topless», uten at det 
skapte de store bølger i lokalpressen.

Badet anno 2018
Kort etter at Herrebadet ble bygget, 
ble det gitt følgende beskrivelse av 
badene i «Prospektus over Drøbak 
Bad»: «Badene er velstelte og godt 
vedlikeholdt, sandbunden renskes 
og påfylles med sand hvert år. (… ) 
Redningsmateriel og svømmedyktig 
personale er altid til stede.» 

I forbindelse med årtusenskiftet 
besluttet kommunestyret at Bade-
parken skulle være kommunens tusen-
årssted. En god ide, tilsynelatende. For 
hva er skjedd? Det er vedtatt skjøtsels-
planer for parken, men hva hjelper det 
når den politiske vilje til å gjennomføre 
en meget hardt tiltrengt oppgradering 

av parken mangler? Situasjonen i dag er 
fjernt fra den beskrivelse som ble gitt for 
ca. 90 år siden.

Forfallet finner du under vann, der 
tang, stein og murstein har overtatt 
for påkjørt sand. Murene langs sjøen 
som må forsterkes. Hele området 
rundt Bassenget som sprekker opp. 
Herrebadet som råtner på rot. For ikke 
å snakke om gressplenene! Parken er 
i bruk hele året, men når jeg skriver 
dette den 5. februar, er det livsfarlig å 
gå i parken på grunn av hålke og totalt 
manglende strøing.

Nå er det bevilget flere hundre 
millioner til Bølgen, og det er bra. 
Så får vi se om det i nær fremtid også 
kan bevilges penger til Drøbaks 
tusenårssted. Den som lever får se.

Kilder: 
«Frogn Bygdebokverk» – bind IV, «Drøbak 
– Bilder fra en svunden tid» og «Drøbak fra 
nord til syd». 
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tidlige bestyrerne. Den er en såkalt 
mørebas på 21 fot og kan gjøre 30 
knop.

En rekke aktiviteter
I begynnelsen av 1970-årene ble 
studentkullene så store at det på 
grunnivå (BIO 101) ikke var plass til 
alle på feltkurs i Drøbak. Feltkursene 
i marin botanikk og marin zoologi 
fortsatte imidlertid som før. 
Førsteamanuensis Bengt Christiansen 
var ansvarlig for feltkurs i systematisk 
zoologi 1968-1994. Det tidligere 
Norges Landbrukshøgskole holdt også 
hvert år kurs ved stasjonen. Ved flere 
anledninger har det blitt arrangert 
avanserte internasjonale kurs, blant 
annet i marin planteplankton og 
marine fiskesykdommer. I tolv år, 

frem til 1997, holdt tyske forskere 
sitt «Meeresbiologisches Seminar» 
med opplæring i dykking ved 
stasjonen. Kursene opphørte da det 
viste seg at Tollboden ikke oppfylte 
brannforskriftene. 

En viktig oppgave ved stasjonen 
var å skaffe biologisk materiale til 
forskjellige formål. Det kunne være 
levende eller fikserte planter og dyr til 
undervisningen på Blindern, eller til 
skoler på Østlandet. Dessuten ble det 
ofte sendt materiale til utenlandske 
institusjoner, forteller Finn Walvig 
i sitt manus fra 1986. Det gikk for 
eksempel en årlig forsendelse av slimål 
til Aarhus Universitet, og levende 
slimål ble sendt til Glasgow, Salzburg 
og Hannover. Til forskere i Hannover 
ble det i årenes løp sendt mer enn 

Tollboden i 1920. Utsnitt av postkort. (Foto: Carl Normann. Kilde: 
Drøbakskalenderen 2004. Utgitt av Verneforeningen Gamle Drøbak).

Denne artikkel-serien er basert på et foredrag som ble holdt i Oslo 6. 
september 2001 og publisert i Årbok 2001 for Det Norske Videnskaps-
Akademi. Lauritz Sømme har skrevet en rekke populærvitenskapelige artikler 
og bøker, og han mottok Bonnevieprisen i 2012 for sitt livslange arbeid for å 
popularisere biologi. Sømme har selv bodd tyve år i Drøbak fra 1960-tallet. 
Vi er takknemlige for at vi nå kan presentere historien om «Biologen» fram til 
årtusenskiftet for våre lesere.

Lauritz Sømme

– sett i historisk perspektiv – Del 5
Universitetet overtar Tollboden
I 1962 ble Drøbak Tollsted nedlagt, 
og universitetet fikk overta en bygning 
på 2½ etasje, kjent som Tollboden. 
Tollstedet hadde også egen brygge 
og en ubebygget tomt i nærheten. 
I et maskinskrevet manus fra 1986 
om Biologisk stasjons historikk 
skriver Finn Walvig at bygningen ble 
restaurert for kr. 270.000. Der fikk 
Biologisk stasjon 24 sengeplasser, 
kursussal for 20 personer, messe og 
vaktmesterbolig. Ifølge et notat av 
Per Bergan hadde man det første 
året ikke råd til å kjøpe gardiner, og 
studentene kunne ufrivillig bidra til 
underholdning for folk på gaten. Årets 
studentkull døpte huset for «Villa 
innsikten».

To nye båter
Motorskøyta «Kristine Bonnevie» 
var opprinnelig tenkt som en midler-
tidig løsning på stasjonens behov for 
forskningsfartøy. Den var allerede 

en gammel fiskeskøyte da den ble 
anskaffet i 1946. Den ble etter hvert 
i dårlig forfatning og måtte kondem-
neres i 1973. Samtidig forberedte 
universitetet anskaffelse av en ny 
båt, og i 1977 kunne man overta 
forskningsfartøyet «Bjørn Føyn», 
oppkalt etter stasjonens mangeårige 
bestyrer. Ifølge årsberetning 1977 
fra Universitetet i Oslo er båten et 
spesialbygget ekspedisjonsfartøy for 
innsamling av biologisk materiale til 
forskning og undervisning. 

Båten ble bygget i aluminium ved 
Fjellstrand i Hardanger, har en motor 
på 183 hk og en toppfart på 9,5 knop. 
Ved at styrehuset ligger foran, har 
båten fått et stort akterdekk som gjør 
arbeidet med prøvetaking mye lettere. 
I tillegg til avansert navigasjonsutstyr, 
har båten spesialutstyr som vann-
hentere, bunnhentere, trål og håver. 
Året etter, i 1978, fikk Biologisk 
stasjon også en mindre båt, som ble 
døpt «J. N. F. Wille» etter en av de 
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Finn Walvig gikk av i 1993. Cand. 
scient. Paul Aspholm vikarierte i 
stillingen i en kortere periode, og dr. 
scient. Hans Erik Karlsen ble ansatt 
som bestyrer i 1994. 

Avslutning
I denne artikkelserien har vi sett på 
Biologisk stasjons historie fra starten 
i 1894 og fram til årtusenskiftet. 
I stasjonens lange historie har det 
blitt utført forskning innen mange 
områder. Noen eksempler på aktivi-
teter under de forskjellige bestyrerne 
har blitt nevnt. En rekke forskere fra 

inn- og utland har arbeidet kortere 
eller lengre tid ved stasjonen. En liste 
over publikasjoner fra forsknings-
arbeid med tilknytning til Biologisk 
stasjon ville vært interessant, men 
dessverre fins det ingen årsrapporter 
eller samlende oversikt over det som 
har foregått. 

Stasjonen er virkelig en perle. 
Den har båter, laboratorier og inn-
kvartering. Avstanden til Oslo er 
kort. Stasjonen er fortsatt en viktig 
ressurs for marin forskning og 
undervisning om livet i fjorden og 
havet.

Forskningsfartøyet «Bjørn Føyn» døpes i Drøbak av tegneleder Ingeborg Gjøen 
våren 1977. Foran til venstre står Bjørn Føyn og på dekk Piet Van Ostendoorp. 
(Ukjent fotograf. Kilde: Museum for universitets- og vitenskapshistorie). 

3.000 slimål. Levende sjøpiggsvin 
(kråkeboller) ble eksportert til Zürich 
og ved en anledning til Berkeley i 
California.

Biologisk stasjon har også hatt 
hyppig besøk av utenlandske forskere. 
Særlig i 1960- og 1970-årene var 
aktiviteten stor. Jørgen Lützen fra 
København er et navn som går igjen 
i stasjonens gjestebok. Han kom for 
å studere parasitter på fisk. Tyske 
forskere fra Tübingen, Giessen og 
Göttingen kom for å arbeide med 
slimål og andre fisk. Det samme 
gjorde britiske forskere fra London, 
Glasgow og Cardiff. Professor Hans 
Adam og hans medarbeidere fra 
universitetet i Salzburg benyttet 
stasjonen hyppig. De gjorde en serie 
undersøkelser av slimålens bygning 

og fysiologi, og noen av stipendiatene 
tilbrakte hele vinteren i Drøbak. 

Stasjonen har et godt 
saltvannsanlegg, og i Walvigs tid ble 
det levert sjøvann av høy kvalitet 
til tolv mer eller mindre faste 
«kunder». Størst forbruk hadde 
Akvarieavdelingen ved Biologisk 
institutt, som fikk vannet i en 
spesialbygget tank. 

Noe av det som ifølge Finn Walvig 
la sterkt beslag på personalets tid, 
var besøk av skoleklasser. De fikk 
innføring i Oslofjordens plante- og 
dyreliv, og skipperen demonstrerte 
båtenes instrumenter. I 1985 besøkte 
for eksempel mer enn tyve skoleklasser 
stasjonen. Skolene fikk også benytte 
Tollboden og kunne ha undervisning 
som strakte seg over flere dager. 

Laboratorieundervisning i Tollboden i 1975. Universitetslektor Bengt Christiansen 
instruerer en biologistudent. (Foto: SHS. Kilde: Museum for universitets- og 
vitenskapshistorie). 
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Biologisk stasjon fotografert sommeren 2001.
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beitet flere kilometer langt. Nå var 
det tre piggtråder som erstattet den 
gamle skigarden, for en skigard 
kan ikke vare evig, veit du. Og bra 
er nok det, for det var mye arbeid 
med vedlikehold av en lang skigard. 

Kuene beita gjerne i skauen før i 
tida, og det var flere hundre mål 
med skau. Halve gjerdelengden mot 
naboen var bøndene pliktige til å 
holde i orden hvis de hadde beitedyr.

De yngste kalvene virket nesten 

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

Til venstre: Et eksempel på kubjelle. Slike bjeller blei brukt på beite både til kuer og 
hester. Til høyre: Ei hestebjelle av den typen som blei brukt når de kjørte langs veien 
om vinteren. Bjellene er fra Akershus. (Begge foto: MiA - Museene i Akershus).  

Å sleppe kuene ut på beite etter en lang vinter, var en begivenhet rundt om
på gårdene hver vår. Det kunne se ut som dyra visste hva som snart skulle skje.
De hadde knapt nok sett ordentlig dagslys på mange måneder, og nå slapp de
endelig ut i den herlige, varme vårsola. 

Tekst: Karl Garder (1919–2017) 

VÅRSLEPP
Kuene ville ut av fjøset
Kuene hadde stått inne hele 
vinteren, og de forsto nok at våren 
var kommet. Dører og noen vinduer 
sto åpne i fjøset, og det var varmt i 
lufta. Stær, svaler og andre småfugler 
jublet i vilden sky, og graset var igjen 
grønt for alle. 

Så kom den store dagen da 
kuene skulle sleppes ut av fjøset. 
Alle som kunne gå, måtte hjelpe til 
med å styre dem mot grinda. Men 
først måtte jura smøres inn med 
fett, ellers kunne de bli solbrente. 
Da var de såre og nesten umulig 
å mjelke. Etter ferdigforing og 
morra-mjelking skulle det skje. 
Kuene forstår at nå – ja, nå skjer 
det noe. De blir urolige og går fram 
og tilbake i båsen og blåser i nesa. 
Istedenfor det vanlige, var det nå å 
strø med sagflis, stenge for krybba 
og sette bjelle på bjellekua. 

Bjellekua var som regel den eldste 
kua, eller den som var flinkest til å 
gå foran i flokken når de kom hjem 
om kvelden. Den kua blei løsna 
først. Ho hiver seg rundt og vil ut. 

Nå røsker alle kuene i banda, rauter 
og blåser i nesa. Plutselig er de lause 
i magan, og møkkaspruten står bak 
dem. Nå er det om å gjøre å komme 
seg ut. Men døra er for trang til mer 
enn ei ku samtidig, så noen av dem 
må rygge tilbake for å gi plass. 

Har kuene først kommet utenfor, 
står rompene rett til værs. Nå har 
alle blitt som ungkalver. De hopper 
og spretter, men får ikke alltid 
med seg beina og ramler over ende. 
Kreftene skal prøves, og de kikker 
nesten litt olmt på hverandre. Ei ku 
finner ut at nabokua – ja, nå skal ho 
få! Det skrangler i pannebraskene. 
De dytter hverandre og må ofte ned 
på knea. Noen ganger faller de. Den 
kua som blir dytta bakover, må gi 
seg.

Men foringsokser og ungokser 
måtte stå inne, for dem kunne en 
ikke stole på. Ingen av oksene blei 
kastrerte den gangen. 

Gjerder
Kuene måtte holdes innafor gjerdet. 
På gården hjemme var gjerdet rundt 
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Fugleliv i Frogn
Hver vår kommer mange millioner fugler hjem igjen til Norge etter å ha 
overvintret i Syden. Nå bygger de reir for å få fram nye generasjoner, men 
dessverre kommer det færre og færre fugler tilbake til Norge.

Tekst: Norsk Ornitologisk Forening Drøbak/Frogn

Ifølge Norsk Ornitologisk Forening 
og Dyrevernalliansen er det mellom 
29 og 55 millioner par med fugler 
her i landet. Alle gjennomfører en 
krevende familieforøkelse i løpet 

av året, nesten alle i løpet av våren 
og sommeren. En bestand av 57 
fuglearter, om lag 22 % av fuglene våre 
som hekker i Norge, er imidlertid i 
tilbakegang.

Til venstre: Fiskeørn. Bildet er tatt i Vestfjorden ved Håøya. Dette er en fiskeørn-
hunn som ble ringmerket som unge i Finland sommeren 2017. Ungfuglen valgte av 
en eller annen grunn å fly over 1000 kilometer vest/sør-vest på sin ferd mot Afrika. 
Hvordan det har gått med henne, vet vi ikke, men som bildet viser, fikk hun sikret 
seg mat denne dagen midt i oktober. I Frogn kan du se fiskeørn flere steder. (Utsnitt. 
Foto: NOFOA Hans O. Torgersen). Til høyre: Rødstrupa er en artig og flott fugl. 
På fjellet har vi blåstrupe, men i lavlandet rødstrupe. Enkelte individer er å se på 
fuglebrettet rundt Oslofjorden vinterstid, mens resten er i Syden. (Utsnitt. Foto: 
NOFOA Johnny Benkjær).  

Intet oppdrag for lite, 
intet for stort
• Oppføring av nye boliger
• Rehabilitering av hus og leiligheter
• Servicesnekker

Din snekker i Follo

Dyrløkkeveien 15, 1448 Drøbak

Vår servicesnekker tar mindre 
oppdrag, som skifting av vinduer, 
dører, panel m.m. samt utbedring 
av råteskader. 
Ring Roger Johansen på 
telefon 911 78 894 for en samtale.

som de var blinde og uten følelse den 
første tiden på beite. De kunne gå 
rett på gjerdet, men de lærte fort. 

Hestane gikk ute i helgene
På gården hjemme sleppte vi hestane 
på østsiden av riksveien lørdag kveld. 
Kora het den eldste hesten, og ho 
hadde bjelle. Hestane var opplærte 
til å komme når vi ropte og plystra. 
Om mandag morran henta vi dem. 

En mandag kommer hestane som 
vanlig, men uten bjelle. Jeg ser på 
Kora og sier: – Har du mista bjella 
di? Ho kikker bort på meg og ser 
ikke glad ut. Men da det blei ropt på 
dem neste mandag, hørte jeg bjella 

igjen. Da sto hesten med reima i 
munnen og ristet i bjella til jeg kom. 
Lørdagen etter hadde ho fått ny 
reim. Ingen skal komme til meg og si 
at dyr er dumme.         

Publisering av denne artikkelen 
ble avtalt med Karl Garder få uker 
før han døde sommeren 2017 (red. 
anm.).
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Årets turer:
• Seiersten skanse søndag 3. juni
• Frogn kirke søndag 17. juni
• Årungen søndag 19. august
• Havørnsafari med båt arrangeres av fylkeslaget lørdag 8. september. 

(Begrenset antall plasser. Dessverre ikke gratis). Mer informasjon på 
www.nofoa.no. Du finner ytterligere informasjon om aktivitetene 
våre og kan komme i kontakt med oss på vår Facebook-side, NOFOA 
Drøbak/Frogn.

Det blir ikke vår før vi ser 
linerle. Men også den viser 
en nedgang i bestanden, 
sammen med en rekke andre 
trekkfugler. Hva er vel like 
koselig som en linerle som 
danser bortover asfalten med 
sine flotte bevegelser? Det er 
ikke uten grunn at den heter 
vipstjert på dansk. 

Stæren har vist en betydelig 
nedgang i bestanden. Ja, så 
mye at den er blitt litt uvanlig. 
Dessverre blir arten jaktet på 
i sydlige strøk. Den mangler 
også naturlige reirhull. Hvis 
du blir tilbudt tapas i Spania 
eller fuglekrams i Frankrike, 
så ikke spis det – da spiser du 
sannsynligvis opp trekkfuglene 
våre. (Utsnitt. Begge foto: 
Norsk Ornitologisk Forening 
Drøbak/Frogn).

Forstyrrelser fra menneskelig 
ferdsel og friluftsliv kommer fra 
mange hold. Kajakk, løping, sykling, 
økt bruk av båt og vannscooter, 
vannsport som surfing og kiting, 
camping og turgåing er aktiviteter 
som kan skape press på viktige 
leveområder til fuglene. Villminken 
er også en stor predator (rovdyr).

Katter tar livet av mange fugler i 
Norge, sannsynligvis flere millioner 
hvert år. Størst er problemet i 
hekketiden. Hold gjerne katten 
inne om natten og tidlig morgen i 
perioden 1. april – 20. august. Det 
er samme periode som når det er 

båndtvang for alle hunder av hensyn 
til fugler og vilt.

Ødeleggelse av habitater 
(leveområdene for fuglene) med plast, 
miljøgifter, industri, forurensing, 
lovlig og illegal jakt, eggsamling, 
intensivt jordbruk og flatehogst har 
alle negativ påvirkning som gjør at 
mange arter er i tilbakegang, blant 
annet vipe, hettemåke, stær, sangere, 
sanglerke etc. 

Den lokale fugleforeningen har 
mange fuglekasser ute i Frogn. Vi 
arrangerer flere flotte guidede turer 
som er gratis. Har du lyst til å være 
med på en tur, så kontakt oss:

Det har blitt mindre måkeskrik i Oslofjorden de senere år. Makrellterna er nesten 
borte, og hettemåka sliter. Disse gråmåkene holder stand og krangler fort om 
maten. Lite mat og mye plast er nok viktige årsaker til en del av tilbakegangen. (Foto: 
Norsk Ornitologisk Forening Drøbak/Frogn).
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Blåmeisen er nå en av våre 
vanligste arter, og i vinter 
har en mengde blåmeiser 
besøkt fugleforingen. 
Derfor vil nok mange 
blåmeisunger se dagens lys 
i sommer. 

Toppmeis. Meiser er det 
mange som har besøk av 
på sine fuglebrett i løpet 
av vinteren. Men det er 
kanskje ikke så mange 
som ser toppmeisen, en 
liten artig krabat som ikke 
gjør så mye av seg. Her 
er den fotografert ved 
Knardal. (Utsnitt. Begge 
foto: Norsk Ornitologisk 
Forening Drøbak/Frogn).

Mange eldre opplever at ektefellen 
de har levd sammen med må flytte 
på sykehjem. Hva skjer da med 
økonomien til den som blir igjen 
hjemme? Særlig hos eldre kvinner - 
som ofte har den laveste pensjonen - er 
dette en vanlig bekymring. 

Når man bor på syke- eller alders-
hjem, må det betales en egenandel 
for oppholdet. Beløpets størrelse 
beregnes i forhold til inntekten og 
ikke av formuen. Det er kommunen 
som beregner egenbetaling for 
langtidsopphold (minst 60 døgn pr 
kalenderår) på sykehjem. Forskriften 
som regulerer grunnlaget for bereg-
ningen inneholder nokså kompliserte 
regler, og beregningene kan derfor 
være noe vanskelig tilgjengelige. Det er 
videre viktig å være oppmerksom på at 
hvert tilfelle behandles individuelt. 

Den egenbetaling en beboer på 

I denne spalten vil ansatte hos Advokatene 
Falkanger, Wiik, Høyte & Fremstad komme 
med juridiske råd og tips innenfor aktuelle 
temaer. Denne gangen orienterer advokat 
Gro Arnesen Fremstad om hva som skjer 
på det privatøkonomiske området dersom 
ektefellen må flytte på sykehjem.

Hva skjer med privat-
økonomien hvis ektefellen 
må flytte på sykehjem?

et sykehjem skal betale er regulert 
i helse- og omsorgstjenesteloven 
§ 11-2, og forskrift om egenandel 
for kommunale helse- og omsorgs-
tjenester (FOR-2011-12-16-1349).

Grunnlaget for egenbetaling
Når en av ektefellene kommer 
på sykehjem, omregner NAV 
pensjonene som om begge fra nå av 
er enslige. Det betyr at pensjonene 
øker litt fordi grunnpensjonen 
for enslige er noe høyere enn for 
gifte eller samboere. Den som har 
minstepensjon, får pensjon etter 
særskilt sats for enslige. Veldig 
forenklet er betalingsgrunnlaget for 
egenbetalingen summen av sykehjems-
beboerens inntekter minus fradrag. 

Av inntekter inntil folketrygdens 
grunnbeløp fratrukket 8.200 
kroner, kan det trekkes 75 % per 
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år. Nettoinntekt som overstiger 
grunnbeløpet, kan det trekkes 85 % 
av.  Grunnbeløpet reguleres årlig den 
1. mai og utgjør i dag 93.634 kroner.

Det er som nevnt et viktig prinsipp 
at løpende inntekter - og ikke formue 
– inngår i beregningsgrunnlaget. En 
eventuell avkastning av formue regnes 
imidlertid som inntekt. Verdiøkning 
ved salg av aksjer regnes ikke som 
inntekt, men aksjeutbytte regnes som 
inntekt. 

Dette innebærer blant annet at 
bankinnskudd er fredet, men at det 
beregnes vederlag av renteinntektene. 
Tilsvarende er det med boligen; selve 
boligen er fredet, mens eventuelle 
leieinntekter regnes som inntekt. 
Egenbetalingen kan aldri overstige de 
reelle kostnadene ved oppholdet, den 
såkalte kurdøgnprisen.

Aktuelle fradrag
Når egenbetalingen beregnes, er 
det viktig å få med aktuelle fradrag. 
Typiske eksempler på fradrag er skatt, 
gjeldsrenter samt forsørgelse for 
hjemmeboende ektefelle og/eller barn. 
Det kan også gjøres skjønnsmessige 
fradrag, som for eksempel for 
boutgifter, jevnfør nedenfor. 

Forsørgerfradraget skal sikre at 
den som blir boende hjemme, ikke 
kommer dårligere ut økonomisk 
enn situasjonen ville ha vært for en 
enke eller enkemann. Kommunen 
beregner og gjør fradraget for en tenkt 

etterlattepensjon i de tilfellene der 
man ville fått økt pensjon dersom 
beboeren på institusjonen hadde vært 
død. 

Dersom ektefelle mottar egen 
arbeidsinntekt eller pensjon, skal de 
beregnede brutto pensjonsytelser som 
nevnt over, reduseres krone for krone 
mot ektefelles arbeidsinntekter og 
pensjon fra folketrygden. I tillegg har 
den som flytter på sykehjem krav på 
forsørgerfradrag med et beløp som 
tilsvarer 50 % av beboerens brutto 
offentlige pensjoner etter samordning, 
og 50 % av beboerens brutto private 
pensjonsytelser.  

Det kan også søkes om at det 
innvilges fradrag for dokumenterte 
boutgifter som husleie, strøm og 
kommunale avgifter. Disse utgiftene 
deles på to når den ene bor hjemme og 
den andre på sykehjem. Kommunen 
har også anledning til å innvilge 
fradrag utover de som er nevnt i 
forskriften, hvis økonomien til den 
som bor hjemme er dårlig. Ved 
beregning av egenbetalingen for 
sykehjemsopphold skal det altså tas 
hensyn til at den som fortsatt bor 

hjemme kan få dårligere økonomi 
når ektefellen må på sykehjem. 

Redusere inntektskilden
Vi har nevnt at en eventuell 
avkastning av formue regnes som 
inntekt. Men myndighetene kan 
ikke hindre at man gir bort formue 
og dermed reduserer inntektskilden. 
Den som kommer på sykehjem, kan 
derfor overveie å overføre verdier til 
arvingene. Man kan for eksempel 
beholde bankinnskudd som sikrer 
rikelig privatforbruk utover hva man 
selv beholder av løpende pensjoner. 

Slik overføring av formue til 
arvingene som beskrevet over 
kan man fritt gjøre så lenge man 
er mentalt og fysisk i stand til 
det. Man kan imidlertid bli så 
alderdomssvekket og dement at man 
ikke er i stand til å skjønne noe om 
økonomi, og derved ikke blir i stand 
til å undertegne og forplikte seg 
gjennom avtaler. Da kan løsningen 
bli at pårørende henvender seg 
til fylkesmannen og ber om 
at det oppnevnes hjelpeverge. 
Hjelpeverge må imidlertid ha 
samtykke fra fylkesmannen ved 
salg av fast eiendom. Det er også 
meget begrenset hva hjelpeverge 
kan bestemme om gaver fra den 
hjelpetrengende. 

Det kan være smart å søke råd 
hos advokat i god tid samt vurdere å 
opprette en fremtidsfullmakt. 
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Tekst og foto: Sven Lindblad

Dersom vi regner Torbjørnskjær 
som det ytterste fyret og Kavringen 
som det innerste, er det til sammen 
19 fyr ved Oslofjorden som har vært 
bemannet i kortere eller lengre tid. 
Alle disse fyrene er forskjellige, men 
de har hatt samme formål - å veilede 
de sjøfarende slik at de kunne komme 
trygt fram. Fra 1868 hadde også 
Drøbak et fyr. Det ble lagt ned for 
mange år siden, men lykten finnes 
fremdeles i et karnapp på Tollboden.  

Tollboden i Drøbak ble bygget av 
staten i 1856. Tolv år senere ble det 
plassert en oljelampe i et karnapp 
mot vest i bygningens annen etasje, 
og dermed hadde Drøbak fått en 
fyrstasjon til hjelp for de mange 
sjøfarende på den tiden. Det var 
Christiania havnekommisjon 
som etablerte fyrstasjonen som et 
kommunalt havnefyr. Fyret ble passet 
daglig av såkalte «tollrorskarle», 
altså ansatte ved Tollboden.

I 1878 ble fyret overtatt av 
staten ved Fyrvesenet, og nå ble det 
oppgradert rent teknisk. I perioden 
fra 1878 til 1882 vet vi at fyrvokteren 
het Karl A. Hansen. Deretter overtok 
andre «rorskarle» ved Tollboden 

Et lys i mørket 
Fyret på Tollboden i Drøbak

ansvaret for den daglige driften. Fyret 
hadde et fast rødt lys.

I 1890 ble stasjonens status endret 
fra fyrstasjon til fyrlykt, og fra da av 
var det ikke lenger en fast fyrvokter 
som passet fyret hver eneste dag. 
Isteden ble det ansatt en tilsynsmann 
i bistilling. Årsaken var at den 
tekniske utviklingen var kommet så 
langt at det ikke lenger var behov for 
daglig tilsyn med oljelampen. 

Når fyret ble elektrifisert er 
litt usikkert, men man har antatt 
at det skjedde i 1930-årene. I 
1961 ble det lagt ned, og den røde 
lykten ble slokket. Året etter ble 
også selve tollstedet i Drøbak 
nedlagt. Tollboden ble overtatt av 
Universitetet i Oslo, som bruker den 
i virksomheten knyttet til Biologisk 
stasjon.

Universitetet har tatt godt vare på 
Tollboden og fyrlykten, som begge 
har stor kulturhistorisk verdi. Ved 
en større restaurering for snart ti år 
siden fikk bygningen blant annet 
tilbake sin opprinnelige okergule 
farge. Dessuten ble vinduer skiftet 
og montert i mørke vindusrammer. 
Fyrlykten lyser ikke lenger i mørket, 

men den er fremdeles på plass som 
et minne til glede for mange med 
tilknytning til Drøbak.
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Fyrlykten og karnappet på Tollboden fotografert i juni 2016.



Arbeidsstue: Mandag, onsdag, fredag 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
Bowls: Gamle gymsal tirsdag kl 10.00 – 11.30 og kl 11.30–13.00
Fotpleie: Tirsdag til fredag kl 09.00 – 16.00, tlf. 64 90 61 89
Transporttjeneste: Onsdag. Påmelding i seniorsenteret
Kursvirksomhet, turer, teater og konserter: Annonseres spesielt
Veiledning i bruk og stell av høreapparater, samt batterier til redusert 
pris: 1. mandag i måneden kl. 10.30 – 12.30
Hobbysenteret i Kirkegaten: kl 09.00 – 12.00 mandag til torsdag
Tiltakene tilbys alle pensjonister og uføretrygdede i Frogn
Ring 64 90 61 85 eller kom innom seniorsenteret
Kontortid: Man-fre 09.00-14.30. Torsdag stengt

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


