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Nostalgien
– et nødvendig korrektiv
Vårt blad inneholder en god del lokalhistorie, og vi
ser gjerne tilbake på barndommen og det som en
gang var. Kanskje er vi litt nostalgiske, men det skal
vi ikke skamme oss over. Nostalgien er ikke lenger
hva den var, skrev Finn Skårderud i en kronikk i
Dagbladet for en del år siden. I tidligere tider var
den en sterk lengsel etter å «komme hjem», og den
kunne bli sett på som en alvorlig sykdom.
Men etter hvert som
industrialiseringen tok
fart og forandringene i
samfunnet skjedde stadig
raskere, ble det dårlige
tider for disse pasientene.
Tilstanden ble avskaffet
som medisinsk diagnose på
1800-tallet. Nostalgikeren Karin Johannisson. (Foto:
Caroline Andersson,
ble nå sett på som en lite
Bonnier).
fleksibel person som klamret
seg til en falsk drøm om forhold i livet som var borte
for alltid. Nostalgiens skiftende posisjon gjennom
de siste hundreårene er glimrende skildret i boken
«Nostalgia – en känslas historia», skrevet av den
svenske idéhistorikeren Karin Johannisson (1944–
2016) og utgitt av forlaget Bonnier i 2001.
Fra å ha blitt sett på som suspekt og antimoderne,
har nostalgien fått en oppreising i våre dager. I
et samfunn i rask endring har vi behov for noen
faste holdepunkter som kan styrke vår følelse av
sammenheng og identitet. Nostalgien er et nødvendig
korrektiv som stiller viktige spørsmål ved utviklingen
og det såkalte «framskrittet», for den har i seg
lengselen etter tilhørighet, trygghet og det gode liv.
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GODT NYTT FRA SENIORSENTERET
Tiden går fort, og den 24. april
hadde Frogn seniorsenter 40-årsjubileum. Stuene ble fylt opp av
forventningsfulle mennesker som
ville være med og feire oss. Solveig
Krogsrud fra historielaget fortalte
om huset (Hospitalet) og dets
historie, etterfulgt av Sissel Våge
som var primus motor for Frogn
eldresenter (nå seniorsenter) ved
«fødselen». Ordfører Odd Haktor
Slåke fulgte opp med et flott innslag
om viktigheten av en møteplass som
det Frogn seniorsenter er. Viktigheten
for hygge og sosialt samvær, og noen å
dele sorger og gleder med. Enhetsleder
for Kultur og frivillighet, Pål Mørk,
talte om endringer i kommunens
enheter, og om betydningen av å få
seniorsenteret og frivilligsentralen inn
under kulturenheten.
Så var det tid for underholdning
med Drøbak viseklubb, mens vi koste
oss med kake fra Spar-Esset. I 2. etasje
hadde akvarellgruppen stilt ut bildene
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sine, og arbeidsstuens arbeider i 1.
etasje ble vist fram til dem som ville
se. Alt i alt ble det en meget vellykket
markering. Gjestene var fornøyde,
og vi var fornøyde. Det har vært mye
planlegging og arbeid, og det ble
utrolig hyggelig. Bildene fra jubileet er
tatt av Gro Paulsen.
I vår mistet vi vår hyggelige likeperson for «råd og hjelp til høreapparater» gjennom mange år. Eva
Bliksvær har flyttet såpass langt unna
at hun valgte å slutte. Nå har vi vært
så heldige at vi har fått en ny, med god
hjelp fra Aasmund Berg. Mandag den
3. september kl. 10.30 begynte Steinar
Anthonsen som likemann. Det er godt
at det finnes personer som han og alle
dere andre som vil gi av tiden deres til
frivillig arbeid. Det er det som skal til
for at vi kan ha en slik møteplass som
Frogn seniorsenter er.
Med vennlig hilsen
Sissel Johansen,
daglig leder, Frogn seniorsenter
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medmenneskelighet

•

humOr

•

glede

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 nærmere 300 medlemmer og har god plass
til flere. Velkommen!
Arrangementer på Hospitalet høsten 2018:
• Onsdag 12. september kl. 11.30: Temamøte: Husene i Drøbak forteller v/
Erik Askautrud.
• Tirsdag 18. september kl. 18.00: Hyggekveld.
• Onsdag 17. oktober kl. 11.30: Temamøte: Hjelpemidler v/ Rajiv Kumar.
• Tirsdag 20. november kl. 18.00: Hyggekveld.
2019:
• Tirsdag 29. januar kl. 18.00: Hyggekveld.
• Tirsdag 19. mars kl. 18.00: Årsmøte.

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.

Vår turkomité arrangerer turer til aktuelle steder i samarbeid med
Pensjonistforeningen og Skaubygda støtteforening. Teaterkomiteen vår
arrangerer turer til teater og konserter. Program og priser for de forskjellige
arrangementene blir annonsert etter hvert. Bindende påmelding til
seniorsenteret.

✓ Stell i hjemmet, handling, rengjøring
✓ Smakfull hjemmelaget mat
✓ Dusj, stell og personlig pleie
✓ Avlastning og tilsyn for pårørende
f.eks. ved reise/ferieopphold

Takk, takk, takk …

✓ Sosialt samvær, samtalepartner

Økonomiske bidrag fra våre kjære lesere strømmer inn,
og vi takker hjerteligst ved å presentere et nytt nummer
av Pensjonist-nytt. Som dere ser er bladet spekket med
illustrasjoner, hvorav mange i farger. Med økonomien i
orden er det lettere å gjøre bladet lekkert og leseverdig.

✓ Følge til lege, butikk, kafebesøk

✓ Tur og reisefølge (også utenlands)
✓ 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:

Hjertelig hilsen fra Redaksjonskomiteen
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SELVVALGT
ER VELVALGT!

12PUNKT

Bli medlem i Frogn
seniorsenters venner!

Avd. leder Frogn, Ann-Mari Johnsen, mobil 412 35 142
PENSJONIST-NYTT 2/2018

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

KAPELLET
ved Drøbak kirke

Foto: Jan-Kåre Øien, 2006.
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På nordsiden av Drøbak kirke,
dagens nordre gravlund, lå
dette store huset bak et vakkert
stakittgjerde. Huset ble oppført
1882–83 av Gustav Hansen og ble
forlenget i 1924. Det ble oppført
i tidens arkitektoniske mote –
sveitserstilen – og hadde ingen
form for oppvarming. Vinterstid
kunne begravelsen bli en svært
kald opplevelse.
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Det var vanlige folk man tok
farvel med her. Begravelse fra
kirken kunne bare skje i helt
spesielle tilfeller for «særlig
fortjente borgere».
Innvendig var det rikt dekorert
med søyler og detaljer ganske likt
som i kirken, skåret av John Jul.
Jensen, og det hadde et lite alter for
presten. Det hadde et stort maleri
av Jesus med tornekrone, som før
hadde vært i kirken, og to vakre
lysekroner.
Kisten ble hentet hjemme
av likvognen, som hadde sort
baldakin. Den ble trukket av
hesten til vognmann Wollbråten,
som hadde sort frakk og skalk. De
pyntet med grantrær på hver side
av utgangsdøren i hjemmet, og
veien ut ble dekket med granbar.
Familien, kjente og naboer gikk
samlet bak likvognen fram til
kapellet.
Kapellet ble revet i midten av
1950-årene og området omgjort til
gravlund.

Foredrag høsten 2018
20. september
Birger Løvland
Turguide-forfatter
Til fots i Follomarka
11. oktober
Asbjørn Hansen
Tidligere Kripos
Fra et langt politiliv og
som drapsetterforsker i Kripos
25. oktober
Nils Mørk
Kommunikasjonssjef i Leger Uten
Grenser
Å redde liv og hindre nød
– feltarbeid for Leger Uten Grenser
8. november
Torbjørn Færøvik
Forfatter
India – fra fattigdom til stormakt
22. november
[Program ikke fastlagt]
6. desember
Drøbak viseklubb
Evert Taube i ord og sang

Tekst: Per-Willy Færgestad
og Jan-Kåre Øien.
Verneforeningen Gamle Drøbak
www.verneforeningen.no
Foto fra Drøbakskalenderen oktober 2007
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Foredragene holdes på restaurant
Sjøstjernen i Drøbak og begynner
kl. 11.00.
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Telegrafen i Drøbak
Som fuglen i gammel egyptisk mytologi gjenoppstår i disse dager
Telegrafen i Drøbak. Den ærverdige bygningen er fortsatt gjemt bak sløret,
men snart kommer den gamle, fine tømmerbygningen til å vise ansikt og
pryde Storgata, slik den har gjort i bortimot 240 år.
Tekst og maleri: ida Elisabeth (www.idaelisabeth.no)
Jeg har malt Drøbak-bilder i snart
40 år. Det fins vel knapt den krik
eller krok jeg ikke har vært i. Så da
jeg via Joar Foto fikk forespørsel
om å male Telegrafen på oppdrag
fra eier Olav Dalen Zahl, var dette
noe jeg tok imot med begge armer,
selv om jeg for tiden driver med litt
8

Vinterbilde? Ut fra hvilken
tidsepoke? Hvem hadde gamle
fotografier? Svar: Telegrafen
skulle bare være Telegrafen, slik
drøbakfolk i alle aldre kan huske
bygningen. Med telefonsentral
og vinmonopol og restaurant
og litt av hvert, liggende trygt
langsmed Storgata, mellom
Vimpelfabrikken og Torvik.
Farge? Mja... ikke så farlig.
Den var mintgrønn i min
barndom. Jeg gikk forbi huset
hver dag på vei til skolen i seks
år, og jeg husker at det var
forbundet med stor høytidelighet
å gå opp trappene til 2. etasje
og bestille rikstelefon ... – det
gjorde man ikke i hytt og pine.
Så ble bygningen rosa en periode,
og huset Vinmonopolet. Men de
senere årene har Telegrafen vært
gul, nydelig okergul, og gul ville
jeg ha den. Gult er fint i et bilde
– et perfekt utgangspunkt for å
få til en vennlig, varm stemning.
Her er den igjen: Fugl Føniks har
steget opp av asken.

andre ting: maler telemarkskuer
som et hovedtema i en storsatsing
på Fossesholm Herregård
neste sommer, og spennende
historieprosjekter og bokutgivelse i
India.
Telegrafen, altså: Hvordan,
hvilken vinkel? Sommerbilde?
PENSJONIST-NYTT 2/2018

Trenger du hjelp
i hus og hage i høst?
- Ut og nyte dagen,
en kaffeprat, eller
en biltur med følge
Vi hjelper deg!

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vaktmesterhjelp, reparasjoner ol.
Vasker og rydder inn hagemøbler
Hjelp med DABradio og TV
Kjøring med følge dit du skal
Hjelp i huset, til det du trenger
Komme ut på tur, dit du ønsker
Besøke famile, en venn/veninne
Reparasjon av tøy du er glad i
Kjøre bort søppel, retur av flasker ol.
- og mye mer, ring oss og spør!
• Kr 395,- pr time, inkl. mva

Ring 92 30 30 20
Les mer: seniorhjelper.no
PENSJONIST-NYTT 2/2018
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Kystsignalvesenet
i Drøbak

Det er flere som har skrevet om sin lokale «Optiske Telegraf», et element
i en kystbasert meldingstjeneste som ble opprettet i perioden 1807 – 1809
langs norskekysten. Men det ikke mange vet, er at vi også har hatt en
«Optisk Telegraf» i Drøbak.
Tekst: Svein Morten Olaussen
steder rundt kysten ble lokale
Innledning
fartøyer kapret. Bare her ble 14
Ved åpningen av telegraflinjen Lillefartøyer hjemmehørende i Drøbak
Paris 15. august 1794 fikk en sendt
kapret og oppbrakt av britene,
den første depesje (hastemelding)
i tillegg til dem som forliste.
av sted over den 200 km lange
Forsvarsledelsen innså at det var
strekningen med 22 stasjoner på 20
minutter. En kurer på hest trengte 20 behov for et signalsystem som kunne
overføre langt mer informasjon mye
timer på samme avstand. Napoleon
nølte ikke med å få satt opp et nett av hurtigere enn det gamle vetesystemet.
Man ønsket «en ordning hvorved
hovedlinjer som i de følgende årene
etterretninger kunne forplantes på
strålte ut fra Paris mot provinsene
tvers av kystvernet.»
og nabolandene. Engelskmennene
Forsvaret av vår kyst (Kystdefenadopterte systemet, men i sin egen
sjonen) i krigstiden 1807–1814 besto
utgave («Murray-telegrafen»). I flere
av kystvernet, kystfestninger, telegrafeuropeiske land ble det tatt i bruk
optiske telegrafer. Et slikt system ble i og signalvesenet og det flytende
sjøforsvar med kanonbåter og andre
1807 også bygget i Norge.
fartøy. Kystvernet var et lokalvern
Bakgrunn
som skulle hindre mindre, fiendtlige
Vi kom med i napoleonskrigene. Vi
handlinger mot kysten på sjøsiden.
var i allianse med keiser Napoleon.
Dette gjaldt særlig båtangrep på
Engelskmennene var våre fiender.
dansk-norske fartøyer som hadde søkt
Etter flåteranet ved København i
ly i skjærgarden mot den engelske
1807 var England hovedfienden
blokaden av vår kyst. Kystvernet
til sjøs og blokkerte kysten. Mange
ble organisert i 1807 av Norge og
10
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Optiske telegraf etter kaptein Ohlsens modell fra 1808. (Tegning: Ants Lepson i
heftet «Den optiske telegraf». Telenor / Norsk Telemuseum, 1995)
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Danmarks felles marineledelse. Alle
menn i alderen 16 til 56 år bosatt
nær sjøen ble innkalt. Unntatt var
de som fra før tjenestegjorde ved
hæren eller marinen. Som befal ble
ansatt pensjonerte offiserer, tidligere
underoffiserer, embetsmenn eller
andre som ble ansett som skikket til
ledelse.
Behovet for rask varsling langs
norskekysten hadde alltid vært der.
Vi hadde alt fra vikingtiden etablert
et system med varder og veter. Vetene
var ferdige bål plassert på topper
som kunne tennes og fungerte som
en alarm- og varslingslinje. De var
fortsatt i bruk tidlig på 1800-tallet.
Dette var en varslingsordning fra
«leidangen», som hadde fungert i
ufredsår siden vikingtiden i Norge.
Vetene skulle bare anvendes i den
mørke tiden av døgnet, og for dagslys
ble det utviklet et optisk telegraf- og
signalsystem langs hele kysten fra
Kristiansand til Kristiania.
Signalmastene ble satt opp
med ca. 4 km mellomrom. Hver
signalstasjon hadde vakt. Det var
fri sikt mellom hver stasjon. Langs
en slik kjede av signalmaster var
det mulig å overføre et signal.
Signalvakten i det nye systemet
hadde i prinsippet samme oppgave
som vetevakten. Vakten skulle i begge
systemer speide ut over havet og
sende videre en melding.
Vetesystemet ble ikke nedlagt
12

Til venstre: Utsnitt fra en oversikt
over stasjoner tilknyttet den
«østenfjelske» kystsignallinjen
1808-1809, ifølge kaptein Ohlsens
rapport fra 1808. Drøbak er stasjon
nr. 91, og den er merket med
stjerne. Det betyr at Drøbak var
en hovedstasjon. De andre ble kalt
repeterstasjoner. (Kilde: F. Beutlich:
«Norges sjøvæbning 1750-1809»,
side 339). Til høyre: Utsnitt av
«Kort over Tellegraf Linien langs
Kysten i det sydenfieldske Norge».
Håndtegnet kart av Hans Gløersen
fra 1809. (Kilde: Kartverkets
historiske arkiv).

selv om vi nå fikk et nytt og langt
bedre system. Den optiske telegraf
kom i tillegg til vetesystemet. Den
nye teknikk eksisterte side om side
med den gamle teknikk. Ilden –
bålet – hadde en sterk posisjon i
folks bevissthet som et varsel om
krig. Vetesystemet var – når alt kom
til alt – et brukbart system. Det
er imidlertid ingen kjente veter på
Drøbak-siden av Oslofjorden, og den
eneste vi vet noe om, er varden/veten
som står på toppen av Håøya. Varden
er med 230 m det høyeste punktet i
Frogn kommune.
Først startet man opp med en
signallinje med master og flaggsignaler, hvor kombinasjonen av
flagg var en kode for forskjellige
meldinger. Den ble etablert på begge
sider av Kristianiafjorden for å sikre
at Færder fyr skulle ha muligheter
PENSJONIST-NYTT 2/2018

til å varsle både på øst- og vestsiden
av fjorden. Flaggene ble fort slitt,
og dessuten var det begrenset hvor
mange meldinger som kunne sendes.
Ohlsens signalsystem besto av en 6
meter høy mast med to horisontale
rær. På hver rå var det tre klaffer som
kunne stilles i tre posisjoner (opp,
ned og midtstilt). På denne måten
kunne man formidle mer enn 220
«kodemeldinger».
Hvert signal betydde et tall som
etter en fastsatt signalbok kunne
tydes til en bestemt melding. Den
første linjen gikk bare en vei, og det
måtte sendes flere spesialtegn for å
snu senderetningen. Dette reduserte
både hastigheten og antall meldinger
som kunne sendes. En melding som
kun tok minutter «riktig» vei,
kunne ta timer å få sendt motsatt
vei. I 1810 ble det så innført to
PENSJONIST-NYTT 2/2018

telegrafer på hver stasjon slik at man
kunne sende og motta uavhengig av
hverandre.
Kysttelegraf- og signalvesenet
Det ble opprettet tre «telegraflinjer».
En med signaler til Trondheim,
en med signaler til Bergen og den
«sønnenfjelske» signallinjen med
signaler fra øya Hidra i sør og helt
til Kristiania. Linjen ble delt i
distrikter. Innen hvert distrikt var
det en rekke stasjoner som hver ble
betjent av to mann. Dette var leide
folk eller kystvernmannskaper.
Ved stasjonene ble det bygget en
vakthytte. Stasjonene var enten
hovedstasjon, hvorfra meldingene
kunne starte, eller repeterstasjoner
hvor meldingene kun ble videresendt.
Disse var underlagt hovedstasjonene.
Kysttelegrafen ble som regel
13

nedbemannet om vinteren. Til
sjefer på hovedstasjonene ble
ansatt skippere, styrmenn eller
loser. Kikkert var for dem et kjent
arbeidsredskap, og de var vant til å
bedømme hva slags fartøy de så – og
ikke minst hva slags nasjonalitet
fartøyene tilhørte.
For å få overblikk måtte
hovedstasjonene ligge høyt og nær
sjøen. Når signaleringen gikk så raskt
som den gjorde, så skyldtes det meget
at signalpersonellet på denne linjen
var utsøkte skippere og styrmenn,
«forsynt med gode kikkerter», samt
at losoldermann Samuelsen i Drøbak,
«en sjelden virksom mann», skriver
Ohlsen, hadde «idelig oppsyn med
signalene mellom Kristiania og
Horten». Samuelsen var inspektør
for denne linjen.
Da så ufreden og krigsfrykten var
over, forfalt hele signaltjenesten. Den
18. november 1814 utgikk skriv fra
2. departementet at telegrafen skulle
nedlegges og personalet dimitteres.
Ved utgangen av året var det ikke
mer liv i den optiske telegraf i Norge.
Hva vi vet og ikke vet om
signalstasjonen i Drøbak
Vi vet at det ble bygget en signallinje
fra Sørlandet som gikk via Tjøme
og krysset fjorden over til Jeløya
ved Moss. Ifølge kaptein Ole
Ohlsens rapport fra 1808 gikk
linjen fra Rødsåsen på Jeløya
14

Til venstre: Detaljutsnitt som
viser området ved Drøbak på
Gløersens kart fra 1809. Til
høyre: Utsnitt av kart over
Drøbak fra 1873 hvor vi kan
se plasseringen av «Lygten»
rett utenfor bygrensen.
Håndtegnet kart av Hans
Knoff i målestokk 1:2000.
Akershus amt nr. 134. (Kilde:
Kartverkets historiske arkiv).

via Skiphelletangen til Drøbak
og videre til Nordre Kaholmen.
Deretter over Nesodden og via
Nakholmen til Akershus festning.
Stein Turtumøygard har skrevet
i Follominne 2008 om de fire
repeterstasjonene på Nesodden.
Vi vet at det var bygget 3 kanonbatterier og befestninger på Søndre
Kaholmen i forbindelse med krigen.
Vi vet at hver linje var inndelt i
inspektorater, og at det på linjen i
Kristianiafjorden var 2 inspektører,
nemlig losoldermann Samuelsen
i Drøbak for den nordre delen og
løytnant Lemvig (Slevik batteri) for
PENSJONIST-NYTT 2/2018

den søndre del. Vi vet at hele linjen
var operativ fra 1807 til 1814, da den
ble nedlagt fordi den var for kostbar.
Det arbeidet i overkant av 2000
mann i signalvesenet i 1814. Hva vi
ikke vet, er hvor signalstasjonen lå i
Drøbak!
Plassering
I utgangspunktet vet vi at de fleste
stasjoner var lagt høyt og nær
kysten, for de fungerte også som
observasjonsposter. Den kunne ha
vært plassert på Kaholmen, da det
var utplassert befestningsstyrker
og kanonbatterier her til forsvar av
innløpet til Kristiania. Dette kunne
være logisk fra et militært ståsted, men
det rimer ikke helt med oversikten
til kaptein Ohlsen som sier at det
var en hovedstasjon i Drøbak og
en repeterstasjon på Kaholmen. I
tillegg var det en repeterstasjon på
PENSJONIST-NYTT 2/2018

Skiphelleodden. Stasjonen i Drøbak
måtte dermed ha fri sikt til både
Nordre Kaholmen og Skiphelleodden.
En annen mulighet kan være at
telegrafen stod på den plassen som
senere ble kalt «Lygten» – eller
«Løkta» i nyere tid. Dette må ha vært
en av de best synlige plasseringene
i området, for på 1800-tallet sto
det i mange år en ved- og kullfyrt
lykt der for å vise seilskutene veien
inn det trange sundet ved Drøbak.
Selve lykten ble antagelig tatt ned på
1860-tallet, for Drøbak fikk jo sin
egen fyrstasjon i form av en oljelampe
montert på Tollboden i 1868. Stedet
hvor lykta var plassert er tydelig
avmerket på et kart over Drøbak fra
1873. «Løkta» lå i Frogn, noen få
meter utenfor bygrensen til Drøbak.
Adressen er nå Chalmers vei 2, på
toppen av Løktabakken. Det er også
interessant at posisjonen til «Løkta»
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er omtrent midt mellom stasjonene på
Skiphelleodden og Nordre Kaholmen.
Se kartutsnittet.
Vi kommer ikke videre uten mer
konkret informasjon, og da det er
vanskelig å finne mer informasjon i
åpne media, vil noen dager med et
dypdykk i Riksarkivet kanskje være
den eneste muligheten til å få svar
på dette spørsmålet. For de som er
interessert i å se en signalstasjon, så er
det enkelte steder langs kysten, blant
annet på Hiåsen ved Risør og 2 steder
på Tjøme (Torås og Eidene) satt opp
kopier av mastene slik de så ut den
gang.

Kilder:
Beutlich, F. (1935). Norges sjøvæbning
1750–1809. Oslo: Aschehoug. 482 s.
Beutlich, F. (1940). Norges sjøvæbning
1810–1814. Oslo: I kommisjon hos
Aschehoug. 532 s.
Den optiske telegraf – kapt. Ohlsens modell
av 1808. Signalbok og instruksjon. [Oslo:]
Telenor / Norsk Telemuseum, 1995. 14 s.
Kartverkets historiske arkiv på Internett.
Telemuseets tidligere nettsider.
Turtumøygard, Stein (2008). «Da
Nesodden deltok i Napoleonskrigen
– historien om den optiske telegraf».
Follominne, nr. 46, s. 79-83.

BRILLER
BRILLER
• KONTAKTLINSER • SYNSPRØVER
KONTAKTLINSER
TRYKKMÅLING • BILDE AV ØYEBUNNEN
SYNSPRØVER

Skifting
av batteri i høreapparat
s.optik@online.no
❘❘ www.schauoptik.no
Telefon 64 93 15 89 ❘❘ Sentrumsbygget Drøbak

og klokker

Eget sliperi gjør at vi leverer nye briller på timen
Briller komplett fra kr 1.100,–

God service – alle ønskes velkommen til en hyggelig handel
Vi har også vesker fra mywalit

s.optik@online.no ❘❘ www.schauoptik.no ❘❘ Telefon 64 93 15 89 ❘❘ Sentrumsbygget Drøbak
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Hvorfor heter det…?

Propsleina, Ishustomta og
Lagstua i Hallangspollen
Rundt omkring i landet finner vi mange underlige stedsnavn – ja, også
her i Frogn har vi en rekke rare navn. Ofte kan navnet fortelle noe om en
virksomhet som ble drevet her for lenge siden. Dersom vi går tilbake til
siste halvdel av 1800-tallet og et stykke inn på 1900-tallet, var det stor
virksomhet i Hallangspollen. I tillegg til utskiping av is ble det også skipet
ut trelast, som props og tømmer.
Tekst og nye foto: Inger Elisabet Michaelsen
Propsleina
Kommer du en deilig sommerdag
tøffende inn Hallangspollen,
gjennom ytrepollen, Svartlagssundet
og indrepollen, vil du helt innerst
finne en idyllisk liten strand med det
underlige navnet Propsleina. Stranda
er i dag en kjærkommen badeplass
for fastboende og hytteeiere innerst
i Hallangspollen. Velforeningen har
bygget et lite stupebrett, og for et par
år siden ble det tilkjørt nydelig, hvit
sand. Det er helst i sommerferien og
på solfylte dager i sommerhalvåret
at det er yrende folkeliv her. Resten
av året er det villminken og gråhegra
som vader i vannkanten, og sammen
med rev, rådyr og sjøfugl har de
gjerne stranden for seg selv.
Går du ned til badestranden,
svinger du inn Propsveien, en liten
PENSJONIST-NYTT 2/2018

Propsleina (stranda) med stupebrett til
venstre på bildet.

Propsleina med Lagstua i bakgrunnen til
venstre.
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Over: Eksempel fra Akershus på mobilt
sagbruk drevet av en lokomobil, som vi
ser helt til venstre på bildet. (Utsnitt.
Foto: MiA – Museene i Akershus). Til
venstre: Props brukt som støtte til taket
i en engelsk gruve i Lightmoor Colliery,
Forest of Dean, Gloucestershire,
England. (Foto: Arthur Clifford. Kilde:
Philip Cliffords nettsted «Heroes of
mine»).

asfaltert vei som fører fram til
5–6 hytter. Der asfalten opphører,
fortsetter en sti eller lein som heller
ned til stranda. Ordet «lein»
er gammelnorsk for helling eller
skråning, og det passer godt for denne
stien.
Men så var det «props» i navnet
18

Propsleina, da. Hva er props? Et raskt
søk i Wikipedia forteller at props
eller pitprops er smådimensjonert
trelast beregnet blant annet til
bruk i gruver og som råmateriale
for papirfabrikasjon. I gruvene ble
propsen brukt til forstøtning av taket
i gruvegangene og forsterkninger
PENSJONIST-NYTT 2/2018

mot utrasing. Spesielt i kullgruver
kan det være mye løst fjell, slik at
behovet for props er til stede. Props
var en stor eksportartikkel fra Norge
til blant annet England før i tiden.
Denne eksporten var viktig både for
skogbruket og skipsfarten.
I Spervikstranda, rett nord for
Ishustomta og Propsveien, var det
opplagring av tømmer og annen
trelast. Der var det også en mobil,
dampdrevet tømmersag. Maskinen
som dro saga ble kalt lokomobil. Den
så ut som en mellomting mellom et
lite damplokomotiv og en traktor,
og den ble drevet med kull eller
ved. Vann fikk man fra den lille
bekken som renner ut i sjøen her. Fra
sagbruksvirksomheten ble det også
mye sagmugg, som var nødvendig
isolasjon til å bre over isblokkene i
ishuset og om bord i skutene. Så sent
som på 1950-tallet var det fortsatt
mye sagmugg på stranda her. Is og
trelast var med andre ord en nyttig
samproduksjon. Det er lett å forestille
seg at det ble produsert og skipet
ut props i dette området, trolig til
gruvene i England.
Ishustomta
For Drøbak og Frogn startet det store
is-eventyret allerede i 1849. Da gikk
den første seilskuta fra Drøbak med is
– et luksusprodukt til herskapshusene
i England. Etterspørselen etter is
økte voldsomt utover de nærmeste
PENSJONIST-NYTT 2/2018

10-årene, og snart fraktet Drøbaks
seilskuter is også til Frankrike,
Nederland og helt til Amerika (New
York) og fjerne steder som Kongo!
Iseksporten hadde meget stor
betydning for utviklingen av Drøbak.
For iseksportørene var det en risikofylt
virksomhet. Flere av skutene forliste
underveis, men eksporten var likevel
svært innbringende. For bøndene
ga den kjærkommen inntekt i
vinterhalvåret da isen skulle fraktes
fra islagte tjern til seilskutene. Hest og
mannskap fikk inntekter i en del av
året hvor det var lite av annet arbeid.
Det samme gjaldt for husmenn,
fiskere og løsarbeidere, som ofte var
arbeidsløse i vinterhalvåret. Selv om
lønnen for disse var lav og neppe sto
i forhold til det harde arbeidet, var

Annonse med tilbud om iskjøring for
skipsreder og iseksportør Søren A.
Parr i Follo Tidende, februar 1877.
(Kilde: Christian Hintze Holm: «Frogn
bygdebokverk», bind 3, s. 222).
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Eksempel på isskjæring, denne gang på Østensjøvannet ved Oslo i 1902. Hester står
klare til iskjøring. (Foto: Olaf Væring / Oslo Museum / Digitalt Museum).

Rett ved Propsleina ble det
dessuten opparbeidet et område
for oppbevaring av is. En stor
gråsteinsmur ble bygget på pynten
ut mot vannet. Her sto det i sin tid
et ishus med en «renne» som førte
isblokkene direkte ned i seilskutene
som lå ankret opp inntil fjellveggen.
Ishuset var isolert med sagmugg og
tekket med halm, slik at isblokkene
kunne oppbevares overraskende lenge.
I dag er tomta solgt, og det er bygget
en hytte på tomta. Men tomta går
fortsatt under navnet «Ishustomta».
Den store etterspørselen etter is
gjorde det nødvendig å hente is fra
andre tjern i området. I kronåret
1898 var ikke mindre enn rundt

hundre hester med mannskap i sving
for å kjøre is fra Oppegårdstjernet,
Kalfausen og Holttjernet. Det ble
sagt at seilskuter og dampbåter
gikk i skytteltrafikk inn og ut
Hallangspollen. Det må ha vært et
vakkert skue!
Lagstua
Rett overfor Propsleina og Ishustoma
finner du Lagstua – en idyllisk
liten plass med fire små rødmalte
stuer. Lagstua ble i sin tid bygget
for arbeiderne som sjauet is og
trelast. Sjauing av is var et meget
tungt arbeid. Isen ble skåret på de
kunstige dammene og på Holttjernet,
Oppegårdstjernet og Kalfausen.

det kjærkommen inntekt for mange
fattige. Isdriften var derfor viktig
både for fattig og rik og førte til
velstandsutvikling for hele området.
Men det var ikke bare fra
seilskutebyen Drøbak at isen ble
skipet ut. Også i Hallangspollen var
det stor aktivitet. Langs det som i
dag er Kleivaveien ble det anlagt flere
kunstige dammer, murt opp med
nydelige gråsteinsmurer. Arbeidet var
solid utført, for dammene finnes den
dag i dag. Dammene ble trolig anlagt
fra 1860 og utover.
Til høyre: Bjørn Michaelsen med is-saga
som hans bestefar brukte i sin tid. Saga
er 2,15 meter lang.
20

Ett av fortøyningsfestene som finnes i
dette området.
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«Leina», stien ned til stranda. I dag er
det trapper der man tidligere brukte
hester til å frakte props.
21

Holterveien 4D, 1448 Drøbak
Telefon 64 93 26 33

Over: Lagstua i dag. Til venstre: Lagstua slik
den så ut på slutten av 1920-tallet. Stua var
da 4 x 4 meter og tomta var på 4 mål. Frogn
kommune solgte eiendommen i 1924, og den er
fortsatt i familiens eie. Utsnitt av foto.

Isblokkene kunne veie opptil 200
kilo, og det sier seg selv at det var et
blodslit. Dessuten ble arbeiderne
sikkert gjennomvåte, for de hadde jo
ikke vannavstøtende varmedresser,
som vi har i dag. Arbeidsmiljøloven
fantes ikke, og det var sannsynligvis
mye sykdom, skader og sikkert også
drukningsulykker som følge av
arbeidet på den glatte isen i kanskje 20
minusgrader. Isblokkene ble lastet på
store kjelker som ble trukket av hester
ned til Ishustomta.
Arbeidslagene måtte nødvendigvis
ha et sted å bo, slik at de kunne
varme seg, sove, tørke klær og
lage mat. I en annonse i Follo
Tidende datert 8. februar 1877
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leser vi følgende: «Iskjøring fra
Oppegaards og Holtkjernet til
Drøbak og Hallangspollen kan
erholdes til Dagens høieste Priser
ved Henvendelse til Formanden,
som træffes daglig ved Isdriften i
Hallangspollen og som ogsaa anviser,
hvor Logis er at faa for Hest og
Mand».
Ett av disse losjiene var Lagstua
– den gang ei lita tømmerkoie vis-àvis Propsleina og Ishustomta. I dag
er Lagstua bygget ut med uthus og
naust og benyttes som fritidsbolig. En
vakker plass, der den ligger ned mot
vannet. Dagens idyll forteller lite om
slitet til arbeiderne som sjauet is og
trelast i Hallangspollen.
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Drøbak City
Tlf: 64 93 09 84

Vi fører dameklær fra

YASMIN

Christina Isabella Seim
Klær, Smykker, Sko, Vesker, Velvære, Interiør, Tapet

Torggata 1, 1440 Drøbak, telefon 64 93 35 09
E-post: post@yasmin.no

Telefon 6490
Tilbords Drøbak
City -9000
tlf 6490 9000 Telefon 6490 9700
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FØLG MED I
Slåttonn på Sagen i Sørum i 1936. I midten sitter jeg som treåring i egen liten
høyvogn. Den var en gave fra onkler i Drammen.

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

Minner fra onnearbeidet i barndommen

Bakgrunnen for denne artikkelen var noen bilder fra slåttonna i gamle
dager som fikk oss til å mimre litt. Jeg er «bondejente» og har nesten alltid
bodd på gård. Først bodde jeg på Sagen i Sørum inntil jeg var fem år i 1938.
Da overtok pappa Nedre Krogsrud etter sin far Karl Krogsrud. På 1940- og
1950-tallet var gården eneste inntektskilde. Det var variert drift. Vi hadde
kuer, griser og høner, og vi dyrket gras, korn og poteter. Sommerhalvåret
var delt inn i våronn, slåttonn og skuronn.
Tekst: Asgjerd Wærnhus
Våronna
I våronna var det selvfølgelig om å
gjøre å få poteter og korn i jorda på et
gunstig tidspunkt. På 1940-tallet var
trekkraften stort sett hester. Traktoren
ble vanlig først på 1950-tallet.

24
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Potetene ble satt til groing i kasser.
Disse måtte vi trekke med oss og sette
potetene i ranker som var kjørt opp
med hest. Potetene skulle settes med
ca. 30 cm avstand. Dette var et arbeide
som vi barn var med på allerede fra
25

Over: En tom høyvogn er klar til å fylles
opp med et nytt høylass. Til høyre:
Graset har kommet på plass på hesja.
Min far Haakon Krogsrud på slåmaskin på Sagen i Sørum i 1937. Barna måtte vanligvis
holde seg langt unna slåmaskinen, så piken er nok bare med etter ønske fra fotografen.

7–8-årsalderen. Vi gikk på skole
annenhver dag. Det var derfor naturlig
at vi hjalp til i onnene den dagen vi
var hjemme. Når det er sagt, må jeg
også nevne at vi hadde mye lekser som
skulle gjøres på denne dagen. Jeg var

glad i å gå på skolen og gjorde leksene
med glede.
Slåttonna
Slåttonna begynte gjerne ved
sankthanstider og strakk seg langt ut

Sleperive på Nedre Krogsrud.
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i juli måned. Da skulle graset slåes.
Timotei med kløver ga fint høy. Etter
at graset var slått, måtte det rakes
sammen og tørkes. Da hadde man
valget mellom å hesje eller å tørke det
på bakken. Tørking på bakken var
usikkert, men mindre arbeidskrevende

Såting av høy.
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og kunne bli valgt hvis været var
stabilt.
Det mest vanlige og sikreste var
å hesje. Etter flere dager, når graset/
høyet var tørt, skulle det kjøres inn
og lagres i høyløa i låven. Det skulle
gi mat/fôr til kuer og hester gjennom
en lang vinter. Høyet ble kjørt inn på
høyvogn. Det var om å gjøre å få så
mye som mulig på høylasset, derfor var
det viktig å tråkke det godt ned. Når
lasset var fullt, ble det lagt en stang
over det hele for å holde høyet på plass.
Skuronna
Til slutt noen ord om skuronna, som
gjerne begynte i slutten av august og

Høylessing. Jeg hadde ofte jobben med å
tråkke og likte den slett ikke. Det kunne
være varmt, og høybøss klistret seg til
en svett kropp.

strakk seg ut over hele september. Det
var en stor og arbeidskrevende onn
før skurtreskeren sakte, men sikkert
overtok på 1950-tallet.

Fra Krogsrud i 1941. Slektninger på sommerferie ville gjerne delta i slåttonna på
gården. De var derfor både til hygge og nytte i den tiden besøket varte.

Dyrløkkeveien 15, 1448 Drøbak
Din snekker i Follo

Intet oppdrag for lite,
intet for stort
Slåttonn på Krogsrud i juni 1952. Foran høyvogna står fra venstre: Haakon og Camilla
Krogsrud, Syverine Hunstad, Asgjerd og Solveig Krogsrud. På høylasset sitter Arild
Bergheim. Han er en fetter som i mange år var hos oss i sommerferien. Han deltok i
diverse arbeider og overtok også min jobb med tråkking.
28
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Oppføring av nye boliger
Rehabilitering av hus og leiligheter
Servicesnekker
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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.
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Holtet gård i Ås med smia som ble flyttet til Follo museum. (Utsnitt. Foto: A.
Schrøder, Widerøe, 1959. Kilde: MiA – Museene i Akershus).

Holtet-smia gjenskapes
på Follo museum
Smia som i 1984 ble gitt til museet fra boet etter Vilhelm Holtet i Ås,
har endelig kommet til heder og verdighet og skal igjen fungere som
smie. Smeden Rasmus Loen Steensgaard har flyttet inn i smia med sin
virksomhet, og han skal gi museets besøkende en spennende innføring i et
gammelt håndverk. På museets aktivitetsdager har det vært stor interesse
for smedens arbeid på plassen utenfor smia.
Tekst: Øivind R. Larsen – Nye foto: Thore Bakk
Smie-eierens fulle navn var Samuel
Vilhelm Holtet. Han var født
i Ås i 1901. Både faren Samuel
Johannessen Holtet og farfaren
Johannes Samuelsen drev som smed.
Tradisjonen gikk helt tilbake til 1780årene, for omkring 1780 kom smeden
Ole Henriksen til Holtet. Her bygde
han ei smie med en stor kullbinge.
Trygve Vik skriver i Ås bygdebok at
30

det lå syv «lester» trekull i bingen
da Ole døde i 1792, og at han etterlot
seg smieredskaper til en verdi av 32
riksdaler.
Smia på Holtet ble ryddet og
tatt ned sommeren og høsten 1986.
Den ble oppmålt og tegnet av
avdelingsingeniør Knut Audum.
Arbeidet ble utført av Thor Hansen
og Knut Audum, med noe hjelp av
PENSJONIST-NYTT 2/2018

Carl Bernhard Svenke. Sommeren
1987 ble tomta på museet utgravd
og senere planert. Det ble støpt en
ringmur i armert betong som ble
underlaget for en «grunnmur» av
naturstein. Oppsetting av bygningen
ble startet i januar 1988 og ble utført
av museets egne medarbeidere Thor
Hansen og Knut Audum. Bygningen
sto ferdig oppsatt i september 1988.
Den ble ikke tatt i bruk som smie,
men fungerte som verksted og lager
under arbeider med andre prosjekter
på museet. Bygningen fungerte også i
noen år som stall.
Blir brukt som smie igjen
Det er museets tekniske leder
Philip Skaug som har ansvaret for
arbeidet med innredningen av smia.
Hans nevenyttighet og interesse
for smedfaget har medvirket til at
arbeidet med å gjenskape smia har gått
greit, uten at ekstern assistanse har
vært nødvendig.
Smeden Rasmus Loen Steensgaard
har sterk interesse for faget. Han
fikk sin utdannelse på Hjerleid skoleog håndverkssenter og har vært på
utkikk etter et egnet lokale. Når Follo
museum kunne tilby leie av smia
fra Holtet, var det perfekt for begge
parter.
Smedens arbeidsoppgaver
Vi tar med litt historisk informasjon
om smedens virksomhet. I byene
PENSJONIST-NYTT 2/2018

hadde smeden en mengde varierte
oppgaver. På landsbygda lagde
han redskaper og hjelpemidler til
gårdsarbeidet, og han reparerte. Han
skodde hester til våronna og trakk
tenner på folk før tannlegene kom.
Men folk brukte ikke mer jern enn
nødvendig. Jernet var et kostbart
materiale, derfor sparte de på det. Det
kan være interessant å sette opp en
oversikt over noe av det smeden lagde
og holdt i stand:
• Gårdsredskap som plogskjær og
plogfjøler av jern.
• Jernskoning til trespader.
• Hjulringer, jernstenger under
sledemeier.
• Hestesko.
• Ringer og spenner, beslag til seletøy.
• Nagler, spiker, båtnagler, ankere,
dregger.
• Beslag til kister og ferdaskrin, til
vogner, sleder og kjerrer.
• Dørbeslag, klinker og gangjern,
kastkroker.
• Låser og nøkler.
• Gravkors, kirkespir og værhaner.
• Kakejern.
Kilder:
Buggeland, Tord (2000). Maihaugens bok om
handverk. Lillehammer: Maihaugen. 288 s.
Vik, Trygve (1971). «Holtet». I: Ås
bygdebok. Gårdshistorien. Bind 1. Utgitt av
Ås kommune, s. 385–387.
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Smierommet er isolert og klart for
påsetting av panel. Gulvet er planert grus.

Teknisk leder Philip Skaug klargjør for
muring av fundamentet til essa.

Fundamentet til pipe er på plass. Follo museum er heldig som har egne
håndverkskrefter med talent for det meste.

Muringen er i gang.
32
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Telefon 64 90 59 20

A.s Drøbak Mek.
Verksted

TRENGER DU ELEKTRIKER?

AUTORISERT
RØRLEGGERBEDRIFT
Telefon 64 93 04 43

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

AAMODT FYSIKALSKE
INSTITUTT
Wienerbrødskjæringa 6
1440 Drøbak
Telefon 64 93 20 11

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

Norsk Kunsthåndverk

Pipen er på vei gjennom taket. Sikring av arbeidsplassen er viktig. Murerbøtta
inneholder murstein til gjennomfukting.
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Personlige gaver
i de fleste prisklasser.
Velkommen til en liten
glad kunstopplevelse!
Storgt. 15, Drøbak
Telefon 64 93 46 55
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Glimt fra Drøbak
hjelpefengsels historie
Da lokale tyver herjet i Drøbak og Frogn – Del 1
Det var et stort behov for de nye fengselslokalene i Damveien i Drøbak, som
sto ferdige i august 1900. De gamle lokalene var utdaterte og hadde i tillegg
en uheldig beliggenhet nær folkeskolen ved torget. Cellene i nybygget ble
raskt tatt i bruk, og det var ikke bare en «fyllearrest». Men det viste seg
snart at det nye fengselet var lite rømningssikkert. Akershus Amtstidende
fulgte nøye og detaljert med på mye av det som skjedde.
Tekst: Bjørn Lilleslåtten og Sven Lindblad
Ukene rundt årsskiftet 1904–1905
og tiden som fulgte ble en travel
periode for fengselsvaktmester Johan
Torgersen med familie, politimester

Kildal, «pol’ti Mørk» og lensmann
Olaus Hjalmar Næss. Det nærmet
seg jul, men i lille Drøbak utviklet
det seg nå en stor sak med lokale

aktører. Akershus Amtstidende
kunne melde om et større tyveri hos
Karl Kristiansen Kverner på Søndre
Belsjø natt til 16. desember 1904,
hvor det blant annet var stjålet en
slaktet gris fra stabburet og «diverse
andre Sager». Det hadde falt litt
snø, så det var mulig å følge sporene
bort til Holterteigen, hvor en del
av tyvekostene ble funnet i en sekk.
Mistanken ble rettet mot fire personer,
og disse ble fengslet. De tilstod å ha
vært med på ugjerningen i mer eller
mindre grad, og tyvegodset kom til
rette. Det viste seg snart at de samme
personene også sto bak et annet tyveri,
nærmere bestemt i Ruudgården.

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

Åtte personer ble arrestert
Etter hvert ble hjelpefengselet til
Johan Torgersen samt arresten på
Oscarsborg fylt opp med hele 8
personer med tilknytning til disse
sakene. Den 21. desember kunne
lokalavisen avsløre at de arresterte
var tre av skraphandler John Iversens
sønner, samt en arbeidersønn, Olaf
Hansen, som bodde i Holterteigen. På
søndag ble også John Iversen selv og
hans kone Marie arrestert i Drøbak, i
tillegg til ekteparet Andreas Georg og
Anna Laurine Hansen i Holterteigen.
De fire var mistenkte for delaktighet
i tyveriene, og de måtte overføres
til arresten på Oscarsborg fordi
hjelpefengselet i Damveien var fullt.
Det var sannsynlig at et tyveri
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i Ringgården også var utført av
den samme banden. De hadde i
tillegg brutt seg inn i enkefru Betty
Samuelsons villa i Granheia ved
Holterteigen og stjålet «en Mængde
Metalgjenstande». Hun var enke etter
den kjente skipsreder og iseksportør
A. G. Samuelson i Drøbak.
Etterforskningen gikk sin gang, og
på selve julaften og i romjulen 1904
kan vi lese mer i lokalavisen. Etter
videre undersøkelser hos skraphandler
John Iversen og hos familien Hansen
i Holterteigen hadde man funnet
beviser for at tyveriet i Ringgården
var begått av den samme banden. I
Holterteigen var det nemlig funnet en
stor kikkert som var blitt stjålet ved
innbruddet. Under stuegulvet var det
gjemt forskjellige gjenstander, blant
annet en gressklipper og en gryte som
var tatt fra lensmann Næss. Under
gulvet i kammeret hadde lensmannen
dessuten funnet resten av det kjøttet
som var stjålet fra stabburet på Søndre
Belsjø, men «en del af dette skal være
lidt beskadiget», skrev Amtstidende.
I tillegg ble det funnet to sølvgafler
og to sølvskjeer som tilhørte enkefru
Samuelson.
På loftet hos skraphandleren lå det
noen fine ulltepper som sannsynligvis
var stjålet fra Ringgården. Det var
nå klart at de åtte involverte hadde
delt tyvegodset mellom seg, men at
det meste var gjemt i Holterteigen.
Saken ble omtalt i riksdekkende
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aviser som Aftenposten, men her ble
antall arresterte feilaktig oppgitt til 11
personer. Av de åtte arresterte hadde
bare to tilstått å ha stjålet. De øvrige
seks vedgikk riktignok at de hadde
spist av stjålne matvarer. «De maa da
nærmest blive at betragte som Hælere,
da de ikke kan benægte, at have været
vidende om de begaaede Tyverier»,
skrev Akershus Amtstidende.
Den ene av de to som tilsto tyveri,
var skraphandler John Iversen og
hustru Maries yngste sønn Ivar Otto
Iversen, født i 1887. Den andre var
Olaf Hansen, født i 1888. Han ble
kalt «Apekatten» og var sønn av
Andreas Georg og Anna Laurine
Hansen. De to guttene hadde begått
de fleste tyveriene i fellesskap.
Skraphandler John Iversen og hans
familie bodde i «Bjergene i Øst» i
Drøbak. John var en noe drikkfeldig
mann som tidligere hadde hatt sin
bopel på Råkeløkka og livnært seg som
gråsteinsmurer og steinpukker. Han
var født i 1842 og kom opprinnelig
fra Vågå. Hans kone Marie var født
i Sverige i 1848. Av ukjente grunner
står hun oppført med et annet fornavn
i folketellingen 1910.
Tidligere dømt for prostitusjon i
Kristiania
Andreas Georg og Anna Laurine
Hansen bodde med sin familie i
Holterteigen, men flyttet noe senere
til Stranden sør i Drøbak. Andreas
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var født på Nesodden i 1855, men i
folketellingen 1910 er han registrert
med feil fødselsår. Hans kone Anna
Laurine var født i Horten i 1853.
Andreas mistet tidlig sine foreldre, og
presten på Nesodden tok seg av ham.
Gutten viste seg å være nevenyttig.
Han ble snekker og dro dessuten til
sjøs i mange år.
Andreas Hansen ble kalt «BifHansen» og var idømt 12 dager
vann og brød for heleri i 1892. Året
etter ble han dømt til 6 måneders
straffarbeid for å ha drevet organisert
prostitusjon i Kristiania, men ble
benådet og slapp unna med 20 dager
på vann og brød. I 1895 ble han ilagt 9
måneders straffarbeid for å ha fortsatt
med sitt «horehushold». Lokalene
lå i Mellomgaten 2 i Vika. Han slapp
ut etter vel 7 måneder. I den samme
saken ble hans kone Anna Laurine
Hansen og en Anna Marie Henriksen
dømt for medvirkning.
Vi kan nevne at på 1880-tallet var
området Mellomgaten, Bakkegaten
og Strandbakken i Kristiania kjent
for å ha flere bordeller. De hadde
kallenavn som «Dueslaget» og
«Blinkfyret». De prostituerte
som bodde privat, ble gjerne kalt
«åttedagspiker». Christian Krohgs
velkjente roman «Albertine» fra
1886 handler om dette miljøet. Dagen
etter utgivelsen ble boken forbudt av
norske myndigheter, men offentlig
prostitusjon i hovedstaden ble
PENSJONIST-NYTT 2/2018

avskaffet bare et par år etter at boken
kom ut.
Tyverisaken behandles i retten i
Drøbak
Torsdag 2. februar 1905 kom
saken om tyveri og heleri opp i
meddomsretten i Drøbak. Retten
ble holdt i bytingstuen i 2. etasje
i Hospitalet under ledelse av
sorenskriver Karl Albert Enger.
Politimester Kildal var aktor i saken,
og apoteker Holst ble oppnevnt som
verge. Ivar Otto Iversen og Olaf
Hansen var tiltalt for innbrudd og
simpelt tyveri, mens resten var tiltalt
for heleri. Det var John og Marie
Iversen, samt deres to sønner Hjalmar
og Frithjof, foruten Olafs foreldre
Andreas Georg og Anna Laurine
Hansen. Alle erklærte seg skyldige
etter tiltalen, unntatt Olaf Hansens
foreldre.
De tiltalte skulle nå avgi sine
forklaringer. Det viste seg at tiltalte
nr. 1 og 2, Ivar Otto Iversen og Olaf
Hansen, sammen hadde begått hele ni
innbrudd hvor det var stjålet varer. I
tillegg hadde Ivar stått bak to tilfeller
av simpelt tyveri, noe som ble regnet
som mindre grovt enn innbrudd. Olaf
hadde utført ett simpelt tyveri.
Til Ringgården hadde Ivar og Olaf
ankommet i båt en natt i midten av
november. De dirket opp låsen og tok
seg inn. Her stjal de syv ulltepper,
noen duker og servietter, en stor
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kikkert, et kobberfat, en lommeflaske,
et dobbeltløpet gevær, kniver, to
blylodd til klokker, en pendelskive av
messing, en sølvskål, sigarer, undertøy,
en del stoffer samt en strikkelue.
Verdien av tyvegodset ble senere
anslått til 500 kroner, noe som var
mange penger den gangen.
De puttet gjenstandene i sekker og
tok dem med hjem til Olaf Hansen
i Holterteigen. Noe gjemte de i en
kasse i skogen, mens resten ble plassert
under gulvet i gangen – etter at de
hadde brutt opp flere gulvplanker.
Geværet fikk stå i stua. Siden flyttet de
på en del verdifulle ting. Kikkerten ble
stukket inn i ovnsrøret, og sølvskålen
ble plassert under gulvet i kammerset.
Ivar solgte blyloddene til sin far, som
vi har sett var skraphandler, og retten
antok at både Olaf og Ivar fortalte sine
foreldre om innbruddet i Ringgården.
En rekke innbrudd
Den neste forklaringen gjaldt
tyveriet hos enkefru Betty Henriette
Samuelson i Granheia. Her kom de
seg inn ved å bruke falske nøkler. De
stjal gjenstander av kobber og messing,
som etterpå ble banket sammen
og solgt til Ivars far. Han betalte
30–50 øre pr. kilo for metallet. De
tok også med seg en skrivepult, en
teaterkikkert, en skilpaddeportemoné
m.m. Pengene de hadde fått, brukte de
til drikkevarer. Også i fru Samuelsons
andre eiendom sentralt i Drøbak
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Den lokale stortyven Ivar Otto Iversen (øverst til venstre), født i Drøbak i 1887, var
sønn av den noe drikkfeldige skraphandleren John Iversen (øverst til høyre) og hustru
Marie. De bodde i «Bjergene i Øst». Både far og sønn ble dømt i saken. Anna Laurine
Hansen (nederst til venstre) og Andreas Georg Hansen (nederst til høyre) bodde i
Holterteigen. De var foreldre til stortyven Olaf Hansen, født i 1888. Begge foreldrene
fikk ett års fengsel for heleri. Alle de fire bildene er trolig fra 1906. (Foto: Arkivverkets
digitale fotoarkiv / Statsarkivet i Oslo. Oslo politikammer, Kriminalavdelingen).

hadde de brutt seg inn om natten
og stjålet diverse gjenstander til en
verdi av nærmere 200 kroner. Det
var blant annet 12 par sorte og grå
damestrømper, tre serviettringer og et
kompass.
En natt hadde de tatt tre høns
på Heer gård. De skar hodene av
hønsene, og Olaf fikk den ene av dem.
De to andre tok Ivar med seg hjem,
hvor de ble spist av hele familien.
Natten til 2. desember 1904 hadde de
kommet seg inn i Christine Larsens
butikk i Beckmannsgården. Herfra
tok de med seg en kasse sjokolade.
Dessuten drakk en del melk og fløte
inne i butikken. Ved 4-tiden om
natten fortsatte de til Ruudgården
og gikk ned i lensmannsbetjent
Wicklunds kjeller. Herfra tok de med
seg hele 48 kg kjøtt og 15 ruller. Nå
hadde de for mye å bære, så de satte
igjen kassen med sjokolade, mens
kjøttet ble fraktet til Holterteigen.
Her ble det fordelt inne på kjøkkenet
mens Olafs foreldre var til stede.
Det meste av Olafs del ble gjemt i en
blikkboks under kjøkkengangen, men
noe ble også skjult i en brønn. Ivar tok
med seg sin del hjem, hvor mye av det
ble spist.
Fra skytterlagets bane hadde
de to hovedtiltalte stjålet fem
pakker remington-patroner, ti kilo
kobberhylser og en del snorer. Ivar
tok med seg kobberhylsene hjem og
solgte dem til sin far. Olaf hadde tatt
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vare på patronene og snorene. Senere
ble patronene funnet inne i ovnsrøret
i kammerset på Holterteigen. De
var trolig plassert der av en av Olafs
foreldre.
Natt til 16. desember stjal de et
par skøyter og en kobberkjele på
Heer gård. Deretter fortsatte de
til stabburet hos Karl Kristiansen
Kverner på Søndre Belsjø. Olaf tok
seg inn gjennom en glugge og åpnet
døren for Ivar. De tok med seg to-tre
skinker, en del flesk, ruller og pølser
samt et okselår. På stabburet fant de
tre sekker som de brukte til å frakte
kjøttet opp til Holterteigen. Dette
var ved femtiden om morgenen, men
Olafs foreldre hadde allerede stått
opp og så at de kom med kjøttet. En
del ble gjemt i skogen og en annen
del under gulvet i kammerset. To
av pølsene ble kokt umiddelbart, og
den ene ble spist. Den andre fikk Ivar
med seg hjem, hvor også den ble spist.
Verdien av kjøttvarene som ble stjålet
fra gårdbruker Kverner på Belsjø, ble
anslått av retten til ca. 200 kroner.
Det var ikke alltid at de to var
sammen om å stjele. På egen hånd
hadde Ivar stjålet en ryggsekk som
blant annet inneholdt en teskje av sølv.
En sønn av tollbetjent Lind hadde
hatt ryggsekken med seg på skoletur i
skogen ved Kringerud i fjor sommer,
og en liten stund hadde han lagt den
fra seg på bakken. Det skulle han
ikke ha gjort. For tre år siden hadde
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Ivar dessuten stjålet en smedhammer
fra forsvarsanlegget Heer Batteri.
Hammeren tilhørte staten. Også Olaf
hadde av og til vært alene når han stjal.
Han hadde tatt en gressklipper som
tilhørte lensmann Næss.
Så skulle de andre forklare seg.
De var tiltalt for heleri, men Andreas
Georg og Anna Laurine Hansen
mente at de ikke var skyldige etter
tiltalen. Særlig Anna Laurine Hansen
nektet for å ha vært med på noe som
helst av dette. Selv hennes sønn Olaf
syntes at hun gikk for langt, men
han prøvde også til tider å komme
henne til unnsetning. Da aktor ville
vite om hun ikke så at det var saget i
gulvplankene når hun vasket gulvet,
skyndte sønnen seg å påpeke at moren
var nærsynt.
Utsikt over Drøbak vinteren 1915 – ti år etter at tyvene herjet. (Foto: Anders Beer
Wilse / Norsk Folkemuseum).

Dommen
Etter at ti vitner var blitt avhørt,
hadde aktor og deretter forsvarer

ordet. Så trakk retten seg tilbake for
å avgi sin dom. Da den var klar, ble
dommen lest opp. For sin virksomhet
som innbruddstyver, samt for simpelt
tyveri, ble både Ivar Otto Iversen og
Olaf Hansen dømt til straffarbeid i
1½ år. De andre tiltalte ble dømt for
heleri. Skraphandler John Iversen
fikk 1 års straffarbeid, mens hans
kone Marie slapp unna med 10 dagers
fengsel på vann og brød. Sønnen
Hjalmar og hans bror Frithjof ble
dømt til henholdsvis 20 og 15 dagers
fengsel på vann og brød.
Disse skal ha blitt dømt etter den
gamle kriminalloven av 1842, mens
både Andreas Georg og Anna Laurine
Hansen ble dømt for heleri etter den
nye straffeloven av 22. mai 1902.
De to fikk 1 års fengsel hver. Alle de
dømte vedtok dommene, men denne
saken var ikke over med dette.
Artikkelen fortsetter i neste nummer

10% rabatt for pensjonister
Celledører i hjelpefengselet med luke til
mat m.m. (Begge foto: Bjørn Lilleslåtten,
2013).
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STOR UTSTILLING

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

Velkommen til KIWI
Ullerudsletta

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

DRØBAK
TVERRFAGLIGE KLINIKK
•
•
•
•

•
•
•
•

Kiropraktor
Massasjeterapeut
Fysioterapeut
Manuellterapeut

Osteopat
Trykkbølge
Såletilpasning
AktivA

www.dtklinikk.no – 64 98 98 70
Holterveien 4G, 1448 Drøbak

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. 10-15

OPTIKK • UR • GULL
TLF. 64 93 31 65

Synsundersøkelse, trykkmålinger og
fotografering av netthinne.
Briller og kontaktlinser.
***
Stort utvalg i gull og sølv.
Gullsmedreparasjoner.
***
Armbåndsur – kjente merker.
Eget urmakerverksted.
Reparerer også gulv- og veggur.
***
Høreapparat-service. Vi har batterier,
slanger, domer og filtre på lager
til de fleste apparater.

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
GA

LLE

RI OG R

AMMEVERK

STE

D

Åpningstider:
tirs/fre 10-17
ons/lør 10-16, tors 10-19
søndag og mandag stengt
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I denne spalten vil ansatte hos Advokatene
Falkanger, Wiik, Høyte & Fremstad komme
med juridiske råd og tips innenfor aktuelle
temaer. Denne gangen orienterer advokat
Ingrid Vesterhus Høyte om erfaringer med
vergemål og fremtidsfullmakter etter at
vergemålsreformen trådte i kraft for fem
år siden.

Offentlig vergemål til besvær
• Nettavisen 11.06.2014: «Fikk verge – mistet kontakten med familien»
• Aftenposten 21.08.2014: «Verge tok over 400.000 kroner»
• VG 26.10.2016: «Kontoen til Gerd Thordis (88) ble tappet – Fylkesmannen
ber om å bli undersøkt»
• Nordlys 02.02.2018: «Verge tiltalt for grovt underslag»
• VG 27.02.2018: «Krever millionerstatning fra Fylkesmannen etter vergesak»
Erfaringer med vergemålsreformen
I 2013 trådte vergemålsreformen
i kraft, og ansvarsområdene som
tidligere lå under de mange lokale
overformynderier ble sentralisert
under vergemålsavdelingene i de til
sammen 16 fylkesmannsembetene
som vi for tiden har i Norge. Mange
var usikre på konsekvensene av at
overformynderienes lokalkunnskap
forsvant, og deres tvil og frykt må
kunne sies å ha vært begrunnet.
Våre erfaringer etter overføringen
av ansvaret for vergemål fra overformynderiene til fylkesmannsembetene
har stort sett utelukkende vært
negative, hovedsakelig på grunn av
lang saksbehandlingstid og tidvis
sneversynt og rigid regelhåndtering.
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Et raskt søk på Google bekreftet at det
er mange skjebner som har lidd under
fylkesmannens tidvis mangelfulle
håndtering av vergemålssakene.
Problemet er nemlig det at med
mindre man selv har utpekt en eller
flere bestemte personer til å ivareta
ens egne personlige og økonomiske
interesser gjennom en såkalt
«fremtidsfullmakt», så utpeker
fylkesmannen en verge som overtar
dette ansvaret fra det tidspunktet en
lege konstaterer at vedkommende
ikke lenger er i stand til å ivareta egne
interesser.
Tatt i betraktning at ca. 1,5 % av
Norges befolkning lider av demens,
og tallet er økende på grunn av økt
levealder, sier det seg selv at behovet
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for praktisk bistand er stort, spesielt
knyttet til betaling av løpende
utgifter, men også til salg av eiendom.
Og er det ikke da bedre selv å velge
hvem som skal hjelpe deg? Gjør du
ikke det ved å opprette en fremtidsfullmakt, så overlater du i realiteten
til fylkesmannen å bestemme hvem
som skal ivareta dine interesser, etter
nærmere instrukser og kontroll fra
fylkesmannen, og med årlig regnskaps- og rapporteringsplikt til fylkesmannen. Kommer du på sykehjem,
må vergen søke dersom boligen din
skal selges. Det får du trolig aksept
for, men fylkesmannen vil insistere
på å plassere oppgjøret etter salget på
en sperret konto som først frigis den
dagen du går bort. Renteinntektene
går i all hovedsak til oppholdsavgift til
kommunen, ettersom det offentlige
tross alt tar mellom 75 % og 85 % av
inntektene dine, også renteinntekter,
etter at du blir tildelt plass på
sykehjem.
Fordeler ved en fremtidsfullmakt
Ved opprettelse av en fremtidsfullmakt
bestemmer du selv om huset skal selges
og hvordan salgssummen skal fordeles.
Om du bestemmer at oppgjøret skal
stå på sperret konto, så er det noe du
har bestemt.
Tilsvarende om du ønsker at
verdien skal fordeles mellom arvinger
eller øremerkes opplevelser og
utflukter for deg selv – det er du som
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bestemmer. Uten en fremtidsfullmakt
kan du stort sett se langt etter å få
fylkesmannens godkjenning til å bruke
pengene på dine nærmeste eller noe
ekstra til deg selv. Og om det søkes,
må man belage seg på opptil ett års
saksbehandlingstid. Vi har siden
ordningen med fremtidsfullmakt
kom i 2013, bistått flere fortvilte
barn og ektefeller som sliter med å
forvalte en kjær mor eller fars midler
i tråd med familiens beste og mors
eller fars tidligere uttalte ønsker, fordi
fylkesmannens vergemålsavdeling
ønsker det annerledes.
Med en fremtidsfullmakt, som
følger samme regler som for opprettelse
av testament, kan man altså selv
utpeke hvem som skal bestemme over
og forvalte ditt jordiske gods mens
du lever. Man kan selv bestemme
om fullmakten skal inkludere
retten til å selge bolig eller ei, uten
at fylkesmannen kan hindre salg.
Man kan gi fullmakten til flere barn
i fellesskap, eller til en eller flere
bekjente som man anser særlig skikket
til å ivareta dine interesser. Man kan
også bestemme om fullmektigen skal
få godtgjørelse for det arbeidet det
innebærer. Det kan være lurt å utpeke
en som skal overta ansvaret dersom den
primære fullmektigen ikke lenger er i
stand til å ivareta oppgaven.
Legeerklæring bør vedlegges
Vårt råd er å ikke vente, men å
PENSJONIST-NYTT 2/2018

opprette fullmakten så snart man
har bestemt seg for hvem som skal
få fullmakten. Det er ingen av oss
som vet hva morgendagen vil bringe,
og plutselig kan det være for sent
å bestemme selv. Om du tenker at
det i ettertid kan knyttes tvil til din
helsesituasjon ved opprettelsen, vil
vi anbefale deg å innhente en legeerklæring som vedlegges fullmakten
når den opprettes og dermed fjerne
muligheten for senere tvil. I en sak
ved vårt kontor har fylkesmannen
nylig brukt 1 år på å konkludere med
at vedkommende som opprettet en
fremtidsfullmakt, faktisk var i stand
til å gjøre det. Hadde det ligget en
legeerklæring ved fullmakten, ville
ikke dette blitt et problem som i sin
tur førte til ett års forsinkelse med
boligsalg. Og skulle du ombestemme
deg, er det – som for testamenter –
mulig å endre mening.
Ikke noe sentralt register
Dessverre foreligger det ennå ikke
noe sentralt register eller ordning
for oppbevaring og fremleggelse av
fremtidsfullmakter. Det innebærer at
du enten må oppbevare originalen selv
eller eventuelt gi den til den eller de
som skal få fullmakten, mot å beholde
en kopi selv. Det anbefales å skrive
på fullmakten hvor mange originaler
og kopier som utstedes, samt hvor de
ulike eksemplarer befinner seg.
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Frogn seniorsenter
Niels Carlsens gate 20, Postboks 328, 1441 Drøbak, Tlf. 64 90 61 85

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

