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LEDER

Gårdsnissen måtte få julegrøt
Motivet på forsiden av Pensjonist-nytt viser denne 
gangen en blid og fornøyd gårdsnisse som sitter inne 
på låven og spiser grøten sin på julaften. Han har fått 
besøk av en veloppdragen hund. Illustrasjonen er 
laget av den dyktige, allsidige og folkekjære svenske 
kunstneren Jenny Nyström (1854-1946). Hun var 
tidlig ute med nissemotiver og bidro i betydelig grad 
til vår oppfatning av hvordan nissene bør se ut. 

Tradisjonelt så man for seg gårdsnissen som en 
liten, sterk mann med rød topplue, langt skjegg og 
med klær av vadmel. 
I folketroen tok han i 
sin tid over etter den 
såkalte «gardvorden» 
eller «tuftekallen». 
Han passet på gården 
og ikke minst dyrene i 
fjøset og stallen. Men 
det var viktig å gi ham 
en god porsjon grøt 
med smørøye på julaften som takk for hjelpen, for 
ellers kunne han bli sint og hevne seg.

Et gammelt vandresagn forteller om ei jente 
som gikk inn på låven for å sette fram grøten til 
gårdsnissen på julaften. Men hun syntes at det var 
dumt å gi nissen den deilige maten, så hun spiste 
opp grøten selv. Da kom nissen løpende og grep tak 
i henne. Deretter tvang han jenta til å danse så lenge 
og voldsomt at hun ble helt utslitt. Jenta angret nok 
bittert at hun hadde ertet på seg selveste gårdsnissen.

Med denne lærdommen gjenstår det bare for oss å 
ønske alle våre kjære lesere en riktig god jul og et godt 
nytt år.

GODT NYTT FRA SENIORSENTERET

Mandager:
• Vev- og arbeidsstue i 1. etasje.
• Akvarellmaling i uker med ulike 

tall – i 2. etasje.
• Strikkekafé i uker med like tall 
 – i 2. etasje.
• Tysk m/Dorothea Åsheim 
 – i 2. etasje.
• Boccia i parken (sommer-aktivitet)
• 1. mandag i måneden – hjelp til 

bruk og stell av høreapparater 
 – i 1.etasje.

Tirsdager:
• Vev- og arbeidsstue i 1. etasje.
• Bowls i Gamle gymsal.
• Engelsk m/Mette Thorp i 2. etasje.
• Fransk m/Rannveig Ødegaard.
• Datahjelpen i 2. etasje.

Onsdager:
• Vev- og arbeidsstue i 1. etasje.
• Engelsk m/Terry Miles i 2. etasje.

Torsdager er seniorsenteret stengt.

Fredager:
• Vev- og arbeidsstue i 1. etasje.
• Kunst-kurs med foreleser som 

annonseres i Amta. 

Et begivenhetsrikt år er snart forbi. De fleste aktivitetene her går sin vante gang. 
Aktivitetene er de samme, men forandres og formes etter hvem som deltar. Det 
betyr at verden går fremover også her på seniorsenteret. Vi vil, så godt det lar seg 
gjøre, tilrettelegge aktivitetene våre til beste for deg som bruker oss, og etter dine 
ønsker. Vi er lydhøre, og vi vil at du kommer med innspill og ønsker som du mener 
er relevante for deg. 

Dette er aktiviteter som foregår her på seniorsenteret:

Det er åpen kafé hver dag utenom torsdag og helg, fra kl. 09.30 – 13.30. Vi serverer 
kaffe/te, gode rundstykker og vafler. Onsdag og fredag serverer vi middag kl. 
12.30. Har du lyst til å jobbe som frivillig i kaféen vår, eller har du andre spørsmål? 
Det er bare å ringe eller komme innom og spørre etter Sissel eller Helene. Telefon-
nummeret vårt er: 64 90 61 85.

Vi har også mange gratiskonserter i kaféen gjennom året. Dette blir 
annonsert i Frogn kommunes informasjonsbilag «Har du hørt det?», 
seniorsenterets Facebook-side, og i spalten «Hva skjer» i Amta. Her 
annonseres også turer, konserter og teater i regi av Frogn Seniorsenters Venner. 
Seniorsenteret vil holde stengt fra og med julaften til og med 1. nyttårsdag. Vi sees 
igjen onsdag den 2. januar. Vi vil ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt år! 

Med vennlig hilsen Sissel Johansen, daglig leder, Frogn seniorsenter
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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 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 våren 2019 som foreløpig er fastlagt:
•  Tirsdag 29. januar kl. 18.00: Hyggekveld.
• Tirsdag 19. mars kl. 18.00: Årsmøte.

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.

Bli medlem i Frogn 
seniorsenters venner! 

m e d m e n n e s k e l i g h e t    •    h u m O r    •    g l e d e
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SELVVALGT
ER VELVALGT!

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

Ta kontakt for en hyggelig prat og mer informasjon. 

Et møte er kostnadsfritt og uten forpliktelser: 

Avd. leder Frogn, Ann-Mari Johnsen, mobil 412 35 142

✓ Stell i hjemmet, handling, rengjøring

✓ Smakfull hjemmelaget mat

✓ Dusj, stell og personlig pleie

✓ Avlastning og tilsyn for pårørende
f.eks. ved reise/ferieopphold

✓ Sosialt samvær, samtalepartner

✓ Tur og reisefølge (også utenlands)

✓ Følge til lege, butikk, kafebesøk

✓ Hårstell og fotstell i eget hjem

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.

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!

BRILLER • KONTAKTLINSER • SYNSPRØVER
TRYKKMÅLING • BILDE AV ØYEBUNNEN

Skifting av batteri i høreapparat 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

BRILLER
KONTAKTLINSER

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

   Telefon 64 93 15 89 ❘❘ Sentrumsbygget Drøbak



Tekst: Per-Willy Færgestad 
og Jan-Kåre Øien. 
Verneforeningen Gamle Drøbak
www.verneforeningen.no 
Foto fra Drøbakskalenderen januar 2006

Et hvitt teppe av våt snø hadde lagt 
seg over Husvikholmen og resten av 
Drøbak i løpet av natten en gang i 
januar 1900. Forbindelsen over det 

Foto: Jan-Kåre Øien, 2005.
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smale sundet var en bro/brygge som 
vi ser på bildet, og en kjørebro lenger 
til høyre. Sundet ble fylt igjen ca. 
1970.
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Sigurd Randin (far til Karl) og 
hans kone Olga bodde i nærmere 
30 år i det huset som er «Ruffen» i 
dag. Det var dårlig isolert, kaldt og 
trekkfullt vinterstid, så sagkrakken 
var flittig i bruk. Men det var rekved 
nok i fjorden og langs strendene. 
Da huset ble kondemnert like etter 
krigen, flyttet Olga og Sigurd til 
eldreboligen på Sogsti.

Frogn kommune besluttet 
senere å brenne huset ned, men 
Vindfangerbukta båtforening 
reddet det i siste liten i 1971. Tre av 
husene på Husvikholmen står der 
den dag i dag: Bolighuset for verftet, 
Seilerhytta og «Ruffen».

Gjennom de siste 300 år har 
det vært liv og røre i Husvik og 
Vindfangerbukten. Her var utstrakt 
handel og verftsdrift. Hans Henry 
Parr (1811-1891) drev seilskipsrederi 
og anla sagbruk i bukta. Hans 
skipsverft fikk god beskjeftigelse med 
overhaling og kjølhaling. Også i dag 
blomstrer båtlivet på holmen med 
seil- og båtforening i full aktivitet.    

Trenger du hjelp til 
snømåking og strøing  

i vinter? 
Handling, eller 

kjøring med følge?
 Vi hjelper deg!

Ring 92 30 30 20
Les mer: seniorhjelper.no

•  Vaktmesterhjelp, reparasjoner ol.
•  Kjøring med følge lege/tannlege o.l
•  Hjelp i hjemmet
•  Fryse av og vaske i kjøleskap
•  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

Annonse Pensjonist-nytt nr 3-2018.indd   1 15.10.2018   21:39

ol.

venn/venninne
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Hva skjedde egentlig ved etableringen 
for førti år siden?

Sissel Våge tok smilende og vennlig imot 
Pensjonist-nytt da vi møtte henne i 
oktober 2018. (Foto: Sven Lindblad).

Frogn seniorsenter fylte 40 år i 2018, og jubileet ble markert med en 
hyggelig sammenkomst i Hospitalet 24. april. Sissel Våge var primus motor 
ved etableringen av et eldresenter for Frogn kommune i 1978, og hun var 
en av dem som talte på jubileumsdagen. Tre år etter etableringen tok hun 
også initiativet til å starte bladet Pensjonist-nytt, som en del av de frivillige 
aktivitetene ved senteret. Vi har bedt henne fortelle litt om det som skjedde 
den gangen. Sissel Våges viktige initiativer har fått stor betydning for en 
rekke mennesker i vår kommune, og derfor har vi mye å takke henne for.

Sissel Våge intervjuet av Sven Lindblad

– Vi er spente på å få vite litt mer om 
hvordan det hele begynte. Når kom du 
på tanken om å etablere et senter hvor 
de eldre i Frogn kommune kunne møtes 
og være sammen? 

– Grande alders- og sykehjem 
sto ferdig i 1970, og jeg var leder for 
aldersavdelingen i fem og et halvt år på 
1970-tallet. Jeg så at mange av de eldre 
som var der strengt tatt ikke hadde 
noe på et aldershjem å gjøre. Disse var 
relativt friske eldre, men de var ofte 
ensomme. De trengte et samlingssted 
med en sentral beliggenhet, hvor 
de kunne treffe andre mennesker 
omtrent på sin egen alder og omgås 
dem på en uformell måte. Så kom 

tanken på å etablere et eldresenter i vår 
kommune, slik at de friskeste kunne 
bo hjemme, men gjerne oppsøke 
senteret på dagtid og holde seg aktive 
i hverdagen. Jeg mente at dette ville gi 
dem en bedre livskvalitet. 

Spørsmålet var om det fantes et 
velegnet sted. Jeg delte tankene mine 
med flere andre, og Else Tønseth 
kjente til at Hospitalet bare delvis 
var i bruk. Det var menigheten i 
Frogn som til en viss grad benyttet 
disse lokalene. De etablerte seg der 
etter 1970, da bygningen ikke lenger 
fungerte som «gamlehjem» for 
Drøbak. Jeg bestemte meg for å satse 
på Hospitalet, selv om det er en fredet 

Det gamle, ærverdige Hospitalet i Drøbak fra 1793 har en sentral beliggenhet og var 
ganske godt egnet som et senter hvor de eldre i kommunen kunne treffes og drive med 
forskjellige aktiviteter sammen. Her er bygningen fotografert for noen tiår siden. (Foto: 
Ola Øgar Svendsen, Riksantikvaren. Kilde: Kulturminnesøk, Riksantikvaren).

Sissel Våge i etableringsåret 1978. 
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bygning av stor kulturhistorisk verdi. 
Det ble utarbeidet et forslag basert på 
detaljerte planer med utgangspunkt 
i Riksantikvarens tegninger. 
Fredningen av Hospitalet skjedde 27. 
februar 1924. 

– Hvordan ble forslaget mottatt?
– Det ble svært godt mottatt av de 

aller fleste. Den eneste jeg kan huske 
som var direkte negativ til prosjektet, 
var rådmann Einar Saxebøl. Men til 
tross for at rådmannen gikk imot 
forslaget, ble senteret vedtatt opprettet 
av kommunestyret, den gang som 
en avdeling under sosialkontoret. 
Det var blitt drevet en god del 
lobbyvirksomhet overfor de politiske 
partienes gruppeledere for å få et 
flertall i saken da den kom opp i 
kommunestyret. 

I årene fra 1976 til 1978 ble det i 
hovedsak arbeidet med planlegging 
av senteret, og budsjettet var lavt. 
Det ble foretatt en viss oppussing 
av bygningen i samarbeid med 
Riksantikvaren. Frogn kommune 
var nå eier av Hospitalet, og planen 
var å starte opp i 1978 med ¾ stilling 
som daglig leder og ½ stilling som 
aktivitør. Jeg var blitt såpass engasjert i 
denne saken at jeg besluttet å søke den 
nyopprettede stillingen som daglig 
leder av senteret, og jeg ble ansatt.

– Det var sikkert en del tilpasninger 
som dere måtte gjøre i starten. I hvor 

stor grad var Hospitalet allerede tatt i 
bruk av Drøbak og Frogn menighet?

– Presten hadde et kontor i 1. 
etasje, og i 2. etasje var det leilighet for 
kirketjeneren. Menigheten drev også 
en ungdomsklubb i huset, og denne 
virksomheten var særlig rettet mot 
årets konfirmanter. Etter at de eldre 
begynte å bruke bygningen, ble det 
naturlig nok en del konflikter mellom 
generasjonene. Kommunen var 
dessverre ikke til hjelp med å avklare 
forholdet mellom det nye eldresenteret 
og menigheten som hadde hatt en del 
aktiviteter der i noen år. Medlemmer 
av menigheten følte i stor grad at de 
fremdeles hadde rettigheter til hele 
huset. Flere av møblene i senteret 
tilhører forresten Drøbak og Frogn 
menighet, og i det hele tatt bør det 
registreres hvem som eier hva av 
møbler og annet inventar i denne 
bygningen. 

 
– Det må ha vært svært hektisk i den 
første tiden?

– Ja, mye skjedde på veldig kort 
tid. Vi søkte etter frivillige, og på den 
første sammenkomsten møtte i alt 22 
personer. Alle var kvinner. Frivillige 
organisasjoner som Kiwanis, Rotary 
og Lions var svært positive til det nye 
senteret, og mange foreninger i Frogn 
holdt sine møter og sammenkomster 
her. Kafeen ble etablert av frivillige 
med en gang, og vi fikk startet opp 
en arbeidsstue med aktivitør. En 

gang i uken var det tilbud om retting 
av tøy ved arbeidsstuen, riktignok 
mot en viss betaling. En bridgeklubb 
ble etablert, og det ble drevet en del 
oppsøkende virksomhet blant eldre 
over 80 år. Snart fikk vi både frisør 
og fotpleier. Begge var selvstendig 
næringsdrivende som fikk tilbud 
om å benytte våre lokaler. Kundene 
betalte noe selv, men ellers ble frisør 
og fotpleier støttet økonomisk av 
Frogn kommune og Frogn og Drøbak 
sanitetsforeninger. Sonja Abrahamsen 
var frisør, og Inger Rønningen var 
fotpleier i den første tiden.

Det ble utført en god del 
gratisarbeid. Juristen Sebby Linnerud 
Hansen tilbød advokathjelp en gang 
i uken. Tjenesten fungerte nærmest 
som en slags lokal «fri rettshjelp» for 
de eldre i kommunen. En tilsvarende 
ordning ble etablert med gratis 
legetjeneste, hvor det var mulig å 
konsultere doktor Johan Mønnich 
en gang i uken. Mye av virksomheten 
var i det hele tatt basert på frivillig 
innsats. Jeg ble i stillingen som daglig 
leder i fem og et halvt år.

– Når vi først snakker om denne tiden, 
må vi nesten få vite litt om hvordan 
Pensjonist-nytt ble til.

– Ja, vi kan gjerne nevne noe 
om det også. I 1981 foreslo jeg at vi 
startet opp en liten «avis», skrevet 
av pensjonister som en del av den 
frivillige virksomheten ved senteret. 

Innholdet skulle særlig være tilpasset 
godt voksne lesere i kommunen - 
spesielt pensjonister, men de uføre 
burde også være en målgruppe. 
Snart meldte det seg en gruppe på til 
sammen seks aktive eldre som kom til 
å utgjøre den aller første redaksjonen. 

Redaksjonen presenterte seg i 
det første nummeret, som ble utgitt 
samme år. Derfor har vi et foto 
av dem. Jeg husker spesielt at Paul 
Johansen var en av de mest aktive i 
starten. Pensjonist-nytts «profil» var 
riktignok en del annerledes i disse 
første årene, og det ble ikke lagt like 
stor vekt på minner og lokalhistorie 
som i dag. I det hele tatt har det skjedd 
mye positivt med dette bladet i årenes 
løp, og jeg vet at mange setter stor pris 
på å få det i postkassen.

– Det kom virkelig en rekke nye 
tiltak for pensjonister og trygdede i 
vår kommune på den tiden. Tusen 
takk for at du tok viktige initiativer 
som mange fremdeles nyter godt av i 
dag - og for at du ville fortelle oss litt 
om det som skjedde. En sak helt til 
slutt: Vi husker at det også fantes en 
pensjonistforretning i Niels Carlsens 
gate som het «Aktiviteten». Kan du 
nevne noe om den også?

– Ja, det var en forretning som ble 
startet av Guri Sandved i 1980. Her 
kunne pensjonister og uføretrygdede 
levere inn sine arbeider, sette en pris 
på dem og forhåpentligvis få dem 
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solgt. Hvis varene ikke ble solgt innen 
rimelig tid, kunne de som hadde 
laget dem ta varene tilbake. Den 
gangen i 1980 kunne en pensjonist 
omsette for kr. 6.000,- i året uten at 
det var skattepliktig, og et eventuelt 
overskudd av forretningens drift skulle 
gå tilbake til de pensjonistene som 
leverte egne produkter til butikken.   

De første medlemmene av Pensjonist-nytts redaksjon har møte og er ivrige etter å 
komme i gang. Paul Johansen sitter foran til venstre. Videre ser vi Kari Paulsen, Aslaug 
Kristiansen, Henry Bahus, Martin D. Hestnes og lengst til høyre Asta Johansen. Fra 
1982 var Sigurd E. Stensrud og Ruth Groth også medlemmer av redaksjonen, og snart 
kom Aslaug Loge og Johan Mønnich med.

Sissel Våge tok initiativet til å 
starte opp Pensjonist-nytt, og 
det første heftet kom ut i 1981.

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

TRENGER DU ELEKTRIKER? 

Holterveien 4 E, 1448 Drøbak
93 89 49 85/47 35 05 23

post@kjellernggh.no ║ www.kjellernggh.no
Facebook: KjellernGGH 
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Størrmyra ligger mellom Agnor og Askautrud på Frogn-sida i de 
kommunale grensestrøka. Mellom Fundingrudveien og Kjensli på 
Nesodden ligger en annen plass med dette navnet – også kalt Stormyra. 
Størrmyra – og Stormyra – er ganske vanlige navn over hele landet, i likhet 
med Starrmyra, som vi skal se refererer til det samme.

Tekst: Ann-Turi Ford

Størrmyra i Frogn
Vest for dagens skytebane i Frogn 
finnes restene av Størrmyrbråtan, 
som på 1700-tallet ble omtalt som en 
av distriktets mest avsidesliggende: 
«meget avsides fra rodevei, men 
kort og lett vei til sjøen». Som Stein 
Turtumøygard påpeker, finner man 
stien langs sørsiden av Agnormåsan, er 
det faktisk ikke langt til Digerud.  

Tilbake til plassen Størrmyra. 
Rundt 1800 var det Lars Isaksen og 
hustru Dortha Christoffersdatter fra 
Rogneskjær på Nesodden som dyrket 
korn her, og i 1865 var Størrmyra blitt 
husmannsplass for enkemann Ole 
Larsen Størmyr, som giftet seg igjen 
med Anne Sørensen. Her hadde paret 
selskap av ei tjenestejente og et eldre 
legdslem – en fattig som det gikk på 
rundgang å ta hand om. 

Størrmyr-jordene, hvor havre, 
høy og poteter en gang ble dyrket, 
er i dag gjenvokste. Men så sent som 
i mellomkrigstiden drev familien 
Svendsen plassen, og Ingeborg Svendsen 
skal ha lagt ripsvin. Den siste som 
bodde her inne, var skogsarbeideren 
Sverre Kopperud omkring 1970.

Størrmyra på Nesodden
Nesoddens størrmyr tilhørte 
opprinnelig Kjensli og har navn etter 
myra som går opp mot Kjenslitjernet. 
Her bodde Gudbrand Andersen 
Haslehagan på slutten av 1800-tallet. 
Han skal ha vært en tusenkunstner, 

som blant mye annet behersket tann-
trekking: først et stort glass konjakk, 
så tann ut – før et nytt konjakkglass. 

Navnets betydning
Når det gjelder navnets betydning, må 
vi besøke planteriket: størr, storr og 
starr betegner alle tre ei plantegruppe. 
I Norge finnes over hundre starrarter, 
som har det til felles at de ofte vokser 
rundt innsjøer og er nært beslektet 
med vanlig gress. En forskjell er at 
husdyrene misliker den. I Peter Chr. 
Asbjørnsens bok om myrdyrking fra 
1856 heter det blant annet at «En 
mere eller mindre bred Rand omkring 
Hvidmosemyrens Kanter bestaar 
ofte af Storrmyr, der kan være værd at 

dyrke». Ei myr er som vi vet «fuktig og 
flatt lende med planter som bygger opp 
et torvlag».

Kilder:
Wikipedia, norske ordbøker på dokpro.uio.no, 
Program for Nesodden historielags rusletur 
 på Hasle i 2001 av Karl J. Bjerkelund, 
Stein Turtumøygards «Historiens spor i 

Nesoddmarka med nordre Frogn» (2011)
Peter Chr. Asbjørnsens bok om myrdyrking 

(1856)
«Turkart Frognmarka», utgitt av Frogn-

markas Venner (2014).

Basert på en artikkel som opprinnelig ble 
trykt i Akershus Amtstidende, årg. 138, 
nr. 10, fredag 13. januar 2012, s. 17.

Det gamle huset på plassen Størrmyra i Frogn står der fremdeles. (Foto: Einar Jahr).

Størrmyra eller Starrmyra i Frogn ligger 
mellom Agnor og Askautrud. Utsnitt 
fra «Turkart Frognmarka», utgitt av 
Frognmarkas Venner, 2014.
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Kino
Stumfilmens dager – det er lenge 
siden det! Drøbaks første kinolokale 
var Festiviteten. Utstillingskassene 
for bilder fra filmer som skulle 

vises, var på veggen ved inngangen. 
I billettluken satt fru skomaker 
Sørensen i mange år. 

Under forestillingene var jo alt 
stille. Bare bildene med tekst flerret 

Ingrid Irene Juul var kontordame på Grande i mange år. På oppfordring fra Sissel Våge 
skrev hun i 1997 ned sine erindringer fra Festiviteten i Drøbak. Det var et festlig sted 
som hun mintes med glede. Bygningen ble brukt til mye forskjellig. Her var det blant annet 
danseskole, basarer og speiderfester, og i årene 1910 til 1927 var dette byens kinolokale. 
Bygningen het opprinnelig Wictoria Hotels Festivitetslokale og var en sidebygning nord for 
hotellet. Hotellet fikk senere navnet Britannia. Det brant ned i 1980, og noen år senere ble 
Festiviteten revet for å gi plass til de nye bygningene på Britanniatorget.

avgårde. Men – musikk hørte til. Bak 
sceneteppet satt fru Wang og spilte 
piano. Jeg har hørt at hun på forhånd 
ble informert om innholdet, så kunne 
hun legge opp repertoaret etter dette. 

En gang var hun syk, og jeg ble 
spurt om jeg ville spille. Jeg kunne ta 
med de notene jeg hadde og spille – 
spille til forestillingen var slutt. Og 
11-12-åringen satt der alene og ytet 
sitt beste. Var handlingen krig eller 
kjærlighet? Ikke visste jeg. Spennende 
var det i alle fall. 

Biljarden 
I 1. etasje mot syd var det en stor 
veranda inn til biljardsalen. Her 

Solen sender sine stråler på Festiviteten en kjølig vinterdag, men snart skulle 
bygningen rives. (Ukjent fotograf).

kom det av og til menn som hygget 
seg med spillet. Det var mer som 
foregikk her, men hva det var husker 
jeg ikke nå. 

Danseskole
I mange år var det danseskole der. 
Ingeborg Thuesen Christensen var 
lærer, og fru Wang satt ved pianoet. 
Til avslutningsballet samlet vi som 
ikke var elever oss ved inngangen. Vi 
måtte jo se på stasen når pikene kom 
ut fra garderoben i 1. etasje og skulle 
opp til festsalen. Alle var stivpyntet 
i skjønne selskapskjoler. Vi utenfor 
stirret stivt på silke, tyll, sløyfer og 
lakksko. Slikt var jo ikke dagligdags 

Den populære bakhagen ved Britannia 
Hotell hadde paviljong og hagebord. Til 
venstre ser vi Festiviteten.
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Helene Stubberud og Fredrik Rivenes 
foran inngangen til biblioteket. De vil 
være med på å drive kursserien. 
(Foto: Gro Paulsen).

1. Bruk av nettbank. 
Mandag 28. januar 
Tema: Innlogging, hva er BankID, 
navigering på nettstedet, betaling av 
regninger, kontoutskrift, søk.

2. Offentlige og halvoffentlige 
tjenester. Mandag 25. februar 
Tema: Altinn, Skatteetaten, NAV, 
Digital postkasse, helsenorge.no m.fl.

3. Reiser og kultur. 
Mandag 25. mars 
Tema: Praktisk kursing i å planlegge 
og gjennomføre en reise i inn- og 
utland, med bestilling via mobilapper 
og internett. Alt fra buss, tog og fly 
til hotellbooking, teater eller andre 
kulturopplevelser.

4. Sikkerhet. 
Mandag 6. mai 
Tema: Hvordan opptre sikkert på 
nettet med tanke på virus, spam og 
andre uhumskheter som finnes 
der ute.

En serie med 4 temaer 
i løpet av våren 2019 
Tid: 10.30-12.30 
Sted: Frogn bibliotek

Trygg på nett

Velkommen til kurs. 
Påmelding er ikke nødvendig. 
Deltakerne tar med sin egen 
«dings» og bruker denne. Det 
legges vekt på praktisk bruk og 
nytteverdi, ikke «dingser» og 
teknologikunnskap. 

Ved spørsmål kontakt Frogn 
frivilligsentral, telefon 64 90 61 96, 
eller Frogn bibliotek.

den gangen. Etterpå tittet vi på festen 
fra balkongen i 2. etasje. Dette var en 
stor opplevelse for oss venninner – 
bare det å få være kikkere! Tenk å få 
se så meget vakkert!

Basarene
Basarene var populære i 1920- og 
30-årene. Forskjellige foreninger 
arrangerte dem – og drøbaksfolk 
kom. Det var alltid masse gevinster. 
10 øre loddet! Litt underholdning 
ble godt mottatt. Jeg husker Arthur 
Johansen med sin fiolin og Gustav 
Berthelsen, tenor. De var meget 
populære. Jeg akkompagnerte dem. 
Det er festlige minner!

Speiderfestene
På St. Georgsdagen i april hadde 
speiderne fest på Festiviteten. 
Speidere var det mange av på den 
tiden, så her var det fullt hus. Festen 
startet med taler og underholdning, 
for så å gå over til «leken». Jeg hadde 
gleden av å spille i flere år. Det startet 
med polonese – meget høytidelig! Så 
gikk det i «Tyven, tyven» og andre 
ringleker. Det var glade timer.

Festiviteten betydde mye
Festiviteten er i mine minner et sted 
hvor folk – store og små – har gledet 
seg, så det betydde meget for oss 
drøbaksfolk den gangen.

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.



20 PENSJONIST-NYTT 3/2018 PENSJONIST-NYTT 3/2018 21

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

Holterveien 4D, 1448 Drøbak
Telefon 64 93 26 33

Drøbak City
Tlf: 64 93 09 84

Tilbords Drøbak City - tlf 6490 9000 Telefon 6490 9700Telefon 6490 9000

Glimt fra Drøbak 
hjelpefengsels historie
Da lokale tyver herjet i Drøbak og Frogn – Del 2
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, 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

Dommen har falt, men tyvene 
rømmer
Vi fortsetter omtalen av saken mot 
de lokale tyvene og deres medhjelpere 
i Drøbak og Frogn 1904-1905. 
Dommen hadde falt torsdag 2. februar 
1905 i meddomsretten i Drøbak. 
Retten ble ledet av sorenskriver 
Karl Albert Enger og ble holdt i 
bytingstuen i 2. etasje i Hospitalet. 
Politimester Daniel Kildal var aktor i 
saken, og Drøbaks apoteker Markus 
Jacob Holst var oppnevnt som verge. 

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. Ivars far, skraphandler 
John Iversen, fikk 1 års straffarbeid, 
mens moren Marie slapp unna med 

10 dagers fengsel på vann og brød. 
Ivars brødre Hjalmar og Frithjof ble 
dømt til henholdsvis 20 og 15 dagers 
fengsel på vann og brød. Alle disse 
skal ha blitt dømt etter den gamle 
kriminalloven av 1842. Olaf Hansens 
foreldre, Andreas Georg og Anna 
Laurine Hansen, ble derimot dømt 
for heleri etter den nye straffeloven av 
22. mai 1902. De to fikk 1 års fengsel 
hver. De dømte vedtok dommene, 
men saken var ikke over med dette. 

Allerede tirsdag 7. februar ved 
åttetiden om kvelden var skandalen 
et faktum. Da brøt Ivar Otto Iversen 
og Olaf Hansen seg ut og rømte 
fra Drøbak hjelpefengsel. De ble 
tatt etter tre døgn på frifot, men i 
mellomtiden rakk de å gjøre en rekke 
innbrudd. Samme natt som de stakk 
av fra arresten, brøt de seg igjen inn i 
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enkefru Samuelsons villa i Granheia 
ved Holterteigen og stjal en del klær. 
Deretter gikk ferden til familien 
Jordans gård Nordre Sogsti. Her 
prøvde de å komme inn på stabburet 
gjennom et vindu, men jerngitteret 
hindret dem i å gjennomføre planen. 
De dro derfor videre ned til en av 
Elle-gårdene, hvor de tok med seg en 
mengde brød.

Natt til torsdag 9. februar var de 
tilbake på Sogsti, og nå stjal de et par 
trøyer og en øks fra en bod. Denne 
torsdagen var omkring 25 mann ute 
og lette etter de rømte fangene under 
ledelse av lensmann Olaus Næss. 
Han sto sentralt i etterforskningen 

under hele saken og var selv frastjålet 
gjenstander. Letingen var resultatløs. 
Den påfølgende natten ble det utført 
minst fire tyverier nordpå i Drøbak. 
Det var hos Johan Gulliksen, sersjant 
Johan Sørbye og løytnant Ludvigsen, 
i tillegg til et nytt innbrudd i 
Ringgården. Man antok at det var de 
to guttene som hadde vært på ferde 
også denne gangen. 

Slo leir ved Fjøseråsen
På fredagen gikk Johannes Saxebøl 
på Søndre Fjøser ut for å stable ved i 
skogen ved Fjøseråsen. Da fikk han se 
at det røyk inne mellom trærne. Han 
fikk mistanke om hvem dette kunne 

være, og han sendte bud til gården for 
å hente mer folk, samtidig som det 
ble gitt beskjed til lensmannen. Det 
viste seg at tyvene hadde satt opp et 
telt i skogen for seg og alt tyvegodset. 
Da de oppdaget at de var omringet, 
overga de seg uten motstand. Dette 
var fredag ettermiddag. De var først 
en tur innom hjelpefengselet, men ble 
deretter ført med eskorte til arresten 
på Oscarsborg. Folk som var med 
under pågripelsen, opplyste at tyvene 
hadde samlet «et anselig Lager af 
Tyvekoster i sit luftige Opholdssted». 
Det må for øvrig ha vært en kjølig 
opplevelse å telte i skogen tidlig i 
februar, så vi kan forstå at de tente et 
bål.

Fru Torgersen fikk skylden
Umiddelbart etter rømningen ble 
det tatt opp forhør om det som var 

skjedd. Vaktmester Johan Torgersen 
hadde vært en tur ute i byen og var 
nettopp kommet hjem. Idet han gikk 
opp trappen til 2. etasje, hørte han 
at tjenestepiken sa til hans kone at 
Hjalmar Iversen, som satt i en celle 
like under Torgersens kjøkken, hadde 
ropt opp at begge guttene var rømt. 
De skyndte seg ned og fant at døren 
til Olaf Hansens celle sto åpen, mens 
døren inn til Ivar Otto Iversen var 
lukket.  Det viste seg at fru Torgersen 
og tjenestepiken nylig hadde vært 
nede med lamper til fangene, men fru 
Torgersen var sikker på at hun hadde 
låst dørene etter seg. Hun hadde også 
husket på å kjenne etter at dørene var 
låst. Tjenestepiken kunne bekrefte at 
dette var riktig.  

Men under et forhør på 
Oscarsborg etter at de var funnet 
og arrestert på nytt, påsto Olaf 

Til venstre: Apoteker Markus Jacob Holst (1851-1929) var verge i saken mot 
de unge tyvene. (Foto: «Norges apotek og deres innehavere», utgitt av Norges 
Apotekerforening, bind 1, 1953, s. 246). 
I midten: Sorenskriver Karl Albert Enger (1839-1935) ledet rettsmøtet. Han var 
ordfører i Drøbak i perioden 1898 til 1901. Portrett i Frogn rådhus, tegnet av Nils 
Joachim Linge i 1936 etter et fotografi. (Foto: Sven Lindblad). 
Til høyre: Politimester Daniel Balthazar Kildal (1864-1926) var aktor i saken. Han ble 
utnevnt til Follos første politimester og var bosatt i Drøbak. (Foto: Bjørn Lilleslåtten 
og Ivar Simastuen: «Politiet i Follo gjennom 100 år», 2002).

Fra cellene i Drøbak hjelpefengsel. (Begge foto: Bjørn Lilleslåtten, 2013).
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Hansen at døren til cellen hans 
ikke var blitt låst den kvelden, og at 
dette var grunnen til at han hadde 
kommet seg ut. Der hvor låsen sto 
på innsiden av døren, var det spikret 
fast en jernplate som var så stor at 
den dekket åpningen mellom døren 
og dørkarmen. Det skulle derfor være 
umulig å få plassert en gjenstand i 
dørsprekken og få dirket opp låsen. 
Av den grunn trodde man at Olafs 
forklaring måtte være den riktige, og 
at fru Torgersen hadde glemt å låse 
cellen hans den kvelden. Ivars celle 
hadde hun imidlertid husket å låse. 

Sannheten om rømningen
Så enkelt var det likevel ikke. Under 
den senere transporten med fjordbåten 
inn til Botsfengselet i Kristiania 
innrømmet Olaf Hansen at døren til 
cellen hans likevel var låst den kvelden 
de rømte. Han hadde dirket opp låsen, 
og han forklarte i detalj hvordan det 
ble gjort. På innsiden av celledøren 
var det en dørvrider. Omkring 
dørvrideren utenpå jernplaten var 
det plassert et langt, smalt skilt av 
jern, slik det ofte var på gamle låser. 
Det var festet med en skrue ovenfor 
og en skrue nedenfor dørvrideren. 

Jernplaten på innsiden dekket hullet 
til låsen, slik at det ikke var noe 
nøkkelhull på innsiden av døren. Det 
kunne se ut som om det var umulig å 
åpne låsen innenfra, ikke minst fordi 
låsskiltet - som heller ikke hadde noe 
nøkkelhull - av sikkerhetsmessige 
grunner var plassert utenpå jernplaten, 
som en ekstra forsikring.

Da de fikk middagsmaten inn i 
cellen, fulgte det med en bordkniv. 
Med den skrudde Olaf Hansen løs 
låsskiltet, slik at det kunne dreies til 
siden. Deretter brukte han kniven til 
å skrape på jernplaten inntil det ble et 
lite hull i den. Da hullet i jernplaten 
var blitt stort nok, kunne han bruke 
dirken sin til å få opp låsen. Dirken 
hadde han laget av hanken på et 
spann. 

Låsskiltet hadde vært til stor 
nytte, for det kunne han bruke til  å 
skjule at han holdt på med å bore 
hull i jernplaten. Når han forventet 
at noen skulle komme innom, dreide 
han bare skiltet på plass igjen og 
satte i skruen. Det samme hadde 
skjedd under rømningen. Cellen ble 
senere besiktiget av politimesteren og 
lensmannen, og det viste seg at Olaf 
Hansens forklaring var riktig. Fru 
Torgersen hadde altså likevel ikke 
glemt å låse cellen. 

Ny rettssak og tilleggsdom
Etter den siste runden med tyverier 
ventet en ny rettssak. Allerede 

lørdag formiddag ble de to avhørt i 
forhørsretten på Oscarsborg. Begge to 
ga en uforbeholden tilståelse. De fikk 
dommen umiddelbart, og den lød på 
ett års fengsel - i tillegg til den tidligere 
dommen på 1½ års straffarbeid. På 
Oscarsborg satt de to unge mennene i 
hver sin celle bak doble sett med låser. 
Her fikk de dommen opplest, og den 
ble vedtatt på stedet. 

Under forhøret fortalte de at de 
hadde tatt seg over gjerdet rundt 
arrestgården tirsdag kveld. Så 
dro de gjennom skogen rett forbi 
Tverkjegla og videre til Holterteigen. 
De kikket inn gjennom vinduene, 
men så ingen. Så gikk de videre til 
Heer og Bekkensten, en gammel 
husmannsplass under Tomter som 
lå på nordsiden av veien bort mot 
Ottarsrudbakken. De fortsatte videre 
til Dyrløkke, Trolldalen og Ullerud og 
kom fram til Granheia ved 10-tiden 
om kvelden. Ivar hadde en kniv som 
han brukte til å bryte opp en hengelås 
og komme seg inn på høyloftet. Her 
stjal de en ulster, som er en lang, vid 
overfrakk av tykt ullstoff. De tok også 
en trøye, en sekk, et sort kjoleliv samt 
et par skjørt som de hadde tenkt å 
bruke til å kle seg ut. De var der bare 
i ti minutter, for de ble skremt av en 
mann. 

Etter dette fortsatte de gjennom 
Skorkebergskogen, ned til Søndre 
Sogsti og derfra opp til Nordre Sogsti, 
hvor de lå et par timer inne på låven. 

Til venstre: Fengselsvaktmester Johan Torgersen (1833-1907), tegnet av Christian Krohg i 
1899. (Utsnitt. Kilde: Verdens Gang, årg. 32, nr. 246, onsdag 20. august 1899, s. 1). 
I midten: Hjalmar Iversen var født i Drøbak i 1881. Han ble dømt for heleri til 20 dager 
på vann og brød, som han sonet i hjelpefengselet. Hjalmar ropte opp til vaktmesteren 
at broren og Olaf Hansen hadde rømt. I april året etter gjennomførte han et ran i 
beruset tilstand og satt 8 måneder i Botsfengselet. Bildet kan være fra 1907. 
(Utsnitt. Foto: Arkivverkets digitale fotoarkiv / Statsarkivet i Oslo. Oslo politikammer. 
Kriminalavdelingen). 
Til høyre: Olaus Hjalmar Næss (1865-1929) var lensmann i Frogn fra 1894 til 1926. 
(Kilde: Gunnar Haugen og Geir Krogh: «Lensmennene i Ås og Frogn». Utg. av 
Politimesteren i Follo, 2005). 
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Her tok de en hatt, en skinnlue, et 
hestedekken og en oljekanne. Ved 
3-tiden om natten satte de igjen kursen 
mot Søndre Sogsti og gikk inn i et 
uthus på gården. Plutselig slo vinden 
døren igjen med et smell, og dette 
skremte dem såpass mye at de fortsatte 
videre uten å stjele noe. De kom fram 
til Nordre Elle, hvor de tok seg inn i 
bryggerhuset og stjal ikke mindre enn 
13 brød. 

Ferden gikk videre til Søndre Haver, 
hvor de forsynte seg med kålrabi. 
Deretter fulgte de storveien og dro opp 
til Fjøseråsen, hvor de la tyvegodset 
fra seg på en åpen plass inne i skogen. 
Egentlig hadde de tenkt å ta seg inn i en 
hule i åsen, men Ivar klarte ikke å finne 
igjen hula, så de slo seg ned på den åpne 
plassen og ble der hele onsdagen. 

Om kvelden ved 7-tiden la de ut på 
en ny ekspedisjon. Ferden gikk over 
Haver, Ørud og Odalen, og videre opp 
til Nordre Sogsti. De tok en stige og 
satte den opp mot stabbursvinduet, 
hvor en rute allerede var blitt slått i 
stykker. Men det viste seg å være gitter 
innenfor, så de kom likevel ikke inn. 
Da gikk de over i vedskjulet og tok to 
trøyer og en øks, før de fortsatte ferden 
mot Nordre Skorkeberg, hvor de stjal 
poteter. 

Etter dette bar de med seg tyve-
kostene tilbake til den åpne plassen i 
Fjøseråsen, men dro nesten umiddel-
bart ut på en ny tokt den samme 
natten. Ferden gikk over Sogsti og 

ned til Torkilsbyen. Her tok de seg 
inn gjennom vinduet i et hus hvor 
eieren ikke var hjemme. Denne 
gangen forsynte de seg rikelig med 
forskjellig kjøkkenrekvisita. De tok en 
kasserolle, en kaffekjele av kobber og 
en ovnspuster med noen fyrstikkesker. 
Videre stjal de en parafinlampe, et 
par såpestykker, et bryne, en rund 
kurv, et vekkerur, noen nøkler og en 
sekk. På turen tilbake til Fjøseråsen 
var de innom Berg gård og fikk med 
seg en oljepresenning. Nå var det blitt 
morgen, og de hadde mye å bære på.

Torsdag kveld dro de ut på enda 
et røvertokt. Først var de innom hos 
Hjalmar Michelsen på Nordre Belsjø. 
Her brøt de seg inn i vognskjulet og 
tok to hestedekkener og en frakk 
med to lovotter. De gikk videre forbi 
Søndre Belsjø og Seierstengrinda og 
fulgte Batteriveien ned mot Husvik. 
Ved Ringgården klatret de over gjerdet 
og gikk inn i huset, for døren var ikke 
låst. De gikk opp i 2. etasje og lette 
etter skotøy i et skap, men uten å finne 
noe. Siden de ikke fant det de lette 
etter, forlot de Ringgården uten å ta 
med seg noe.

Ferden gikk videre til sersjant 
Johan Sørbye, hvor de brøt opp en 
hengelås til boden og stjal en brun 
dress, en sort, myk hatt og en brun 
koffert. Så var de bortom Johan 
Gulliksen og tok noen klær som 
hang ute til tørk. Det var militære 
skjorter, samt underbukser og 

strømper. Klokken var nå passert 
2 natt til fredag. De tok seg inn på 
frøken Lexows eiendom, fikk åpnet 
stabbursdøren og tok med seg en 
stor krukke med tyttebærsyltetøy. I 
tillegg stjal de et par glasskrukker med 
plommer og en koffert med noen små, 
flate lerkeflasker. 

Hos sersjant Nils Andersen i 
Feierstuen brøt de seg inn i et uthus 
og fikk med seg en verktøykasse samt 
en del dirker og nøkler. Slikt kunne 
de få bruk for. Fra Laura Skybaks hus 
tok de 6-7 flasker vin, et par flasker 
saft og en kurv. Så var de tilbake på 
Belsjø, hvor de gikk inn i et åpent 
skjul og stjal en kjelke, før ferden gikk 

videre til Skorkeberg. Her tok de et 
hestedekken, et filleteppe, to skvettlær 
og en lang, smal bordduk. 

De fleste av disse tyvekostene 
ble tatt med opp til Fjøseråsen, hvor 
en del ble gjemt unna. De satte opp 
telt, tente bål og skiftet klær. Her 
oppholdt de seg inntil de ble arrestert 
om ettermiddagen samme dag, mens 
de holdt på å koke suppe. Røyken 
fra bålet avslørte dem. Mandag 
morgen ble de transportert med 
Nesodden Dampskibsselskabs første 
båt D/S «Jona» inn til Botsfengselet 
i Kristiania for å avsone straffen. 
Lensmann Næss tok seg personlig av 
transporten. 

Lensmann Olaus Næss fulgte selv Ivar Otto Iversen og Olaf Hansen inn til 
Botsfengselet, hvor til sammen 2½ års fengsel og straffarbeid ventet hver av 
dem. Under ferden innover med fjordbåten D/S «Jona» forklarte Olaf Hansen til 
lensmannen hvordan han hadde dirket opp låsen, slik at de to ungdommene kunne 
rømme fra hjelpefengselet. (Foto: Harald Lorentzen: «Fjordbåtenes saga». Oslo: 
Schibsted, 1981, s. 49).   
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Inga Kittelsen fra Drøbak 
– «prinsessen» som ble bergtatt 
av troll og kjærlighet
Kunstneren Theodor Kittelsen (1857-1914) har i stor grad preget det norske 
folks forestilling om mystikken i naturen og ikke minst hvordan trollene 
ser ut.  Hans kjære hustru Inga var fra Drøbak. Hun het opprinnelig 
Inga Kristine Dahl og ble født 3. oktober 1868. De to møttes i 1889, ble 
stormende forelsket og giftet seg etter to måneder. Sammen fikk de ni 
barn. Inga forsto seg på kunst, i tillegg til at hun var allsidig og praktisk 
anlagt. Hun ble til helt uvurderlig hjelp og støtte for sin mann på en rekke 
områder. 

Barndom i Drøbak
Inga var datter av daværende 
styrmann Christian Andreassen 

Dahl og hustru Karen Christiansen. 
Faren kom opprinnelig fra Asker, men 
moren var fra Drøbak. Morens far 

Sammen i kjærligheten. Inga og Theodor Kittelsen fotografert i 1910. (Foto: Anders 
Beer Wilse / Lauvlia, Kittelsens kunstnerhjem i Sigdal / Digitalt Museum).

døde tidlig, og morens mor Jacobine 
giftet seg på nytt med Johan Martin 
Treider, som var slakter og bonde. 
Jacobine kom opprinnelig fra gården 
Kvestad i Ås. Johan og Jacobine fikk 
tre barn sammen. Ingas mor Karen 
vokste ikke opp hos sin mor Jacobine 
Treider, men som fosterdatter hos de 
barnløse, fjerne slektningene Abigael 
Johannesdatter Nilsen og Hans 
Martin Nilsen, som var los i Drøbak.

Inga ble døpt i Drøbak 6. desember 
1868. Blant fadderne finner vi 
skipsfører Halvor Larsen, medlemmer 

av familien Treider, Ingas tante 
Trine Andreasdatter Dahl og ikke 
minst Abigael Nilsen, som hadde 
vært pleiemor for Ingas mor. Hun ble 
senere også pleiemor for Inga i tre år. 

Da Inga var to år gammel i 1870, 
fikk hun en lillesøster som het Laura 
Magdalene Dahl. Men allerede 7. 
mai 1873 skjedde det dypt tragiske 
at moren Karen døde, bare 27 år 
gammel. Hun ble gravlagt en uke 
senere. Noen dødsårsak blir ikke 
oppgitt i kirkeboken, men Drøbak blir 
nevnt som hennes oppholdssted. Det 

Inga og Theodor Kittelsen som nygifte 
i 1889. (Foto: Lauvlia, Kittelsens 
kunstnerhjem, Sigdal).

Th. Kittelsen: «Trollet som grunner på 
hvor gammelt det er». Illustrasjon fra 
1911. (Postkort. Mittet serie 2234 nr. 3).
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Th. Kittelsen: «På vei til Trollslottet», malt i 1904. (Postkort. Mittet nr. 616).

var krise for faren Christian Dahl, 
som var skipsfører og hadde sitt yrke 
på havet. 

Familien ble nå splittet opp. Den 
tre år gamle Laura Magdalene ble 
plassert hos sin mormor Jacobine 
Treider og hennes mann fra 2. 
ekteskap, Johan Martin Treider. 
Ifølge folketellingen 1875 betalte 
enkemannen Christian Dahl for 
datterens underhold. 

Fem år gamle Inga ble fosterdatter 
hos losen Hans Martin Nilsen og 
hans hustru Abigael, som i sin tid 
også hadde vært fosterforeldre for 
Ingas nylig avdøde mor Karen. Vi 
kan lese om disse sammensatte 
slektsforholdene i Drøbak og mye mer 
i heftet «Inga Kittelsen – ‘Norges 

fremste kunstnerkone’», skrevet av 
Arnhild Skre og utgitt av Lauvlia 
kunstnerhjem i 2013. Vi får også vite 
mer om Inga og litt om «bestefar» 
Hans Martin Nilsen fra Drøbak i 
boken «Tirilil Tove – Minner om Th. 
Kittelsen og hans hjem», skrevet av 
Inga og Theodors eldste datter Ingrid 
Kittelsen Treider. Boken ble utgitt 
første gang i 1951 og har kommet i 
flere nye opplag. 

I sitt hefte om Inga Kittelsen 
skriver Arnhild Skre blant annet: 
«Fra vinduene hos Nielsens i 
Badehusgaten kunne Inga se fjorden 
og ‘bestefar’ når han loset skuter 
gjennom det trange Drøbaksundet, 
eller lå ute i robåten og fisket 
middag». Ifølge folketellingen 1875 

bodde de i gårdsnummer 81. Det var 
et lite hus som visstnok bare hadde to 
rom den gangen, og Inga holdt til her 
i tre år. 

Som barn lærte hun å svømme 
i fjorden, og hun utforsket gatene 
i Drøbak. Hun skal ha vært særlig 
begeistret for kjøpmann Skancke, 
som blant mye annet også solgte 
søtsaker. Kjøpmann og konsul Martin 
Fredrik Skancke var en av Drøbaks 
mektigste menn på den tiden, og han 
var ordfører en rekke ganger. Inga 
oppsøkte ham visstnok så ofte at 
noen av byens vittige borgere diktet 
en vise om hennes hyppige visitter 
i Skanckegården. Ifølge viseteksten 
gikk Inga med et stort silkesjal, og hun 
ville gjerne gifte seg med kjøpmann 
Skancke. Hun sang denne visen selv 
også, og senere i livet lærte hun den 
bort til sine egne barn. 

Til Kristiania
Ingas biologiske far Christian Dahl 
var sønn av tollrorskar (tollopp-
synsmann) Andreas Larsen Dahl og 
hustru Aase Dahl. Christian var 38 år 
gammel da han ble enkemann. Han 
bodde andre steder enn i Drøbak når 
han ikke var ute på havet, så på den 
tiden fikk ikke Inga noe nært forhold 
til ham som farsfigur - ut over de 
økonomiske bidragene han kom med. 
Allerede i folketellingen 1875 er han 
registrert som skipsreder - i tillegg til 
skipsfører. Han giftet seg på nytt med 
Maren Jakobsen, og nå besluttet faren 
at søstrene Inga og Laura skulle flytte 
til dem nederst i Hegdehaugsveien 
i Kristiania. Inga tok dermed farvel 
med barndommens rike i Drøbak. I 
1878 fikk de to søstrene lillebroren 
Jacob.

I Kristiania begynte Inga på Frk. 

Til venstre: Kjøpmann 
Martin Fredrik 
Skancke (1840-1922) 
var lille Ingas favoritt i 
Drøbak. Portrett 
i Frogn rådhus, tegnet 
av Nils Joachim Linge 
i 1936 etter et eldre 
fotografi. (Foto: Sven 
Lindblad). 
Til høyre: Heftet om 
kunstnerkonen Inga 
Kittelsen ble utgitt av 
Lauvlia kunstnerhjem 
i 2013.
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Bauers pikeskole, som ble ansett for 
å være blant byens beste skoler. Den 
lå i Kristian Augusts gate, og Inga 
fortsatte visstnok på denne skolen også 
etter at familien flyttet til Oslogate i 
1880. I 1883 kjøpte faren gården Lille 
Ekeberg, og snart sto Inga konfirmant 
i Østre Aker kirke. Hun var da blitt 15 
år gammel. Ifølge Arnhild Skre er det 
sannsynlig at hun var hjemmeværende 
datter i årene som fulgte. Hun fikk 
opplæring innenfor husholdning, 
og hun lærte en del om økonomi og 
forretningsdrift av mormor Jacobines 
nest eldste sønn Otto. Han startet den 
kjente Otto Treiders Handelsskole i 
Kristiania i 1882. Men Inga hadde også 
en ungdomstid hvor det var tid til fest 
og svermerier.

Ingas far Christian Dahl og hans 
hustru Maren flyttet senere fra Ekeberg 
og slo seg ned på Verpen i Hurum, hvor 
han etablerte seg som iseksportør. Ingas 
søster Laura Magdalene Dahl ble gift 
med distriktslege Torjus Lundewall og 
flyttet til Nord-Trøndelag. Senere kom 
Laura og hennes familie sørover igjen 
til Telemark og Buskerud, og det ble 
lettere å holde kontakten.

Gift med Theodor Kittelsen
I 1889 reiste den 20 år gamle Inga på 
besøk til stemorens familie ved Larvik. 
Den 19. juni møtte hun Theodor 
Kittelsen, som var elleve år eldre enn 
henne. For begge var det kjærlighet ved 
første blikk. Etter vel en måned var de 

forlovet, og det var ingen grunn til å 
vente. Bryllupet sto i Østre Aker kirke 
allerede 18. august. 

Først fikk de leie et hus på Skåtøy 
utenfor Kragerø, men i 1891 flyttet 
de til Hvitsten, hvor de fikk kjøpt seg 
et eget hus. En av naboene var den 
unge Sigrid Undset, som oppholdt 
seg i Hvitsten i sommerferien. Senere 
skrev Sigrid Undset om denne tiden i 
artikkelen «Florida water». 

Under årene i Hvitsten vurderte 
Inga og Theodor Kittelsen å emigrere 
til USA, men det ble ikke noe av. 
Vinteren 1896 brøt de opp og flyttet 
til Eggedal, en fjellbygd øverst i 
Sigdal kommune i Buskerud. Her 
hadde kunstnervennen Christian 
Skredsvig sørget for at de fikk leie 
den gamle lensmannsgården Sole. 
Det var vakker natur, og i vest ruvet 
fjellet Andersnatten. Tre år senere 
bygde de huset Lauvlia ved innsjøen 
Soneren i Sigdal. Lauvlia regnes som 
selve Kittelsen-hjemmet. Det må 
ha vært deres Soria Moria «slott» 
fra eventyrenes verden. Her levde 
de nært på naturen og utviklet et 
tett familiesamhold. Huset er nå 
museum, og det er åpent for publikum 
i sommerhalvåret.

Inga fødte tre barn i årene på 
Lauvlia. Etter hvert flyttet også 
hennes pleiefar Hans Martin Nilsen 
inn i huset, for han var blitt gammel, 
skrøpelig og litt forvirret. De kalte 
ham «bestefar Drøbak». Ingrid 

Kittelsen Treider har skrevet om ham 
i sine minner. Hun husket at han lå 
ute på Soneren for å pilke abbor og 
ble sint på den dumme fisken når han 
ikke fikk napp. Kittelsen mente at 
fisken kanskje ikke var så dum likevel, 
men da ble «bestefar Drøbak» 
fornærmet. Og verre ble det da han 
pekte mot vest og sa at det var nord. – 
Nei, men «bestefar» da, sa Kittelsen, 
du ser da at det er vest – det er jo der 
solen går ned, jo? Da ble den gamle 
mannen svært sint, pekte mot vest og 
utbrøt: – Der var nord i Drøbak!

For å holde kontakten med 
Drøbak, fikk «bestefaren» Akershus 

Amtstidende sendt til Lauvlia, 
forteller Ingrid Kittelsen Treider i 
sin bok.  Han leste avisen grundig og 
snakket om det som sto der: – Nei, 
nå var gamle Ingeborg Ula død også! 
– Nei, da, kommenterte Inga. – Jo, 
hun var død, fastslo «bestefaren», for 
hun takket selv i avisen for vennlig 
deltakelse. Da Inga korrigerte ham 
og viste til at Ingeborg Ula takket 
for oppmerksomheten i anledning 
80-årsdagen sin, var «bestefaren» 
fornærmet og i dårlig humør resten av 
dagen fordi hun ikke var død. 

Den 22. april 1906 sviktet hjertet, 
og losen Hans Martin Nilsen fra 
Drøbak sovnet inn for godt på 
Lauvlia. Han var da enkemann og 
88 år gammel. På pipebordet ved 
siden av ham lå Bibelen og en bok om 
romanhelten Rocambole.   

Av økonomiske årsaker måtte 
familien Kittelsen selge Lauvlia 
etter ti år. Det var et hardt slag for 
dem. I 1909 flyttet de til Huseby ved 
Kristiania, og Inga fødte sitt niende 
barn året etter. Stortinget bevilget 
kunstnerlønn til Theodor Kittelsen 
fra 1911, og året etter kjøpte de huset 
Bråten på Jeløya ved Moss. 

En bergtatt «prinsesse»
Inga kunne både veve og sy, slik det 
sømmet seg for «en prinsesse som er 
bergtatt av trollet». Slik formulerte 
Kittelsen seg en gang i et brev til en 
venn. Kanskje så han innimellom 

«Bestefar Drøbak», losen Hans Martin 
Nilsen, tegnet av Th. Kittelsen ca. 1905. 
(Kilde: Ingrid Kittelsen Treider: «Tirilil 
Tove». Oslo: Gyldendal, 1959, s. 123).
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på seg selv som et «troll». Mange 
har fått erfare at det kan være en 
utfordring å leve sammen med 
kreative mennesker og ikke minst 
deres humørsvingninger, men den 
vakre, sterke og allsidige Inga hadde i 
seg alt som skulle til for å klare det. 

«Prinsessen» fra Drøbak fikk 
en stor barneflokk, fungerte som 
lærer for dem, var flink til å bake og 
lage mat, hadde diplomatiske evner, 
kunne synge og holde humøret 
oppe i familien, tok seg av regninger, 
kontaktet gallerier og gjorde salgs-
framstøt m.m. Hun lette ikke etter 
feil og mangler hos sin mann, men 
la vekt på det han var dyktig til. Hun 
forsto at han var unik på sitt område, 
og Kittelsen ble svært glad i henne. 

Ekteskapet med Inga var det beste som 
kunne skje med ham, og kjærligheten 
mellom de to varte livet ut. 

Enke med stor barneflokk
Helsen var begynt å svikte for 
Theodor Kittelsen da de flyttet til 
Jeløya, og han døde 21. januar 1914, 
bare 56 år gammel. Inga Kittelsen var 
nå en 45 år gammel dypt sørgende 
enke og forsørger med ni barn i 
alderen 4 til 23 år. Få uker før han 
døde hadde Kittelsen sendt et brev 
til «Kongen og det norske folk» 
hvor han ba om at hans kone måtte 
få beholde kunstnerlønnen på 1.600 
kroner i året. Dette ble enstemmig 
innvilget av Stortinget.  

I tillegg til kunstnerlønnen sørget 

Inga for at familien fikk inntekter 
av kunstverkene etter sin mann. Her 
ble nye trykketeknikker til stor hjelp, 
og hun ble en dyktig kunstforlegger. 
Hun sørget for at mannens kunst fikk 
en vid utbredelse. I 1918 solgte hun 
huset Bråten på Jeløya og flyttet til 
Bestum i Kristiania, hvor hun hadde 
kjøpt en villa. Eiendommen fikk 
navnet Troldhaugen, men allerede 
to år etterpå solgte hun den. I 1920 
kjøpte hun en eiendom på Stabekk i 
Bærum som hun døpte Villa Sole. Nå 
var Theodor Kittelsen blitt et virkelig 
kjent og populært kunstnernavn. I 
«eventyrhuset» på Stabekk bodde 
Inga resten av sitt liv. Hun døde 17. 
august 1948, nesten åtti år gammel. 

Kilder og videre lesning:
Digitalarkivet. Diverse kirkebøker og 

folketellinger.
Skre, Arnhild (2013). Inga Kittelsen 

- «Norges fremste kunstnerkone». 
Tilrettelegging og billedredaksjon ved Åse 
Tangerud. Sigdal: Lauvlia, Th. Kittelsens 
kunstnerhjem. 34 s.

Treider, Ingrid Kittelsen (1959). Tirilil Tove 
- Minner om Th. Kittelsen og hans hjem. 3. 
opplag. Oslo: Gyldendal. 170 s.

Undset, Sigrid (1952). «Florida water». 
I: Artikler og taler fra krigstiden. Utgitt 
av A. H. Winsnes. Oslo: Aschehoug, 
s. 35-52. [Opprinnelig trykt i 
Nordmannsforbundets julehefte 1944].

«Langt, langt borte saa han noget lyse og glitre». Th. Kittelsen: «Soria Moria slott», 
malt i 1910. (Postkort. Mittet serie 1257 – Askeladdens eventyr). 



36 PENSJONIST-NYTT 3/2018 PENSJONIST-NYTT 3/2018 37

FØLG MED I

GRØNTHUSET
DRØBAK GRØNT- OG 

FRUKTTORG

PAVELSGÅRDEN – STORGT. 7
TLF: 64 93 02 88

Kjøpmann Ulrich Bugge 
(1784-1838)
Vi avslutter her vår omtale av slekten 
Bugge i Drøbak. Artikkelserien 
om Bugge-slekten er i hovedsak 
basert på informasjon i boken 
«Ulrik-slekten Bugge», skrevet av 
høyesterettsadvokat Kjeld Bugge og 
utgitt i 1948. Også Digitalarkivet, 
«Frogn Bygdebokverk», samt 
«Slægten Bugge i Danmark og 
Norge» av P. C. B. Bondesen, 2. 
utgave 1909, har vært benyttet. 

Tidligere har vi sett at Ulrich 
Bugge (1745-1806) og hustru Anne 
Jørgensdatter Frost (1742-1788) fikk 
fem barn sammen. Ett av dem var 
Andreas Carlsen Bugge (1781-1859), 
som vi omtalte i andre del om Bugge-
slekten i Drøbak. En annen sønn het 
Ulrich Bugge (1784-1838). Han var 

først kjøpmann i Drøbak, men på 
samme måte som broren Andreas, 
fikk Ulrich økonomiske problemer 
under krisen etter napoleonskrigene. 
Han måtte gjøre oppbud som 
kjøpmann i 1817. Deretter ble han 
utnevnt til skipsmegler og ble boende 
i Drøbak. 

Ulrich Bugge skal ha vært en 
dyktig amatørskuespiller, og han 
ble satt stor pris på i selskapslivet 
i Drøbak. Vi mangler dessverre 
et portrett. I sin tid fantes det et 
oljemaleri av ham, men det skal 
ha blitt ødelagt under en brann 
hjemme hos sønnen Carl Adolph 
Bugge. 

Ulrich Bugge giftet seg første 
gang i 1807 med Maren Samueline 
Samuelsen (1788-1815), som var 
datter av kjøpmann i Drøbak Caspar 

Med alderen får mange av oss et økende behov for å vite mer om vårt 
opphav og våre slektninger ‒ først og fremst hva de het og når de levde, 
men gjerne også hvilke yrker de hadde, og litt om hvordan de levde sine 
liv. I denne serien vil vi presentere noen kilder innenfor slektsgransking, 
både på nasjonalt plan og kilder av mer lokal interesse.

Tekst: Sven Lindblad

Del 12

Slekten Bugge i Drøbak
Tredje del

Benytt 
våre 

annonsører!
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Samuelsen og Inger Marie Bugge 
Carlsen. Inger var det første av Niels 
Carlsen og Martha Zachariasdatters 
elleve barn. 

Sammen fikk Ulrich Bugge og 
Maren Samuelsen fem barn. Maren 
døde allerede i 1815, og Ulrich giftet 
seg på nytt året etter, denne gang 
med Else Lind (1792-1878). Hun var 
datter av klokker og lærer Ole Lind 
i Drøbak. Ulrich og Else fikk hele ti 
barn sammen, så Ulrich Bugge ble far 
til totalt 15 barn. Den nest yngste av 
disse var født i Drøbak i 1832 og het 
Carl Adolph Bugge.

Kjøpmann og ordfører Carl 
Adolph Bugge (1832–1873)
I 1856 etablerte Carl Adolph Bugge 
seg som kjøpmann i Drøbak. Han 
drev manufaktur- og kolonialhandel 
i Storgaten. Carl Bugge var i tillegg 
involvert i iseksporten og forstander 
ved Hospitalet. Han var medlem av 
formannskapet i Drøbak i mange år, 
og i tre år fra 1869 til 1871 var han 
byens ordfører. I dette vervet skal han 
ha «ofret seg mer enn helsen tillot», 
som Kjeld Bugge formulerer det i 
sin slektsbok fra 1948. Carl Adolph 
Bugge var meget religiøs, innesluttet, 

grublende og alvorlig, og han var en 
mann av få ord.

Han giftet seg i 16. juli 1856 med 
Helle Margrethe Olivia Bay (1823-
1898) fra Løvnesset i Eidskog, datter 
av gårdbruker Jens Christopher Bay. 
Begge ektefellene var økonomisk 
anlagt, og de arbeidet hardt. De fikk 
to døtre og fem sønner. Den eldste 
sønnen var født i Drøbak i 1857. Han 
het opprinnelig Jens Christopher 
Bugge, men emigrerte til USA, hvor 
han tok morens familienavn.

Jens Christopher Bugge  (John 
Bay) (1857–1928)
Jens Christopher Bugge var eldste 
sønn av Olivia og Carl Adolph 
Bugge. Jens ble født i Drøbak 14. 
april 1857 og tok artium i 1874. I 
årene 1877 til 1879 gikk han på 
Krigsskolen og ble sekondløytnant 
i kavaleriet. Etter dette dro han til 
Hammerfest, hvor han var lærer i 
matematikk. Her traff han sin senere 
hustru Hansine Marie Hauan (1854-
1941). I 1882 tok han avskjed som 
offiser, og samme år giftet Hansine og 
Jens seg i København. De emigrerte 
til USA og fikk fem barn sammen. 
Jens Christopher Bugge arbeidet først 
i flere ulike aviser, visstnok «med 
meget vekslende hell», som Kjeld 
Bugge skriver i slektsboken fra 1948. 

Jens Christopher Bugge valgte 
å endre navnet sitt til John Bay, 
muligens fordi navnet Bugge ikke 

Else Bugge, født Lind, har en stor 
etterslekt. Hun var gift med kjøpmann 
Ulrich Bugge (1784-1838) i Drøbak, og 
sammen fikk de hele ti barn.

Else Bugges sønn, den dypt religiøse 
Carl Adolph Bugge, var ordfører i 
Drøbak i tre år. (Begge foto: «Ulrik-
slekten Bugge», Oslo 1948).

Jens Christopher Bugge var sønn av Carl 
Adolph Bugge og født i Drøbak i 1857. 
Han utvandret med sin kone til Amerika 
i 1882 og tok navnet John Bay. (Foto: 
«Ulrik-slekten Bugge», Oslo 1948).

fungerte så godt i USA. Som vi har 
sett, var Bay morens familienavn. 
Han interesserte seg for finansvesen 
og økonomiske spørsmål, og etter 
hvert kom han inn i industriell 
virksomhet. Sammen med sine 
sønner startet han i 1915 The 
Bay Company of Bridgeport, 
Connecticut. De produserte 
medisinsk utstyr som særlig ble 
benyttet ved kirurgiske inngrep, og 
John Bay ble etter hvert en velstående 
mann. En av hans sønner fikk en 
særlig betydning for den kunstneriske 
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utsmykningen av Drøbak. Han het 
Charles Ulrick Bay.

Charles Ulrick Bay (1888–1955)
Tidligere USA-ambassadør Charles 
Ulrick (Rick) Bay var sønn av Jens 
Christopher Bugge (John Bay). Han 
ga oss fontenen med drøbaksgutten 
i Badeparken, utformet av Ørnulf 
Bast. Gaven er til minne om faren, 
som utvandret til USA i 1882. 
Avdukingen fant sted et halvt år 
etter at ambassadøren døde, nærmere 

Jens Christopher Bugges sønn, den 
tidligere USA-ambassadøren Charles 
Ulrick Bay, fikk Baybakken i Drøbak 
oppkalt etter seg som takk for fontenen 
med drøbaksgutten, gitt til minne 
om faren. (Foto: US Embassy Oslo / 
Wikimedia Commons)

bestemt fredag 29. juni 1956. Gutten 
i fontenen står på terskelen til livet,  
og han holder en fugl i hånden som 
er klar til å fly. Enken Josephine Bay 
holdt hovedtalen under avdukingen, 
og Herman Wildenvey leste dikt. 
Baybakken i Drøbak er oppkalt etter 
ambassadør Charles Ulrick Bay som 
takk for denne gaven.

Fontenen med drøbaksgutten i 
Badeparken (Foto: Sven Lindblad, 2016).

I 2018 er det hundre år siden Drøbak mannskor ble startet, og koret er 
dermed en av byens aller eldste kulturinstitusjoner. Selve stiftelsesdagen 
var 22. mai 1918. Opp gjennom årene har det aktive koret holdt en rekke 
konserter, ikke bare i Drøbak, men også andre steder i Norge og i utlandet. 
Til hundreårsfeiringen er det utgitt et jubileumshefte med glimt fra de 
mange begivenhetsrike årene i korets historie.

Tekst: Sven Lindblad

«Syng med oss»
Sangere er både snille og glade 
mennesker, skriver redaktørene Bjørn 
Bakke, Halfdan Egeberg og Kristoffer 
Grude i tredje utgave av Drøbak 
mannskors sangbok, som ble utgitt i 
1993. De slår fast at man blir glad av å 
synge, selv om ikke alle sanger er glade 
eller ufarlige. «Syng med oss», skriver 
de og oppfordrer leserne til å bruke 
sangboken i sosiale sammenhenger og 
aldri gjemme den bort. Den populære 
boken inneholder over hundre sanger 
til bruk ved en rekke anledninger, og 
den har kommet i flere nye utgaver.

100 år for sangen
I 2018 fulgte Drøbak mannskor opp 
med et fint jubileumshefte på 68 sider 
som har tittelen «100 år for sangen – 
Drøbak mannskor 1918-2018». Det 
er redigert av Ole-Wiggo Haakstad og 
har en innledende hilsen fra kultursjef 

Pål Mørk. Det er ikke bare sangen 
som Drøbak mannskor har gledet 
bygda med i 100 år, skriver han og 
trekker i tillegg fram betydningen av 
samholdet, vennskapet, trivselen og 
alle reisene og opplevelsene som følger 
med det å synge i kor.

Jubileumsheftet er delt i to deler. 
Den første delen er et fullstendig 
opptrykk av et jubileumsskrift fra 
femtiårsfeiringen i 1968. Det ble i sin 
tid skrevet av Charlie Andresen, som 
var journalist i Akershus Amtstidende 
og bedre kjent under signaturen 
McAndrew.

Sangforeninger kom og gikk
I sine glimt fra de første 50 årene av 
korets historie trekker McAndrew 
fram at sangen er en vuggegave som 
man har fått for å bruke, ikke bare 
i helg og fest, men også i arbeid og 
hverdag. Folk hadde evnen til å more 
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seg selv, skriver han. De trallet og 
sang mens de arbeidet, både i smia, 
på snekkerverkstedet og i hjemmet, 
på turer i skog og mark, eller på 
fjorden en sommerkveld. «Og eldre 
borgere av kjøpstaden minnes 
ennå med vemod og stille glede 
skumringstimene og kveldene under 
måneskinnslampen – hvor gammel og 
ung sang viser om riddere og jomfruer 
og ‘begrædelige’ kjærlighetsballader på 
opptil 40 vers …».

Ifølge McAndrew ble de første 
korene i Drøbak stiftet på 1870-tallet. 
Men sangkorene kom og gikk i 
vår by. Et felles trekk var at de var 
forbigående foreteelser med en relativt 
kort levetid. Et unntak var imidlertid 
det kjente sangkoret Fjeldklang, som 
ble stiftet i 1899. Folk gikk nærmest 
mann av huse for å se og høre disse 
glade trubadurene i virksomhet på de 
skrå bredder, og tidlig på 1900-tallet 

var Fjeldklang en ledende institusjon i 
Drøbaks kulturliv i nesten 20 år. 

Ble til i en trengselstid
Den 7. mai 1918 holdt Fjeldklang 
en samlet opptreden for siste gang, 
og det var klart at det var nødvendig 
med en reorganisering. Tre tidligere 
Fjeldklang-medlemmer, kunstmaler 
Anton Thoresen, skreddermester 
Gustav Berthelsen og faktor Ole A. 
Groth, kunne nå innby til stiftelse 
av «Drøbak Mandskor» – etter 
et initiativ fra Thoresen og Johan 
Simonsen. Selve stiftelsesmøtet ble 
holdt 22. mai 1918, og noen dager 
senere skrev Akershus Amtstidene en 
liten notis om saken: «Et mandskor 
ca. 40 mand med Herr S. Samuelsen 
som instruktør er i disse dager stiftet 
her i byen. Korets formand er Herr 
Skolebestyrer Voll».

På mange måter var året 1918 en 

trengselstid. Første verdenskrig pågikk 
fremdeles, og det var rasjonering 
av en rekke varer. I tillegg kom den 
fryktede spanskesyken til landet dette 
året. Men de 40 medlemmene av det 
nystartede koret holdt sine øvelser i 
Avholdslokalet i Lindtruppbakken, 
og McAndrew så for seg at de «følte 
hvordan sangen løftet dem på sine 
vinger langt opp over alvoret og 
hverdagens begredeligheter». Korets 
egentlige debutkonsert fant sted i 
skolens gymnastikksal nær torget 2. 
påskedag 1919.

Gullalder, nedgangstider og ny giv 
Mannskorets «gullalder» var i 1920-
årene. Allerede på 1930-tallet kom 
det vanskeligere tider, økonomien 
ble dårligere og korets medlemstall 
gikk nedover. Deretter fulgte annen 
verdenskrig, så problemene kom til å 
vare enda en god del år. Likevel var det 
en viss aktivitet, og i jubileumsheftet 
kan vi ikke minst lese om 
betydningen av korets medlemskap 
i Smaalenenes sangerforbund 
og vennskapsforbindelsen med 
Lidköping manskör i Sverige, som 
også har vært viktig for koret.  

Tildelt kulturprisen 2018
Den siste halvdelen av jubileumsheftet 
har Ole-Wiggo Haakstad skrevet selv. 
Den gir spredte glimt fra perioden 
1968 – 2018. Han presiserer at det 
på ingen måte er en fullstendig 

rapport, men en samling av ulike 
hendelser som har skjedd – på godt og 
vondt. Omfattende sangerstevner og 
korfestivaler i mannskorets regi har 
satt sitt preg på Drøbak innimellom. 
Det aktive koret er fremdeles til stor 
glede for mange og holder en rekke 
konserter, også i utlandet. 

«Det er etter min mening ikke 
mye som er mer stemningsfullt 
og vakkert enn mannskorsang», 
skriver Haakstad. «Velklingende 
mannsrøster fra lyse tenorer til dype 
basser skaper i gode stunder en 
samklang som på mange måter går 
rett inn i sjelen både på tilhørere og 
sangere». 

I jubileumsåret ble koret tildelt 
kulturprisen i Frogn, nærmere bestemt 
Frogn kulturråds hederspris 2018. Vi 
gratulerer Drøbak mannskor både 
med prisen og med de første hundre 
årene, og vi ønsker lykke til videre!

Drøbak mannskor i 2018. (Foto: Ole-Wiggo Haakstad)

100 år for sangen – Drøbak M
annskor 1918–2018
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DRØBAK 
TVERRFAGLIGE KLINIKK

• Kiropraktor
• Massasjeterapeut
• Fysioterapeut
• Manuellterapeut

• Osteopat
• Trykkbølge
• Såletilpasning
• AktivA

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

Åpningstider:
Man., tirs., fre. 09-15

Ons., tors. 09-19
Lør. 10-15

Torget • 1440 Drøbak
Tlf 64 90 64 60 • Faks 64 93 56 29

Sommertid:
 Man.–fre. 09–15, lør. 10-15

STOR UTSTILLING
Alt på ett sted 

– kan leveres ferdig montert
Kontakt Fagsenteret for peiser og ovner

Hestehagen 6, 1448 Drøbak
Tlf 64 93 47 50, Fax 64 93 50 70

GALLERI OG RAMMEVERKS
TED

MALERIER

GRAFIKK

 GLASS

KERAMIKK

SMYKKER

RAMMEVERKSTED

Niels Carlsens gate 2
1440 Drøbak

Tlf. 64 98 90 77 / 480 69 054

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

Åpningstider: 
tirs/fre 10-17

ons/lør 10-16,  tors 10-19  
søndag og mandag stengt

Velkommen til KIWI 
Ullerudsletta

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.

OPTIKK  •  UR  •  GULL

TLF. 64 93 31 65

I denne spalten vil advokater hos 
Falkanger, Wiik, Høyte & Fremstad 
komme med juridiske råd og tips innenfor 
aktuelle temaer. Denne gangen orienterer 
advokat Ingrid Vesterhus Høyte om noen 
av arvelovens fallgruver og behovet for 
såkalt sekundærtestasjon ved utforming av 
testament.

Noen av arvelovens fallgruver
Utformet for «tradisjonelle 
familier»
Vi kjenner alle til familier som 
opplever dødsfall, og hvor verdiene 
mor og far har bygget opp gjennom 
sine lange liv fordeles likt mellom 
barna, og neste generasjon lever 
videre i «fred og fordragelighet», 
før de 20-30 år senere fører familiens 
verdier over til neste generasjon 
osv. osv. Det er akkurat slike 
«tradisjonelle familier» arvelovens 
system er bygget opp rundt. Mor og 
far dør først etter et langt ekteskap og 
etterlater seg kun felles barn. 

Men hvorfor viser da undersøkelser 
at 1 av 5 selv har opplevd konflikter 
knyttet til arveoppgjør? Jo, fordi 
dagens familier og vår tids livsløp ikke 
nødvendigvis er så strømlinjeformet 
som lovens system legger opp til. Og 
da er det viktig å være føre var og 
tenke nøye igjennom hvordan arven 
etter deg blir fordelt dersom du lar den 
følge arvelovens hovedregler. 

Er det risiko for at verdier du 
har bygget opp gjennom et langt liv, 
går til din ekskone eller eksmann 
som du kanskje har hatt et svært 
vanskelig forhold til, eventuelt hans 
eller hennes barn fra neste ekteskap? 
Eller en fjern slektning du aldri har 
møtt?

Dagens familiekonstellasjoner 
var ikke lovgivers utgangspunkt da 
arveloven fra 1972 ble utformet. 
Det foreligger riktignok et forslag 
til ny arvelov som skal gjenspeile et 
mer moderne familiesyn, men også 
dette lovforslaget har etter mitt syn 
samme «fallgruver» som dagens lov. 
Skulle loven bli vedtatt med utkastets 
innhold, vil man fortsatt risikere at 
arven tilfaller en uventet og / eller 
uønsket arving. 

Jeg vil forsøke å belyse fall-
gruvene noe nærmere ved å beskrive 
noen typetilfeller av någjeldende 
arvelovs normalfordeling, samt 
å gi noen konkrete eksempler på 

Gir loven en ideell fordeling av verdier for alle familier?
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hvordan dette kan slå ut i en mer 
moderne familie med «mine, dine 
og våre barn».

Eksempel 1
Når en person uten egne livsarvinger 
(barn eller barnebarn) dør, følger det 
av arvelovens hovedregel at ektefellen 
arver ½ og den andre ½ deles likt 
mellom avdødes foreldre (mor og 
far). Dersom du for eksempel har 
gitt ditt barn forskudd på arv i form 
av økonomisk bidrag til bolig eller 
lignende, og din sønn eller datter dør 
før deg, risikerer du at verdien du i 
sin tid har overført, ender opp med 
å bli fordelt mellom deg (¼), avdødes 
ektefelle (½) og avdødes andre 
forelder (¼). Du får altså tilbake kun 
¼ av verdien som du i sin tid overførte 
til ditt barn.  

Dersom for eksempel din 
sønn og hans ektefelle dør som 
følge av samme ulykke, men i den 
rekkefølgen, går halvparten av det 
du i sin tid overførte til din sønn, 
til avdødes ektefelles foreldre, det 
vil si til en helt annen familie. 
Kanskje ender for eksempel tomten 
som har vært i din slekt gjennom 
generasjoner, hos din sønns eller 
datters svigerfamilie. Lever ikke 
svigerdatters foreldre, går arven etter 
henne til hennes søsken, eventuelt 
hennes besteforeldres arvinger, som 
en fjern fetter eller kusine du aldri 
har møtt.

Eksempel 2
Dersom avdøde ikke har livsarvinger 
eller ektefelle, vil arven fordeles med 
½ til hver av avdødes foreldre. I 
eksempelet ovenfor vil da du få tilbake 
½ av det du i sin tid ga i gave eller 
forskudd på arv til din sønn eller datter, 
mens barnets andre forelder mottar 
½. Dersom barnets andre forelder 
ikke lenger er i live, går arven etter 
vedkommende til hennes eller hans 
øvrige livsarvinger, som for eksempel 
barn fra et nytt forhold som du kanskje 
aldri har møtt, eller i hvert fall ikke er 
tiltenkt som arving etter deg.

Eksempel 3
Samboere uten felles barn har kun 
krav på arv etter hverandre - og til 
å sitte i uskifte med felles bolig med 
videre - dersom det er opprettet 
testament hvor dette bestemmes. Uten 
felles barn er det ingen automatisk 
arv eller uskifterett for gjenlevende 
samboer. Tenk at to voksne personer 
med hvert sitt ekteskap bak seg og 
særkullsbarn på begge sider, etablerer 
samboerskap og deler de siste 20-30 
årene sammen. Kanskje flytter du 
inn i hans bolig fra tidligere - som 
han finansierer, mens du står for 
betaling av løpende utgifter til mat 
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og underholdning i en årrekke. 
Deretter dør din samboer gjennom 
mange år, og alt hva dere har bygget 
opp sammen gjennom et årelangt 
samliv tilfaller førstavdødes barn fra 
tidligere ekteskap.

For ordens skyld opplyses at 
samboere med barn som hovedregel 
arver inntil 4 x folketrygdens 
grunnbeløp av hverandre, hvis ikke 
noe annet er bestemt i testament.  
Folketrygdens grunnbeløp utgjør per 
2018 kr 96.883.

Testament med sekundærtestasjon
Løsningen på overnevnte eksempler, 
som for mange fremstår som 
uønskede, er testament. Eksempel 
nr. 1 og 2 kan unngås ved krav om 
at mottager oppretter eget testament 
hvor den mottatte gaven eller 
arveforskuddet skal testamenteres 
tilbake til giver eller eventuelt andre 
man ønsker å begunstige. På den 
måten kan man for eksempel sørge 
for at en eiendom forblir i en familie.

Dersom arven først tilkommer 
sønnen eller datteren etter ditt 
dødsfall, bør man ha opprettet 
såkalt sekundærtestasjon slik at 
arven tilfaller sønn eller datter, 
men går tilbake til dine øvrige 
arvinger ved din sønn eller datters 
bortgang. Kanskje arver din eldste 
sønn fritidseiendommen som har 
vært i familien i generasjoner. Ved 
sekundærtestasjon kan du altså 

bestemme at eiendommen skal gå 
tilbake til dine andre barn eller 
slektninger dersom din sønn dør 
uten å etterlate seg egne barn. Uten 
en slik bestemmelse kan alternativet 
bli at eiendommen går ut av familien 
ved å tilfalle din svigerdatter eller 
svigersønn, din fraskilte ektefelle 
eller noen av deres arvinger. 

I eksempel nr. 3 er det kun 
et testament som kan sikre en 
gjenværende samboer. Dette skaper 
ofte et dilemma for mange, for 
selv om de ønsker at lengstlevende 
samboer skal ha det best mulig 
etter din død, har man likevel ofte 
et ønske om at de verdier man 
etterlater seg skal tilfalle egne barn 
og barnebarn, fremfor gjenlevende 
samboers barn og barnebarn. Også 
her er det sekundærtestament 
som gjelder. I et testament med 
såkalt sekundærtestasjon kan man 
bestemme at gjenværende samboer 
(eller ektefelle) skal arve det du kan 
bestemme over ved testament, men at 
verdiene skal tilbakeføres førstavdødes 
slektninger ved lengstlevendes 
bortgang. Dette synes å være en 
økende trend blant dagens voksne 
med særkullsbarn fra tidligere forhold. 

Kanskje gir lovens normalordning 
det ønskede resultat for ditt 
vedkommende, kanskje ikke. Det 
viktigste er at du opplever at det blir 
riktig for deg.



Arbeidsstue: Mandag, tirsdag, onsdag, fredag kl 10.00 – 14.00
Kafeteria: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl 09.30 – 13.30
Middag: Hver onsdag og fredag kl 12.30 – 13.30
Bowls: Gamle gymsal tirsdag kl 10.30 – 12.00
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


