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Bokåret 2019
I 2019 er det 500 år siden de to første bøkene ble utgitt
etter norsk initiativ. Vi lå litt etter en del andre land på
dette området. Utgivelsene blir markert med lansering
av Bokåret 2019. Ved publiseringen i året 1519 var
det første gang vi benyttet
oss av boktrykkerkunsten
her i landet, men bøkene var
riktignok skrevet på latin, og
selve trykkingen foregikk i
utlandet. Det er ikke kjent
hvor stort opplaget var for
de to bøkene. I våre dager
skal det bare finnes noen
få hele eller fragmenterte
eksemplarer igjen. Initiativet
til å få utgitt de to messe- og bønnebøkene ble tatt av
Erik Valkendorf, som var erkebiskop i Nidaros. De
skulle bidra til å dekke den katolske kirkens behov for
en standardisert liturgi her i landet.
I forbindelse med markeringen av Bokåret 2019
har Nasjonalbiblioteket fordelt 27 millioner kroner til
biblioteker, institusjoner, stiftelser, foreninger og andre
organisasjoner rundt om i landet. Dette var mulig
etter en ekstrabevilging fra Kulturdepartementet i
forbindelse med jubileet. Midlene skal brukes til rundt
500 arrangementer og andre tiltak som kan bidra til å
stimulere gleden ved å lese.
Dette skal være den største satsningen på lesning i
Norge på mange år. Nasjonalbiblioteket har utarbeidet
en plakatutstilling for bibliotekene med bokhistorie
som tema, og norsk litteratur vil bli sterkt representert
under den internasjonale bokmessen i Frankfurt dette
året. Flere norske forfattere har opplevd stor suksess
også internasjonalt, og 2019 er året da vi skal feire
bøkene og den norske leselysten.
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Da går vi mot lysere tider igjen! Dette er en optimistisk tid på året, når snøen
forsvinner, fuglene kvitrer, og vinterdekkene skal av bilen. Snart blir det liv og
røre i Badeparken.
Nå er det ikke lenge før rehabiliteringen av Hospitalet skal starte. Foreløpig
ser det slik ut, men siden dette er et fredet hus, kan det bli endringer. Dette er
ting kommunen ikke helt rår over, så kan hende vi må være veldig tålmodige.
• Fasen med utredning og tilstandsanalyse er godt i gang.
• Avklaring av timeomfang på arbeidet er estimert.
• Estimert tidsplan:
– Tilstandsanalyse 4 uker (frist 15. mars).
– Standarder utarbeides (frist 12. april).
– Kontrahering av entreprenør (frist 16. mai).
– Det anslås at hele rehabiliteringsprosjektet vil ta ca. 32 uker.
Vi gleder oss i alle fall til huset vårt skinner igjen! Frem til renoveringen starter
har Frogn seniorsenter sine vante aktiviteter. Annet vil bli annonsert, og
innimellom kan vi ikke drive aktiviteter på huset grunnet byggearbeider. Men
frem til det skjer har vi vanlig kafé, og de faste aktivitetene vil fortsette.
Konserter i regi av «Den gylne spaserstokk»: Følg med i Frogn kommunes
informasjonsbilag «Har du hørt det?». Dette er bilaget som kommer i
postkassen ca. en gang i måneden. Følg også med i Amta under spalten
«Hva skjer». Onsdag 24. april kl. 11.00 – 13.00 i hallen på seniorsenteret:
Forever Living Aloe vera-produkter. Mandag 29. april kl. 12.00 i kafeen: Sissel
Kvambe (visesanger, allsang, muntrasjonsråd). Mandag 3. juni kl. 12.00 i
kafeen: Dag Åsbjørn Johansen (pianist med evergreen-program). Hver tirsdag
fra kl. 10.30 i Drøbak gamle gymsal: Carpet Bowls. Vi holder på ut mai, og
starter igjen til høsten. Dette blir annonsert i Amta under «Hva skjer». Vi i
seniorsenteret vil få ønske alle en god påske og en riktig fin sommer!
Med vennlig hilsen Sissel Johansen, daglig leder, Frogn seniorsenter
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medmenneskelighet

•

humOr

•

glede

Bli medlem i Frogn
seniorsenters venner!

Arrangementer våren 2019:
• Lørdag 13. april kl. 12.00: Lunsj på seniorsenteret i forbindelse med påskefestivalen
2019. Underholdning ved Drøbak viseklubb.
• Fredag 26. april kl. 18.00: Vårfest på Sjøstjernen.
• Fredag 17. mai kl. 10.30: Åpen kafé på seniorsenteret etter barnetoget.
• Mandag 24. juni kl. 13.00: Sankthans-feiring på seniorsenteret.
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.

SELVVALGT
ER VELVALGT!
PRIMA OMSORG er et supplement til den kommunale helsetjenesten.

Vi tilbyr bistand som kan gi deg eller dine en tryggere og lysere hverdag – med alt
fra en ekstra dusj til gode smaker og fine sosiale opplevelser. Vi ser helheten
i hvert enkelt menneske, er fleksible og tilrettelegger etter ønsker og behov.
✓ Stell i hjemmet, handling, rengjøring
✓ Smakfull hjemmelaget mat

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

Skifting av batteri i høreapparat og klokker

s.optik@online.no ❘❘ www.schauoptik.no
Telefon 64 93 15 89 ❘❘ Sentrumsbygget Drøbak

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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12PUNKT

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!

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

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

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

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

Foto: Svein Qwammen

I dag skimtes et «nytt» uthus, ellers er nesten alt som før utenfor Badehusgaten 18.
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Badehusgatens kronglete gateløp
viser hvordan Drøbak er et uregulert
og selvgrodd lite tettsted. Husene
ble plassert på bratte fjellskrenter,
hvor de ikke var i veien for lagring
av tømmer og trelast. Stier og tråkk
gikk på kryss og tvers der det var
lett å komme frem. Dagens brede
gateløp fikk sin form etter stadige
utbedringer fra 1880 til 1930.
På bildet ser vi nr. 18 i venstre
kant. Huset er et svaitakshus fra
siste halvdel av 1700-tallet. Det
har en særegen takkonstruksjon
som kun 4-5 hus i Drøbak har.
Huset har svalgang på nordgavl og
er kledd med stående vekselpanel,
som også er uvanlig. Eiendommen
er delt i to av veien, noe vi har
mange eksempler på i Drøbak.
Utedoen og vedskjulet var i det
røde uthuset på andre siden av
veien. På baksiden av stakittgjerdet
er det en vakker hage med to
avsatser. Den offentlige stranden
nederst ble skilt fra eiendommen
i 1978, da Frogn kommune solgte
eiendommen til Stiftelsen Gamle
Drøbak. De skakke og rare gamle
byggene, som hadde mange viktige
funksjoner, blir mer og mer sjeldne.

Foredrag våren 2019
11. april
Magne Ove Varsi
Journalist
Samenes historie
25. april
Asbjørn Schaathun
Komponist
The Beatles – det ultimate kreative
team
9. mai
John Smits
Statsmeteorolog
Løst og fast om vær og klima – fra
primstav til Yr
Foredragene holdes på restaurant
Sjøstjernen i Drøbak kl. 11.00.

Tekst: Per-Willy Færgestad
og Jan-Kåre Øien.
Verneforeningen Gamle Drøbak
www.verneforeningen.no
Foto fra Drøbakskalenderen juni 2014
PENSJONIST-NYTT 1/2019
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En kvalitetsreform for eldre
Holterveien 4 E, 1448 Drøbak
93 89 49 85/47 35 05 23
post@kjellernggh.no ║ www.kjellernggh.no
Facebook: KjellernGGH

A.s Drøbak Mek.
Verksted

Telefon 64 90 59 20

TRENGER DU ELEKTRIKER?

AUTORISERT
RØRLEGGERBEDRIFT
Telefon 64 93 04 43

Benytt
våre
annonsører!

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

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

Norsk Kunsthåndverk
Personlige gaver
i de fleste prisklasser.
Velkommen til en liten
glad kunstopplevelse!
Storgt. 15, Drøbak
Telefon 64 93 46 55
8
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Reformen er beskrevet i st.meld. 15 (2017-2018) som ble behandlet og vedtatt
i Stortinget i november 2018. Målgruppen er i hovedsak personer over 65 år,
og målet er et mer aldersvennlig Norge. «Leve hele livet» presenteres som
en annerledes reform. Kommunene skal ikke pålegges nye oppgaver. I stedet
legges det opp til en prosess der kommunene skal bedre kvaliteten i helse- og
omsorgstjenestene ved å lære av hverandre. Gode ideer og praksis skal spres
ved å bygge ut nettverk mellom kommuner. Reformperioden er fastsatt til
fem år, med felles oppstart 1. januar 2019 og med ulike faser for kartlegging,
planlegging, gjennomføring og evaluering i 2023.
Tekst: Kjell Lorentzen
I stortingsmeldingen begrunnes
reformen med at kvaliteten på
omsorgstilbudene til eldre varierer
for mye fra kommune til kommune.
Mange av de gode løsningene blir
tatt i bruk av for få kommuner og
for tilfeldig. Derfor er det viktig at
kommunene lærer av hverandre og
inspirerer hverandre.
Alle kommunene vil bli invitert
til å delta i læringsnettverk for å
dele erfaringer og lære av hverandre.
Regjeringen vil etablere et nasjonalt
støtteapparat som skal veilede og bistå
kommunene med å planlegge, utforme
og gjennomføre reformen lokalt.
Reformen bygger på hva ansatte,
eldre, pårørende, frivillige, forskere
og ledere har sett fungerer i praksis. I
forkant av utarbeidelsen av stortingsmeldingen ble det arrangert en rekke
dialogmøter rundt omkring i landet
PENSJONIST-NYTT 1/2019

for å få slike råd og innspill. Hvert
av møtene hadde ett av reformens
hovedområder som tema, enten Mat,
ernæring og måltidsfellesskap,
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Helsehjelp for eldre, Aktivitet
og fellesskap eller Sammenheng i
tjenestene. Til sammen resulterte
dette i flere hundre eksempler på
gode lokale tjenester og tilbud. Av
disse er 25 konkrete og utprøvde
løsninger lagt inn i reformen på
områder der man vet at det for ofte
svikter i tilbudet til eldre i dag.
I tillegg til eldre blir både
pårørende og ansatte definert som
målgrupper for reformen. Det
understrekes at det er viktig å vise
omsorg for dem som yter omsorg for
sine nærmeste, slik at de ikke sliter
seg ut. For ansatte er målsettingen at
de skal ha et godt arbeidsmiljø, og at
de skal få brukt sin kompetanse slik
at de kan gjøre en faglig god jobb.
Det forutsettes at kommunene
gjennom politisk behandling tar
stilling til forslagene i reformen, og
beskriver hvordan de vil utforme
og gjennomføre dem lokalt. Videre
forutsettes det at kommunene
forplikter seg til å delta i regionale
nettverk for «Leve hele livet» og
bidrar til erfaringsdeling med andre
kommuner.
Ansvaret for gjennomføringen av
reformen er lagt til Helsedirektoratet,
og organisering og gjennomføring
vil skje i nært samarbeid med
kommunesektoren ved KS.
Om økonomien i reformen heter
det at «Kommuner som omstiller seg
i tråd med reformen, vil bli prioritert
10

innenfor relevante eksisterende
og eventuelle nye øremerkede
ordninger.»
Det er altså ikke sikkert at
kommunene får tilført friske
penger til reformarbeidet. Det er
imidlertid budsjettert med midler til
å etablere et råd for et aldersvennlig
Norge, hvor representanter
for organisasjoner for eldre,
kommunesektoren, nærings- og
arbeidsliv, teknologi og forskning
skal inviteres til partnerskap. Dette
rådet skal erstatte Statens seniorråd.
Under sosialkomitéens
behandling i Stortinget bemerket
medlemmene fra Arbeiderpartiet,
Senterpartiet og Sosialistisk
venstreparti følgende til punktet om
økonomi:
«Disse medlemmer er kritiske
til at de eneste økonomiske
virkemidlene i meldingen er satt
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til å bygge opp et støtteapparat i
byråkratiet, mens kvalitetsøkningen
skal dekkes innenfor en allerede
stram kommuneramme. Disse
medlemmer viser til at KS omtalte
reformen som ‘Mest mulig politikk
for minst mulig penger’ under den
åpne høringen i Stortinget 1. oktober
2018.»
Regjeringspartiene på sin side
viste til at kommunesektoren har hatt
en sterk realvekst i sine frie inntekter
under den sittende regjeringen, og
at kommunene derfor har et godt
økonomisk fundament. De viste også
til at det aldri før har vært registrert
færre kommuner med dårlig økonomi
enn i 2018.
Stortingsmeldingen «Leve hele
livet» er full av gode tanker og
intensjoner. Mange av dem er ikke
nye. De har vært formulert og omtalt
i flere tidligere stortingsmeldinger.
Men hovedidéen i denne meldingen
er ny – det at kommunene skal
utvikle nettverk og metoder for
å spre gode tiltak og løsninger. Så
gjenstår det å se om en slik storstilt
erfaringsutveksling på grasrotplan vil
bli vellykket og føre til bedre kvalitet
i helse- og omsorgstjenestene for
eldre.
Pensjonist-nytt vil følge
utviklingen og rapportere om hva
som skjer i Frogn kommune etter
som reformen skrider fram.
PENSJONIST-NYTT 1/2019
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Martha Zachariasdatter Carlsen

Det sies: «Det står alltid en kvinne bak». Jeg tror denne kvinnen skal stå
ved siden. Jeg tenker på Martha Zachariasdatter Carlsen (1743-1821), gift
med Niels Carlsen, som betegnes som Drøbaks store velgjører. I denne
artikkelen vil jeg fortelle om Martha. Hun fortjener det.
Tekst: Solveig Krogsrud
Familiebakgrunn
Martha var født Wesseltoft og
kom fra en familie som gjennom
generasjoner var svært velstående
forretningsfolk i Skien og
Grenland-området. De drev handel
og sagbruk, og de var skipsredere.
Hennes far Zacharias Simonsen
Wesseltoft inntok en lederstilling
blant byens borgerskap. Moren var
Inger Nielsdatter Wesseltoft, født
Bugge. Hun var født i Larvik og
hadde røtter fra området gjennom
krambodhandlere, trelasthandlere
og skipsredere. Det viser seg også
at Jacob Carlsens første hustru,
mor til Niels Carlsens halvbror
Christen, var forbundet med
Bugge-slekten.
Gift med Niels Carlsen
8. januar 1762 ble den nesten 19
år gamle Martha Zachariasdatter
Wesseltoft fra Skien gift med Niels
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Carlsen fra Drøbak. Han var da 28
år gammel. De bosatte seg på Drøbak
gård, den såkalte Skrivergården eller
Solgry, som Niels Carlsen overtok
alt i 1754. Gården ble da beskrevet
slik: «vores eiende og tilhørende
priviligerede Gestgiverie og Færgested
udi Drøbach, med samt Drøbachs
Grunder og det tilhørende Løkker,
Kaholmene samt Færgestedets og
Gestgiveriets Huusebygninger, og
Friderich Madsens forhen tilhørende
og nu iboende Gaard».
Niels Carlsen bygget på og gjorde
eiendommen til et presentabelt
herskapshus med sidebygninger. Han
anla stor hage, plantet trær og bygget
lysthus. Her er det grunn til å tro at
Martha hadde stor innflytelse, for det
sies at hun hadde ren byggemani, og
når mannen var på utenlandsreiser,
bygget hun til nye fløyer på huset.
Det sies også at Martha var en
hjemmets kvinne, noe som vel kan
PENSJONIST-NYTT 1/2019

Til venstre: Martha Zachariasdatter Carlsen. Utsnitt av portrett i Drøbak kirke fra
ca. 1785. Oljemaleri. Ifølge Sigrid og Håkon Christie er portrettet malt i København
etter den kjente danske portrettmaleren Jens Juels skole. (Bearbeidet foto:
Sven Lindblad). Til høyre: Et meget klart og tydelig svart/hvitt-foto av portrettet
med ramme i Norsk portrettarkiv, Riksantikvaren. Arkivet oppgir den norske
portrettmaleren Jacob P. Lindgaard som mulig kunstner. (Foto: Væring).

bekreftes av dette. Hun må også ha
vært en svært driftig og handlekraftig
person.
Ekteparet fikk 11 barn i løpet
av 18 år. Ut fra datiden var vel ikke
det noe unormalt, men vi må tillate
oss å mene at 11 fødsler må være en
påkjenning for en kvinne – selv fra
gode kår. Hun mistet tre av barna
som spedbarn, noe som sikkert
var en stor sorg som mor. Uansett
hvor mange barn en har, har en
ingen å miste. Hun mistet også
datteren Emmerentze Marie, bare
14 år gammel, og en sønn Zacharias
Simonsen, bare 27 år gammel. Da
PENSJONIST-NYTT 1/2019

Martha døde i 1821, hadde hun
mistet 6 barn.
Slekten bidro til byggingen av
kirken
Mannen Niels Carlsen hadde –
som det sies – med rike evner, flid
og fremgang bygget opp en stor
bedrift. Han eksporterte trelast, drev
skipsrederi med mange skip og hadde
en utstrakt bankiervirksomhet. Han
omtales som en av Norges største
redere på den tiden. Ekteparet
Carlsen hadde omtanke for Drøbak
og stedets innbyggere både religiøst,
kulturelt og sosialt, og de viste vidsyn
13

for byen og menneskene som bodde her. Det mest fremtredende er kirken, Vår
Frelsers kirke, som de lot bygge og gav til Drøbak. Over inngangen kan vi lese:
«DENNE VOR FRÆLSERS KIRKE KALDET ER AF NIELS
CARLSEN OG MARTHA ZACHARIASDATTER VED BEGGES
FORENING OG BEKOSTNING BYGGET OG GIVET TIL
DRØBACHS ALMUES NYTTE OG INDVIET DEN 29 OCTOBER
ANNO 1776».
La oss dvele litt ved ordene «ved begges forening og bekostning». I bind 2
av «Norges kirker – Akershus», skrevet av Sigrid og Håkon Christie, kan
vi lese følgende: «Niels Carlsens svigerfar Zacharias Simonsen og svoger
Zacharias Zachariassen samt justisråd og lagmann Herman Colbiørnsen ga
tilsammen 500 Rdl.». Dette var til bygging av kirken. Men familien fra Skien
ga ikke bare klingende mynt. På midten av prekestolen er det en medaljong
med bokstavene Z. S. Det er Marthas far Zacharias Simonsen, som også gav
altertavlen. Marthas bror Zacharias Zachariassen gav de store messingstakene
på alteret, sammen med kalk og disk av sølv.
Over midtgangen i kirken henger tre gamle lysekroner av messing,
opprinnelig beregnet for levende lys. Den nær koret er ifølge innskriften gitt
av Jacob Nielsen og Anne Zachariasdatter, som var søster av Martha. Alt dette
viser at «storfamilien» til Martha var sterkt involvert i å bidra til å reise og
innrede kirken.
Drøbak Hospital og allmueskolen
Skal vi gå videre og se etter spor av Martha, trenger vi ikke å gå lengre
enn til Drøbak Hospital. På skiltet over døren mot gaten, den tidligere
hovedinngangen, står det skrevet:
«DETTE HOSPITHALS UNDERSTE ETAGE ER VED ET
LEGATUM AF FRUE CONFERESRAADINDE MØLLER
BYGGET TIL 6 FATTIGE ENKERS PLEIE SAMT 4 A 6 AT HAVE
HUUSELYE. DEN ANDEN ETAGE ER AF MIG NIELS CARLSEN
MED HUSTRUE MARTHA ZACHARIASDATTER INDRETTET
ENTEN TIL HUUSTRENGENDE ELLER HVAD BRUG MAN I
FOR EFTERTIDEN TIL STÆDETS NYTTE NERMERE MAATE
SEE AT BESTEMME. DEN 1 APRIL ANNO 1793».
Fru konferensrådinne Anna Paludan Müller døde i 1887, før Hospitalet
14
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Til venstre: Marthas far Zacharias Simonsen Wesseltoft (1701-1777). I midten:
Hennes mor Inger Nielsdatter Wesseltoft, født Bugge (1712-1754). Portretter i
Drøbak kirke. Oljemalerier utført av Johan Henrich Weidenauer i 1782 etter to
eldre portretter. (Begge foto: Sven Lindblad). Til høyre: Marthas bror Zacharias
Zachariassen (1747-1793). Oljemaleri fra ca. 1775, muligens malt av Weidenauer etter
en original av Lindgaard. (Foto: Norsk Folkemuseum. Kilde: Norsk portrettarkiv,
Riksantikvaren).

ble bygget, men hun satte av 500
riksdaler til bygging av husets 1.
etasje. Det var derfor hennes svoger
Niels Carlsen med hustru Martha
Zachariasdatter som realiserte
byggingen. De ga også tomten som
Hospitalet ligger på. Anna Paludan
Müller var i første ekteskap gift
med Christen Carlsen, storebror
og halvbror til Niels, og det var
hun som tok initiativ til byggingen
av Hospitalet. Annen gang giftet
hun seg med en berømt dansk
naturvitenskapsmann som het
Otto Fredrik Müller, kjent blant
annet som medredaktør av «Flora
Danica».
Teksten over døren til Hospitalet
mener jeg er uttrykk for klokskap
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og vidsyn. Det står blant annet:
«eller hvad brug man i for eftertiden
til stædets nytte nermere maate
see at bestemme». Vi kan med
stolthet dokumentere hva nytte
bygningen for ettertiden har
vært benyttet til. Ved innføring
av formannskapslovene i 1837
var Hospitalet den eneste egnede
bygningen i Drøbak til offentlig
bruk, og ut fra statuttene ble
formannskapet etablert i en del
av Hospitalets 2. etasje. Lørdag 1.
april 1843 ble Follaug Sparebank
stiftet, også med tilhold i
formannskapssalen i Hospitalets 2.
etasje og med åpningstid på lørdager.
Vi finner dessuten i folketellingene
at underfogd og politibetjent Nils
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Haakon Mørk bodde i Hospitalets
2. etasje med kone og 7 barn.
I 1914 ble det vedtatt å innrede
Hospitalet til gamlehjem for Drøbak
kommune, og slik fungerte det til
vi fikk Grande alders- og sykehjem
i 1970. De siste 40 årene har
bygningen vært benyttet til eldre/
seniorsenter med et vidt tilbud til
kommunens pensjonister. Jeg har
en sterk fornemmelse av at giverne
er mer enn vel tilfredse med de
disposisjoner som i ettertid er gjort.
Så har vi byggingen av allmueskolen (den senere Apotekergården),
som på den tiden var i sin spede
«barndom». Den var en gave til
allmuens barn og et ledd i den tidens
folkeopplysning. Alt dette vitner om
sosialt ansvar, omtanke, fremsyn og
sikkert også kjærlighet til Drøbak
som ekteparet Martha og Niels
Carlsen viste i ord og gjerning.
Martha som person
Hva vet vi så om Martha som
privatperson? Det er ikke så mye å
finne, men vi har sett at hun brakte
med seg rikdom og sikkert også
borgerlig dannelse, siden hun kom fra
en meget velstående og høyt ansett
familie. Martha var en hjemmets
kvinne, og hun preget hjemmet med
stadige utbygginger og forandringer.
Hun må ha vært en aktiv og energisk
person.
I boken «Wesseltoftene på
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1600- og 1700-tallet – en familiekrønike», skrevet av Karl Erik
Zachariassen, er Martha omtalt i flere
forbindelser, og det står blant annet:
«I familien Carlsens hjem synes det
å ha hersket en usedvanlig vennlig og
harmonisk atmosfære, både mellom
ektefellene og mellom dem og andre
folk de hadde forbindelse med».
Det er godord å ta med seg. Jeg tør å
tilskrive Martha mye av æren for det.
Den idylliske atmosfæren ble
likevel brutt av og til. En ting var at
de ikke ble spart for småkriminalitet.
I avisen Norske Intelligenssedler for
12. februar 1783 kan vi lese: «Den
31 Jan: blev bortstaalet en Sølv
Spiseskee med Navn Niels Carlsen
og Marthe Zacharias-Datter; Hvem
der giver Tollef Henny Oplysning
om samme, loves en convenabel
Douceur». Vi får håpe at sølvskjeen
kom tilbake.
En mye mer alvorlig sak var at de
fikk oppleve at flere av barna døde
tidlig. Martha fødte til sammen
hele 11 barn, men tre av dem døde
allerede som spedbarn. En ting å
merke seg er at det tydeligvis betydde
mye å føre navn videre. Vi ser at barn
nummer fem, Zacharias født 1767,
døde året etter, så barn nummer
seks, født 1770, får på nytt navnet
Zacharias. Han dør imidlertid
samme år. Barn nummer syv, født
1771, får igjen navnet Zacharias
Simonsen og bærer det videre. Det
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samme ser vi med datteren Anne
Catherine, født 1772. Hun døde året
etter, og igjen fødte Martha en datter
som fikk navnet Anne Catherine.
Vi ser også at det første barnet, en
datter, fikk navnet Inger Bugge etter
Marthas mor.
En annen utfordring innenfor
familien gjaldt barna til datteren
Martha, født 1776. Hun ble gift i
Drøbak med sin fetter Hans Chrystie
Zachariassen, som var skipsfører
og bosatt i Drøbak. De etterlot seg
barna Marthe, Karen Nicoline og
Anette Zachariassen. Alle tre var
døvstumme, ugifte og bodde de siste
årene på Drøbak Hospital, der de
døde.
Etter hvert ble de i tillegg
rammet økonomisk. Niels var
en dyktig forretningsmann, men
napoleonstidens blokader og dårlige
økonomiske tider rammet også
familien Carlsens forretningsdrift,
og økonomien ble definitivt svekket.
Dette avsluttet storhetstiden for
familien Carlsen. Niels Carlsen døde
i Oslo på en forretningsreise i 1809,
75 år gammel. Martha fortsatte å bo
på Drøbak gård, der hun regjerte, og
hun var fortsatt en velholden kvinne.
I 1817 ble alle formuende pålagt å
betale en såkalt «sølvskatt». I all
enkelhet skulle sølvskatten blant
annet finansiere byggingen av Norges
Bank. I Follominne 2017 kan vi lese
at enke madam M. Carlsen ble ilagt å
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betale 400 spesidaler, og hun måtte i
tillegg betale 20 spesidaler i 1820 som
andel av restskatt. Martha Carlsen
var blant de største skatteyterne i
Drøbak, og hun tronet øverst på
skattelisten.
Flyttet til Ullerud gård
Martha bodde på Drøbak gård inntil
1819. Da solgte hun til sorenskriver
Hans Petter Ellefsen og flyttet til
Ullerud gård, som Niels ble eneeier
av i 1785. Der bodde hun de tre
siste årene av sitt liv. Den eldste
sønnen Jacob, født 1766, bodde
også på Ullerud. I 1794 ble han gift
med sin tremenning på morssiden,
Martha Cathrine Simonsen
Jørgensdatter, som døde i Drøbak
1801. For Jacob gikk det dårlig
med forretningsvirksomheten, og
han måtte overføre Ullerud gård
til sønnen Niels mot at han skulle
ha føderåd på gården. Jacobs sønn
Niels var ugift og hadde ingen
etterkommere. Det er trolig at han
hadde en viktig rolle i Marthas siste
år på Ullerud.
Hun hadde flere av barna og
barnebarna rundt seg i Drøbak i sin
alderdom. Den storhetstiden som
hun var født inn i, var riktignok
historie for henne og hennes
nærmeste familie, men hun døde
ikke som noe fattiglem. Ifølge boet
etter henne etterlot hun seg en netto
formue på 18.257 spesidaler. Hun
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har en omfattende etterslekt, men så
langt vi vet bor det ikke nålevende
slektninger etter henne i Drøbak
lenger.
Martha satte viktige fysiske spor
etter seg i Drøbak da hun døde som
enke på Ullerud i 1821. Drøbak
kirke og Hospitalet blir i dag sett
på som byens stoltheter. Kirken er
hyppig i bruk til gudstjenester, og det
er populært å vie seg i den nydelige
kirken. Den brukes også mye til
ulike kultur- og musikkopplevelser.
Hospitalet er også en nydelig bygning
som vi viser frem med stolthet, og det
fungerer i dag som seniorsenter med
ulike arrangementer.
Hennes mann Niels Carlsen
fikk sin byste utenfor kirken i 1952,
som en takk fra byens borgere.
Her har vi sett litt mer på Martha,
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hennes bakgrunn og hennes families
engasjement i forbindelse med
byggingen av kirken. Når vi leser
hva som står over kirkedøren og
hoveddøren på Hospitalet, synes jeg
at også Martha fortjener å få en byste
ved siden av sin mann. Det synes jeg
byens borgere skal slutte opp om i
2019, og Frogn Historielag ønsker å
ta initiativ til det.
Kilder og videre lesning:
Christie, Sigrid og Håkon (1969). Norges
kirker – Akershus. Oslo: Land og Kirke.
Bind 2. 413 s. (Norske minnesmerker).
Christiansen, Greta (1988). «Litt om Niels
Carlsens slekt». Follominne, nr. 26, s.
16-20. [Også tilgjengelig på nettstedet til
Verneforeningen Gamle Drøbak].
Dørum, Knut (1999). Gjenreising og
nye muligheter (ca. 1550 – ca. 1825).
[Drøbak:] Frogn kommune. 359 s. (Frogn
bygdebokverk; bind 2).
Johansen, Knut H. (1969). Familier i
Drøbak i 1700 og 1800 årene. Oslo. 59 s.
Myckland, Haakon Falck (1967). Bygdebok
for Frogn. Gårdshistorien. Utg. av
Bygdehistoriekomiteen. Frogn. 707 s.
Norske Intelligenz-Sedler, nr. 7, Onsdagen
den 12. Februarii 1783, s. 4.
«Sølvskatten som måtte betales i løpet av
1817. Skattelistene for Follo i 1817». Av
Bjørn Egil Jensen [et al.]. Follominne, nr.
55, 2017, s. 15-42.
Zachariassen, Karl Erik (2004).
Wesseltoftene på 1600- og 1700-tallet – en
familiekrønike. Trondheim. 135 s.
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Tirsdagsturen
Hver tirsdag hele året
Kl. 11.00 går vi fra parkeringen ved
Follo museum. Ut på tur – uansett
vær – med garantert godt humør!
Turen er aldri lenger enn 1 time, og
vi avslutter med kaffe og vaffel på
Follo museum.

Scooterpatruljen
For deg med el-scooter som ønsker
turvenner
Tirsdager kl. 11.00. Vi er en glad
gjeng som kjører fra Frogn seniorsenter, Niels Carlsens gate 20.
Trenger du mer informasjon?
Kontakt patruljesjef Petter,
mobil 90097043.

Scooterpatruljen på tur.
(Foto: Gro Paulsen).

Bli med oss på tur
Vil du bli bedre kjent med Frognmarka og er i god fysisk form?
Følg med på datoene:
17. april: Ikke fastsatt program
8. mai: Fugleturen
22. mai: Håøya
5., 19. og 26. juni: Ikke fastsatt program
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For disse turene gjelder: Ta med
mat og drikke. Husk godt skotøy.
Kontakt Veronica Hove for
mer informasjon og påmelding,
mobil: 99530438.
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Amerikabrevet

Jeg bor på en eiendom kalt Hyldehøi i Torkildsbyen i Drøbak. Den ligger
i Vestbyveien 46. Ved opprydding i papirer som lå igjen i huset etter at vi
kjøpte det, fant jeg et sirlig skrevet brev datert 29. august 1874 fra Anthon
Thoresen, alias Anthony Thomson, Lafayette Contra Costa County,
California. Avsenderen var helt ukjent for meg og min familie. Det første
spørsmålet var hva som sto i brevet, og hvem brevskriveren var. Det andre
spørsmålet var hvordan et brev – skrevet av en ukjent person 40 år før huset
ble bygget – havnet i vårt hus, og hvilken tilknytning avsenderen eventuelt
hadde til noen i vår familie.
Tekst: Marianne Øen
Et spennende tidsdokument
Brevet er en fantastisk tidsbeskrivelse
skrevet av en sjømann fra Drøbak.
Anthony hadde ikke hørt fra
familien sin på fire år og ville gjerne
vite om de var «døde eller levende».
Det var ingen utsikter for ham til å
komme hjem. Dette året hadde han
reist hele verden rundt til sjøs og
endelig kommet til California, der
han gikk i land og fikk arbeid på en
farm. Han trivdes bedre med det enn
sjølivet og håpet – dersom lykken
sto ham bi – å kunne tjene såpass at
han kunne sende en gave hjem i neste
brev. Og så beskriver han ferden fra
Liverpool til California.
I mars 1873 mønstret han på et
skip i Liverpool som gikk til Calcutta
i «Ostindien» og var der en tid,
men klimaet var for varmt, så han
forlot stedet og mønstret på et skip
som gikk til New York. Men der var
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det vinter og overmåte kaldt, så han
mønstret av og på et amerikansk
skip som seilte til San Francisco. Der
mønstret han av og ble der en tre
ukers tid, før han dro ut på landet for
å prøve lykken igjen. Da reiste han ca.
30 engelske mil fra San Francisco til
Lafayette. Der fikk han arbeid, og der
hadde han vært i tre måneder da han
skrev brevet. Daglønnen var to dollar
i gull om dagen, undertiden også
mer, så han kunne tjene langt mer
enn til sjøs. Det er arbeid nok over
landet, skriver han, og overalt fikk
de utmerket god kost, så man levde
bedre her enn hjemme i Norge. Han
kunne også glede sin familie med at
han hadde vært frisk og rask siden
han forlot sitt kjære hjem.
Han hadde skrevet tre brev hjem
uten å få svar og håpet at den fjerde
gangen måtte lykkes bedre, «og at
di kan faa vide at jeg endnu lever for
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Til venstre: « … men Climatet var mig alt for varmt». Brevskriveren hadde en vakker
håndskrift. Til høyre ser vi brevets avslutning: «Dermed maa jeg slute min Skrivelse for
denne gang. Fra din kjere Søn Anthon Thoresen». (Foto: Sven Lindblad).

jeg ved at di lenges inderlig at faa
høre fra mig. Skriv mig til saa snart
som Leiligheden tillader det. […]
Ver alle paa det Hjerteligste Hilset
fra mig Anthon. Hils alle bekjente
fra mig. Dermed maa jeg slute min
Skrivelse for denne gang. Fra din
kjere Søn Anthon Thoresen. Naar Di
skrive til mig skriv saaledes Anthony
Thomson, Lafayette Contra Costa
County, California. Care of Petter
Erlangsen».
Lafayette heter fortsatt det samme
i dag og er en by med over 26.000
innbyggere.
Anton Thoresen og hans
sjømannsliv
I folketellingen i 1865 er navnet hans
skrevet Anton Thoresen. Han er
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bosatt på «Røise Braaten» (Bråtan i
Drøbak) og registrert som sjøfarende
matros. Drøbak har en lang maritim
historie, som gjenspeiler seg i mange
sjøfolk i folketellingene. Anton er en
av mange, født 31. desember 1846,
og konfirmert 12. mai 1861 i Frogn
kirke. Ved folketellingen i 1875 er
fortsatt Anton registrert sammen
med foreldrene, men fraværende
på tellingstidspunktet, noe som
stemmer med brevet. Ved hjelp
av sjøfartsrullene for Drøbak på
Digitalarkivet er det mulig å sette
opp en tabell over Antons seilaser på
norske skip i tidsrommet 1863-1868:
Han mønstret på skipet August
11. april 1863, 16 år gammel, og
vi kan følge ham på følgende skip:
August, Grev Herman Wedel,
21

«Bark Mary af Laurvig». Byggeår 1858. (Oljemaleri fra 1887. Utydelig kunstner-signatur.
Foto: Wolday, Mekonnen / Larvik Museum / Digitalt Museum).

Tyr, Mary, Vesterålen, Thomas,
Lorents, Ann Sophie og til slutt
Tordenskjold i 1868. Det vil si at han
hyrer på ni forskjellige skip på 5 år.
Disse skipene gikk til Holland, til
London og det siste til «Østersøe».
Seilskipene var stort sett norske.
Drøbak var en viktig sjøfartsby, og
de viktigste eksportartiklene som ble
transportert ut fra Drøbak var trelast
og is. Seilskipene Tyr, Mary, Thomas
og Tordenskjold er omtalt i Norsk
Maritimt Museums seilskipsregister.
Siste kjente oppholdssted var
California i 1873. Organisasjonen
Slekt og Data (tidligere DIS-Norge)
har hjulpet oss, men dette er siste
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gangen de finner Anton i norske
kilder. Etter å ha vært landkrabbe i
USA en tid, tyder likevel mye på at
livet der ikke var så rosenrødt, og
at han dro tilbake til Liverpool og
etablerte seg som sjømann der. 33
år gammel mønstret han på barken
Glen Grant 9. mai 1879 i Halifax,
Nova Scotia, som «Able-bodied
Seaman» med lønn 300 pund
sterling i måneden. Båten skulle til
Liverpool. Med det slutter vår viten
om sjømannen Anton Thoresen, alias
Anthony Thomsons liv og lagnad.
Hvem tok vare på brevet?
Vi kjøpte Hyldehøi av min tante
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Marie (Mimmi) Scheringer i 1974.
Min morfar Oluf Hagbart Baltzersen
bygde huset med anneks og
kolonialbutikk i 1925, etter at Sogsti
nordre hadde skilt ut tomter i dette
området.
Oluf Hagbart Baltzersen solgte
kolonialbutikken til Oscar Kjellgren
fordi ingen av hans barn ville drifte
butikken, og han selv var nærmere
70 år. Han satset på et nytt hus
på et nytt byggefelt kalt Lund i
Kristiansand, med melkebutikk i
første etasje og leilighet i 2. etasje.
Slik ville han trygge alderdommen
for seg og sin kone. Derfor solgte han
Hyldehøi i 1939 til Julius Scheringer,
som i sin tur hadde solgt Sogsti
nordre.
Julius Scheringers andre kone
var hans tidligere husholderske
Gustava Gustavesen. Scheringer ble
enkemann for annen gang i 1941, og
begge døtrene var også døde. Min
tante Mimmi ble hans tredje kone.
Da Julius Scheringer døde i 1943,
arvet min tante Mimmi Hyldehøi, og
mine besteforeldre flyttet inn i huset
igjen. De valgte å selge eiendommen i
Kristiansand og bli i Drøbak.
Ved hjelp fra organisasjonen
Slekt og Data fant vi altså ut at
brevskriveren Anthony Thomson var
den samme som Anton Thoresen,
født 31.12.1846. Han skriver
vakkert om sine «Kjere Forældre
og Sødskende». Faren var Thorer
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Andersen, født 1818, gift med
Guri Pedersdatter. De hadde fire
barn, hvorav Anton var nest eldst.
Hans eldste søster Maren Sofie
Thoresdatter, født 19.07.1845, giftet
seg med Gustaves Gustavesen.
Deres datter Gustava Torine
Gustavesen, født 15.09.1872, som
var Julius Scheringers kone nr. 2, var
Anthony Thomsons kusine. Hun
må ha tatt vare på amerikabrevet.
Gustava var bare to år da fetteren
skrev brevet. Selv var han 28 år.
Dette forteller at et amerikabrev var
verdifullt og ble tatt vare på. Hennes
familie bodde på «Røisebraaten», i
dag kalt Bråtan. Den kjente Drøbakmaleren Anton Thoresen, som for
øvrig var oppkalt etter sin onkel
Amerika-fareren, overtok huset på
Bråtan. Hans niese Aase Thoresen,
gift Teigen, overtok etter maleren og
flyttet dit sammen med sin mann,
skuespilleren Noralv Teigen, og de
to døtrene Tori og Sygne. I dag eies
huset av døtrene.
Takk til Sigbjørn Elvebakken og Else
Granum i Slekt og Data for god hjelp.
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Skiphelle ligger sør i Frogn og forbindes av de fleste med et myldrende
strandliv. Her ligger også det nedlagte Drøbak Fjordhotell, som
tidligere var Norsk Postforbunds feriehjem. Fjordhotellet har hatt store
utbyggingsplaner, noe som vil kreve en helt ny adkomstvei. Men hva er
egentlig opphavet til stedsnavnet Skiphelle?
Tekst: Ann-Turi Ford
Holterveien 4D, 1448 Drøbak
Telefon 64 93 26 33

Drøbak City
Tlf: 64 93 09 84

Vi fører dameklær fra
Norsk Postforbunds feriehjem på Skiphelle. Utsnitt av eldre postkort.
(Norsk arbeide KH).

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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Skip og helle
I 1826 ble navnet skrevet Schipellet
og på gamle sjøkart Schiphil.
Skiphelle er sammensatt av skip og
helle, i betydningen flatt berg, og
stedet betegnes som en plass hvor
skip kunne legge til. Navnet er
sammenstilt med Ladhella, et berg
hvor man kunne «innlate» varer, og
gamle bøker bekrefter at Skiphelle
er en gammel lasteplass som var vel
kjent mellom sjøfolk.

Gamle hulveier
Eldgamle hulveier, som går opp fra
Skiphelle i retning dyrket mark på
Røis, tyder på at Skiphelle har vært
en plass der fiskere kom inn med
fangsten, og båter har vært dratt inn
og ut. Arkeologene kan ikke svare
nøyaktig på hvor gamle hulveiene er,
men de anslås å være flere tusen år
gamle. (Kilder: Frogn historielag og
«Stadnamn fraa Oslofjorden» av
Gustav Indrebø, Oslo 1929).

Basert på en artikkel som opprinnelig ble trykt i Akershus Amtstidende, årg. 133,
fredag 15. september 2006, side 17.
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Utsikt fra den gamle brannvakta i Drøbak. Akvarell fra 2005.

ida Elisabeth under et besøk på Blaafarveværket sommeren 2018. (Foto: Hilde Emilie
Madvig Sem).

Kunstneren Del 1

ida Elisabeths malerier
fra Drøbak

og India. De fleste av bøkene er rikt
illustrerte. Sommeren 2019 skal hun
ha en stor utstilling med omkring 70
nye malerier på Fossesholm Herregård
i Vestfossen i Øvre Eiker. Utstillingen
er åpen fra 29. juni til 11. august.
Med tillatelse fra kunstneren har
vi her gleden av å presentere første del
i en serie hvor vi viser noen av hennes
flotte Drøbak-bilder og tekstene som
følger dem.

Niels Carlsens gate i de gode, gamle
dager. Akvarell fra 1998.

Lindtruppbakken slik den en gang var.
Akvarell trykt på forsiden av kalender
2012 fra ida Elisabeths kunstforlag.

Tekst: Sven Lindblad

ida Elisabeth (Elisabeth Jørgensen Singh) velger gjerne detaljrike
motiver fra småbyer og kulturlandskaper rundt om i landet. Her finner
vi blomsterprakt i frodige hager, staute trær, gamle, ærverdige trehus og
trange, krokete gater med hester og mennesker. Det hele er framstilt i en
svært personlig stil. Hun er født i Drøbak i 1956 og har malt mange vakre
bilder, også fra sin barndoms by.
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– Jeg tar bort alt som er nytt og stygt
når jeg lager bildene mine, har hun
uttalt, så av og til lurer jeg på om jeg er
født i feil århundre. Et stort antall av
ida Elisabeths akvareller fra særegne
steder og idylliske småbyer i Norge
har blitt trykt i kunstkalendere og
bøker – og ikke minst som postkort i
et samlet opplag på flere hundre tusen
kort. Hun har utgitt en rekke bøker
om forskjellige temaer, både fra Norge
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«Fergemann tid». Parti fra det gamle Drøbak, nederst i Storgata. Bildet
viser Hauffgården og nordre del av Finnegården. Begge ble offer for
rivningsvanviddet på 1950-tallet. Akvarell fra 1998.
Vår i Hamborgveien. Gouache fra 1993.

Sommer i Jørnsebakken. I dette strøket finnes fortsatt en del hus fra 17- og
1800-tallet. Disse husene var tidligere bebodd av loser og andre sjøfolk. Akvarell fra
juni måned i kalender 2011, utgitt av ida Elisabeths kunstforlag.

Parti fra Gamle Oslovei. Akvarell fra 1987.
28
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Osloveien 9, 1440 Drøbak
Telefon 415 02 513

FØLG MED I

GRØNTHUSET
DRØBAK GRØNT- OG
FRUKTTORG
PAVELSGÅRDEN – STORGT. 7
TLF: 64 93 02 88
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Benytt
våre
annonsører!
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Tekst: Odd Halvorsen
Starten
Det startet 17. august 1882. Magistraten David Faye-Hansen fikk
besøk av den 32 år gamle jøden Israel
Martco Pomerantz på sitt kontor.
Med seg hadde Israel attester fra
restauratør i Kristiania Iver Iversen
og fabrikant F. A. Petersen. Begge
innesto for hans hederlige vandel.
Israel var født 1850 i Galizia i
konglomeratstaten Østerrike. Galizia
var i seg selv et konglomerat, med to
offisielle språk – polsk og tysk – mens
en stor del av befolkningen snakket
ukrainsk eller jiddisk. Auschwitz lå i
Galizia. Omkring 1880 startet en stor
emigrasjon av jøder fra Galizia. Noen
få fant veien til Sverige og langt færre
kom til Norge. Israel hadde emigrert
til Sverige, men hadde også tenkt seg
Norge som virkeområde.
På kontoret til David Faye-Hansen
avla han ed til konstitusjonen –
Norges grunnlov – i samsvar med den
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kongelige resolusjon av 22.12.1853.
Etter dette, og på grunnlag av
fremviste attester, fant David FayeHansen at ingenting var i veien for
at Israel kunne få handelsborgerskap
til kjøpstaden Drøbak – og utstedte
borgerbrev. Men hadde Drøbak fått en
ny handelsborger? Handelsborgerne
i byen konkurrerte i et lite marked og
var betenkte på å få nye konkurrenter.
Israel var den første, så alarmen gikk
ikke. Og Israel hadde nok ikke i
tankene å slå seg ned som handlende
i den lille by. Borgerbrevet var like
fullt nyttig for ham, som omfarende
handelsmann. Vi hører lite til Israel
i Drøbak. Åtte år senerei finner vi
ham fortsatt som bosatt i Sverige. I
Hedemora, Kopparbergs län (kalles i
dag Dalarne). Der figurerte han som
handelsreisende og var fortsatt ugift.
Snøballen begynner å rulle
Det gikk et par-tre uker. Så begynte
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Til venstre: David Faye-Hansen. (Foto: Akershus Amtstidende, Årg. 17, nr. 79, lørdag
14. oktober 1899, s. 1). Til høyre: Hirsch Roterosen ca. 1887. (Foto: Arkivverkets
digitale fotoarkiv / Statsarkivet i Oslo. Oslo politikammer, Kriminalavdelingen).

snøballen å rulle. 4. september fikk
magistraten besøk av en ny 32 år
gammel jøde, Hirsch Roterosen. Han
viste frem tre attester. Den ene kom fra
rabbineren D. Lewysohn i Stockholm
og var en bekreftelse på at Hirsch var
født 27. juli 1850 i Øst-Polen – da
del av det russiske keiserrike. Også
Hirsch hadde to attester fra norske
borgere på hederlig vandel. De to var
exam.juris. Rasmus Rasmussen (døde
1889 i Hurum) og megler Rasmus
Rasmussen Berg i Kristiania. Hirsch
kom senere opp i litt trøbbel. Han
var sammen med tre andre jøder
anmeldt i Kristiania 1888 for å ha
solgt linvarer – særlig dekketøy – til
overpriser. Tiltalen ble snart frafalt.
Hirsch fikk heller ikke bot for ulovlig
handel. Det var imidlertid nok til at
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vi finner ham i Oslo politikammers
«forbryteralbum». Også Hirsch
var omfarende handelsmann med
hovedsete i Sverige. I den svenske
folketellingen fra 1880 bodde han i
Stockholm sammen med sin familie.
Og sin bror Wolf.
Hirsch kom til magistratskontoret
i Drøbak sammen med en annen jøde,
den 29 år gamle Louis Grün. Han
hadde attester fra de samme personer
som Hirsch Roterosen og fikk sitt
borgerbrev til Drøbak på samme
måte. Også han bodde i Sverige, i
1890 i Stockholm. Han var født i
Danzig (Gdansk), som på den tid var
i Preussen. Grün kom til Sverige før
1875. Han oppholdt seg hovedsakelig
i Stockholm, men i 1888 var familien
innom Manchester ser vi av den
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svenske folketellingen. Som handlende
i klær og tekstiler var Manchester et
naturlig reisemål.
Salomon Rosenbaum troppet
opp på David Faye-Hansens kontor
20. september. Også han var østjøde,
født 1849 i russiske del av Polen. Han
var i 1890 bosatt med sin familie i
Sundsvall som handelsbetjent. De
norske attestene var fra Rasmus
Rasmussen nevnt ovenfor og fra
trelasthandler Martin Gustavsen Slora
i Kristiania.
Fra det russiske Polen kom også
Moses Aron Krugmann, født 1846.
Gartner P. Andersen attesterte
nå sammen med gjengangeren
Rasmussen. Moses ser ut til å ha
kommet til Sverige på 1870-tallet. I
1880 og 1890 bodde han med familie
i Umeå. Hos David Faye-Hansen var
han 2. oktober 1882 som nummer
fem av jødiske handelsreisende som
fikk handelsborgerskap i Drøbak
1882. Samme dag og med attester
fra de samme kom nummer seks,
Jakob Bernstein. Jakob var yngre,
født 1858 i Russland. I 1890 var han
handelsbetjent i Vännäs, Västerbotten.
Fire dager senere kom nummer syv,
den eldste av dem. Det var Josef Levy
Krugmann, født 1843 i russisk Polen.
Han var kanskje broren til Moses
Aron Krugmann, men vi finner
ham ikke i svenske folketellinger.
Attestene hadde han fra megler Berg
og Rasmussen, datert dagen før.
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13. oktober kom nummer åtte,
Wolf Roterosen, en tre år yngre bror
av Hirsch nevnt ovenfor. Wolf bodde
som nevnt i 1880 sammen med
Hirsch i Stockholm. Attester fikk
Wolf fra megler Berg og bokbinder
Joh. Norbye. Samme dag og med
samme attester kom Ernst Grüner,
født i Danzig 1850. I svenske
folketellinger gikk han under navnet
Ernst Grün og var både i 1880 og
1890 bosatt i Stockholm. Den siste
kom også på denne dagen, Abel
Brück. Han var født 1852 i Russland
og hadde samme attester som de to
foregående. I Sverige var han i 1880 og
1890 bosatt Stockholm med hustru og
barnii.
Hvorfor kom de til Drøbak?
Hvorfor kom disse jødene til David
Faye-Hansen i Drøbak i 1882? Det
har jeg ikke et sikkert svar på, men
det kan ha sammenheng med at de
oppfattet handelsborgerskapet og
borgerbrevet i Drøbak som nyttig
i forbindelse med den omfarende
handel i Norge og Sverige. Mange
jødiske immigranter til Sverige strevde
med å skape seg en sikker næringsvei.
Omreisende handel var slitsomt og
til en viss grad noe som ble sett ned
på i samfunnet. Etter litt tid fikk
de etablert bedre kontaktnett til
leverandører og fabrikker. Men de
første årene var nok tilværelsen preget
av usikkerhet og improvisasjoner. For
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David Faye-Hansen bodde i Niels Carlsens gate 17/19, som på den tiden var én
eiendom. Til venstre ser vi glimt av den yngre hjørnegården i Niels Carlsens gate 19,
som står der ennå. Den eldste bygningen midt på bildet ble revet i 1950-årene for å
gi plass til blokka i Niels Carlsens gate 17. (Foto: Svein Qwammen. Kilde: «Drøbak»,
utgitt av Drøbak kommune, 1961, s. 29).

alle ti gjelder det at de hadde emigrert
til Sverige og at de var østjøder. Og at
de ikke nedsatte seg i Drøbak eller i
Follo.
1882 var også et år med
stortingsvalg. Og vi skal se at David
Faye-Hansen var opptatt av politikk.
Det gikk ellers i landet noen mer eller
mindre velbegrunnede rykter om
at det ble gitt proformaborgerskap
i byene for å oppfylle kravene til
stemmerett. Dette var ikke aktuelt
for de ti jødene som fikk borgerskap
i Drøbak. De fleste kom etter
valgdagen, og ingen av dem oppfylte
betingelsen i Grunnlovens paragraf 50
om minst 5 års botid i landet.
1880-tallet i Europa var en tid
der antijødiske holdninger i enkelte
34

områder fikk nokså voldsomme
utslag. I april 1881 hadde det brutt ut
store pogromer nettopp der mange av
jødene som fikk borgerskap i Drøbak
vokste opp. I Polen, i Ukraina. Den
russiske tsar Alexander II var nettopp
myrdet. Mange ga jødene skylden,
uten grunn. Den nye tsaren Alexander
III hatet jødene og gjorde lite for å
hindre pogromene. Dette er det store
bakteppet for det som ble fremført på
den lille scenen i Drøbak.
En original magistrat
David Faye-Hansen fremstår som
en original politimester, byfogd og
magistrat. Han var ikke bare populær
i vår lille småby. Anton Brask Rustad
var en kort tid redaktør av Akershus
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Amtstidende. I 1885 hevdet han at
David Faye-Hansen ofte viste seg
beruset i byens gater. Han mente at
han om nødvendig kunne innstevne
et halvt hundre tingsvitner på at dette
var sant.
Faye-Hansen bodde uten familie
i Drøbak. Hans kone var død av
tuberkulose i august 1861. Datteren
vokste opp hos sin mormor. Selv holdt
Faye-Hansen til i Niels Carlsens gate
17/19, som var én eiendom frem til
1923. Gården som 1919–1923 ble eiet
av Drøbak Arbeiderparti.
Gateslaget i november 1876
Anleggsarbeiderne ved Drøbak-jetéen
i Oslofjorden skapte en del bråk, og
kommunen bevilget midler til to
ekstra politikonstabler mens arbeidet
pågikk. Men den lille politistyrke
i Drøbak var lett bytte når det
utviklet seg til større gateslag. Slik
det gjorde onsdag 8. november 1876,
da godt og vel et snes jeté-arbeidere,
som nettopp hadde fått lønning,
lagde bråk ved Hammerstads gård
(senere Bankhjørnetiii). Politibetjent
Bernt Anker ble bitt i hånden. De
to politikonstablene og Anker måtte
rømme plassen. Kniver kom frem.
En kniv ble kastet mot – og hadde
nesten truffet – en politikonstabel.
Alarmtrommene gikk. Etter hvert
kom flere drøbaksfolk til. Med
hjelp fra disse fikk de kontroll over
hovedmennene. Før dette hadde
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politimesteren David Faye-Hansen fått
beskjed om tumultene. Han oppsøkte
åstedet iført sin uniformslue med
gullsnor. Han var den eneste fra politiet
til stede, for konstablene og betjenten
hadde jo trukket seg vekk. Han
forsøkte likevel å få arbeiderne til å roe
seg ned. Det gikk heller dårlig. Han ble
overfalt og kastet i bakken, men greide
å rømme inn i et hus i nærheten.
Vararepresentant til Stortinget
I 1891 ble David Faye-Hansen
valgt til suppleant for Venstre på
Stortinget. Drøbak og Moss var én
stemmekrets. Det ble da alltid Moss
som stakk av med representanten.
Faye-Hansen fikk likevel noen
uker på Stortinget, både i 1893 og i
1894. Han var en aktiv representant
som hadde ordet i en rekke sakeriv.
Den største saken av dem alle var
spørsmålet om felles utenriksstyre med
Sverige. Her markerte Faye-Hansen
seg blant de aller mest utålmodige
unionsmotstanderne. I juli 1893
fremsatte han første gang sitt radikale
forslag om å nekte bevilgning til et
felles norsk-svensk diplomati. I talen 19.
juli 1893 avsluttet han: «svenskestyre
i Sverige anser jeg for å være en heder
og ære, men et svenskestyre i Norge
anser jeg for vanære og skjensel». Talen
møtte bifall fra galleriet, og presidenten
måtte frem med sin klubbe. Forslaget
ble fremsatt både i 1893 og i 1894.
Begge ganger ble det nedstemt.
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Stortingspresident og partileder
Viggo Ullmann var blant flere kjente
venstrepolitikere på den radikale fløy
som stemte for forslaget.
Konservative Akershus Amtstidende raljerte i 1895 over FayeHansens «Drøbaklinje» i konsulatsakenv. David Faye-Hansen fikk ikke
selv oppleve unionsoppløsningen i
1905. Han døde i 1899, 66 år gammel.
Noter:
i Den svenske folketellingen 1890, se https://
sok.riksarkivet.se/folkrakningar.
ii Fra magistratsprotokollen i Drøbak
magistrats arkiv (SAO/A-10140/Aa/
L0000).

iii Fredrikstad Tilskuer 10.4.1877 gir en grei
oppsummering av hendelsen – tilgjengelig
på www.nb.no. Forhør i saken er også
tilgjengelig på nett – i Drøbak byfogds
ekstrarettsprotokoll 5. Hammerstadgården
var bygget i første halvdel av 1760-årene
av Andreas Carlsen, men forandret etter
brannskader i 1891. Gården brant helt
ned 28. november 1902. Den nåværende
murbygning ble oppført 1903 av Hans P.
A. Ruud.
iv Se Storthingstidende på www.stortinget.
no.
v Amtstidende reagerte på artikler David
Faye-Hansen nylig hadde publisert
i Dagbladet om unionsspørsmålet.
(Dagbladet 8. og 15.9.1895)

Dyrløkkeveien 15, 1448 Drøbak
Din snekker i Follo

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

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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Glimt fra småbyen
Drøbak i 1889 Del 1
Skulle byen bli uten politibetjent?
I 1889 ble stillingen som politibetjent ledig, men Drøbak var jo en liten
by, så var det egentlig nødvendig å ansette noen i denne stillingen? Det
sto det strid om i kommunestyret, og det hele utviklet seg nærmest til en
maktkamp mellom to markante personer i det offentlige liv i Drøbak. Det
var daværende byfogd, magistrat og politimester David Faye-Hansen og
den myndige og bestemte doktor Nils Torgersen.
Tekst: Bjørn Lilleslåtten
Strid mellom to sterke
personligheter
Det tidligere ladestedet Drøbak
fikk kommunalt selvstyre basert på
formannskapslovene av 1837 og hadde
ved lov av 20. august 1842 fått bystatus
ved at det ble kjøpstad. Drøbak var
nå blitt egen bykommune. En tid
etter opprettelsen av kjøpstaden, fikk
man også en kombinert stilling som
politibetjent og underfogd. Det var
denne kommunale stillingen som nå
hadde blitt ledig etter at politibetjent
Bernt Anker døde i august 1889. Han
hadde sittet i stillingen helt siden
1867. Tidligere hadde vektere vært
stedets patruljerende ordensmakt.
Vekterne fortsatte riktignok sin
virksomhet enda en tid, parallelt med
politibetjenten, etter at stillingen var
blitt opprettet.
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De to «kamphanene» som sto
mot hverandre i denne saken, var på
den ene siden høyesterettsadvokat
David Faye-Hansen, som ble
konstituert i stillingen som byfogd i
1871 og utnevnt i 1873. Han var også
byens politimester og magistrat. FayeHansen var nok en sterk personlighet
med bestemte meninger, noe som
tydeligvis har medført at han har
kommet på kant med flere av de
folkevalgte. Som kombinert byfogd,
politimester og magistrat medførte
stillingen at han automatisk hadde
møteplikt og tvungen deltagelse
etter lov i flere kommunale organer,
blant annet fattigstyret, hvor han
var formann, i formannskapet, i
representantskapet og i skolerådet.
På den andre siden i denne saken
sto doktor Nils Torgersen, som var
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en av de folkevalgte. Han var født
i 1844 i Kristiania og hadde hatt
ulike legetjenester rundt om i landet.
I Drøbak var han kompanikirurg
og garnisonslege på Oscarsborg
i årene 1884–1891. I sin tid i
Drøbak var han også fattiglege og
ordfører i sunnhetskommisjonen
i perioden 1885–1887. Han var
formann i komiteen for Drøbak
vannverk da dette ble anlagt og i
perioder valgmann, overformynder,
kommunestyrerepresentant og
ordfører. For året 1889 ble Nils
Torgersen valgt til viseordfører, og
han var byens ordfører fra 1890 til
1891. Deretter flyttet han fra Drøbak
til Kristiania.
Ville erstatte politibetjenten med
brannmenn
Etter politibetjent Bernt Ankers
død i 1889 utarbeidet doktor
Torgersen sammen med noen
andre en innstilling som gikk ut
på at tjenesten som politibetjent
i framtiden skulle utføres av
brannkonstabler. I det minste
burde man forsøke en slik ordning
for å se om den kunne fungere.
Brannvakta skulle da daglig stille en
brannkonstabel til full disposisjon
for politimesteren for å utføre
nødvendig polititjeneste. Dersom
den faste stillingen som politibetjent
kunne inndras helt, ville kommunen
kunne spare 720 kroner årlig og
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i tillegg få disposisjonsrett over
tjenesteboligen i Hospitalets 2.
etasje, som hittil hadde vært tillagt
stillingen som politibetjent. Videre
fikk man på denne måten muligheten
til å gi brannkonstablene en liten
lønnsøkning.
Innstillingen ble først sendt til
David Faye-Hansen til uttalelse.
Han svarte med å fraråde ikke
bare at en slik ordning ble innført,
men også at det ble satt i gang
forsøk i den retningen som var
antydet i innstillingen. Deretter ble
innstillingen sendt til den såkalte
«arbeidskomiteen». Denne lokale
komiteen ble ledet av en bestyrer
og var sannsynligvis opprettet
som en følge av at Departementet
for de offentlige arbeider ble
etablert i 1885. Ved etableringen
hadde departementet blant annet
ansvaret for brannvesenet, veiene og
havnevesenet.
Arbeidskomiteen fant
innstillingen uheldig. Derimot
hadde de et forslag som gikk ut på en
ordning som trolig ville bli billigere
enn den nåværende, og som i alle fall
var sikrere enn den ordningen som
var antydet i innstillingen, nemlig
at politibetjenten også ble tillagt
oppgaven som arbeidsbestyrer.
Etter dette ble innstillingen
sendt til formannskapet. David
Faye-Hansen hadde ni måneders
permisjon fra september 1889, og
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Byfogd David Faye-Hansen (1833-1899).
(Kilde: Bjørn Lilleslåtten og Ivar Simastuen:
«Politiet i Follo gjennom 100 år». Utgitt av
Politimesteren i Follo, 2002).

Doktor Nils Torgersen (1844-1916).
Portrett i Frogn rådhus, tegnet av Nils
Joachim Linge i 1936 etter et eldre
fotografi. (Foto: Sven Lindblad).

i hans fravær ble advokat Otto
Johan Lund konstituert i stillingen
som politimester, magistrat
og byfogd. Fra 1886 til 1899
drev Lund sakførerforretning i
Drøbak. Han var ordfører i flere
år og i tillegg administrerende
direktør i Follo sparebank. Under
representantskapsmøtet 12.
november 1889 uttalte Lund at
brannkonstablene i virkeligheten
bare var arbeidsfolk uten utdannelse
og øvelse som politibetjent. Han
kunne ikke tro at noen virkelig
mente at en slik mann kunne
være like godt skikket som en
politibetjent.

Drøbaks økonomiske situasjon i
1889
Det var flere årsaker til at forslaget
om endring av stillingen som
politibetjent opprinnelig ble
utarbeidet. Hovedgrunnen var nok
at Drøbaks budsjett for 1889 måtte
beskjæres i forhold til de summene
som var oppført under de forskjellige
postene. Men en underliggende årsak
til forslaget var trolig en pågående
strid mellom Faye-Hansen og
Torgersen.
For å forstå den økonomiske
situasjonen må vi se litt på
diskusjonen som oppsto vedrørende
utgiftene til fattigvesenet, som var
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Budsjettet for 1889 ble behandlet
i representantskapsmøte 5. desember
1888. Budsjett-forslaget inneholdt 24
poster. De fleste var låst. Organisten
og «Bælgetrederen» skulle begge ha
sin lønn, henholdsvis kr. 120 og kr.
20. Likeledes skorsteinsfeieren (kr.
1.200) og jordmoren (kr. 200). Her
ble det ingen diskusjoner. Men under
post 1, Fattigvesenet og post 2, Lønn
til politibetjenten, var det slutt på
enigheten. Disse to postene skapte
debatt.

Advokat Otto Johan Lund (1859-1924)
vikarierte i stillingen som byfogd i 18891890 og var senere ordfører i Drøbak fra
1893 til 1896.

Kjøpmann og konsul Martin Fredrik
Skancke (1840-1922) var ordfører i
Drøbak i 1877, 1880-1881, 1887, 1889 og
1897. Portretter i Frogn rådhus, tegnet
av Nils Joachim Linge i 1936 etter eldre
fotografier. (Foto: Sven Lindblad).

den største posten på budsjettet.
Ved en titt på «fattigbudsjettets»
historikk i Drøbak kan en se at i
1877 var det brukt 6.620 kroner
på de fattige, mens i 1888 var
summen økt til 10.388 kroner.
I budsjettforslaget for 1889 var
det foreslått kr. 10.000. Ettersom
innbyggerantallet i Drøbak i 1889
var totalt ca. 2.200 sjeler, ble det ikke
mange som skulle dele skattebyrden.
Å holde utgiftene nede og skatteøret
lavt var derfor viktig.
Den 1. januar 1889 var
Drøbaks gjeld på kr. 78.000, som

ble forrentet med 4 ½ %. Det ble
betalt avdrag på kr. 2.000 pr. år.
Kontantbeholdningen pr. 12. mars
utgjorde kr. 20.781. Til å betjene
gjelden – samt utgiftene som
framkom i årets budsjett – var det
kun 147 personer og bedrifter som
var verdige til å komme med på listen
i Akershus Amtstidende over de med
størst inntekter. Inkludert her var
Follo sparebank, dampskipsselskapet
«Oscar» og Brennevinssamlaget.
Resten av skatteyterne hadde så små
inntekter at de ikke var verdt å nevne
i avisen.
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Innstillingen behandles videre
I et skriv datert 4. november
1889 oversendte ordfører Martin
Skancke forslaget om endring av
stillingen som politibetjent sammen
med formannskapets konklusjon
til representantskapet. Med den
tidens administrative språkbruk ble
forslaget – eller innstillingen – kalt
en «Forestilling». Formannskapets
konklusjon var at «I anledning
af Forestillingen bliver ingen
Forføining at træffe».
Imidlertid hadde formannskapet
i tillegg en mindretallsinnstilling fra
en person som «deler Indsendernes
Tanker og nærer ikke synderlig
Betænkeligheder ved at der anstilles
en Prøve i den antydede Retning».
Det er nærliggende å tro at denne ene
personen var doktor Nils Torgersen.
Det var han som hadde skrevet
under den opprinnelige innstillingen
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på vegne av flere, og han satt i
formannskapet. Uttalelsen gikk ut
på at polititjenesten – forsøksvis
i et halvt år – kunne overføres til
brannkonstablene. Disse skulle da stå
til politimesterens disposisjon. Han
benevner også politibetjentstillingen
som en vakanse, uten å ta hensyn til
at politibetjent Nils Haakon Mørk
allerede var konstituert i stillingen
etter Bernt Anker. Subsidiært ville
han gå inn for at politibetjenten
kunne tillegges arbeidsbestyrerens og
brannmesterens funksjoner.
I innstillingen ble det også tatt
opp et ønske om å få utarbeidet
politivedtekter for Drøbak. Dette
skapte så mye debatt at denne saken
ble utsatt. En av begrunnelsene for
utsettelsen var at man ønsket at
byfogd Faye-Hansen var til stede når
politivedtektene skulle utformes.
Men i den sammenheng uttalte
doktor Torgersen at han ikke ville
være med på å utsette behandlingen
«thi han havde ikke den Tillid til
den virkelige Politimester, at det da
vilde blive noget udaf Sagen, han
troede, at den vilde dø hen».
Artikkelen fortsetter i neste nummer
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Årungselva og Tjuvåsen

Isdrift i Frogn
I 2018 kom Hilde Degerud Jahr
med en bok om eksporten av naturis
fra Frogn, som i hovedsak skjedde
i perioden 1850 til 1914. Bruk av is
var den tidens metode for kjøling av
matvarer, og det var penger å tjene
både for fattig og rik.
Fremdeles kan vi se kulturminner
etter isdriften. Det er isdammer
med demninger, steinmurer der det
sto hus for å oppbevare isen – og
fortøyningsbolter på bergknausene.
Tjern og dammer gleder oss året
rundt. Tjernene er naturlige, mens
dammene er kunstige. Teknikken for
å skjære isblokker var stort sett den
samme på alle tjern og isdammer.
Det er i tillegg en rekke stedsnavn og
veinavn som forteller om isdriften
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i Frogn. Ved å forstå hva vi ser i
naturen, kan vi forestille oss det som
har vært her før.
Boken er rikt illustrert med en
rekke akvareller utført av forfatteren,
samt en del fotografier. For å fortelle
om isdriften har Hilde Degerud
Jahr studert fotografier og gått ut
for å male på stedet. Forfatteren er
oppvokst på Søndre Digerud gård,
med nærhet til isdriften i dette
området. Den flotte boken på 32
sider har tittelen «Isdrift i Frogn»
og kan kjøpes på Follo museum, i alle
bokhandlere og hos nettbokhandlere
som haugenbok.no. Inntektene
av salget går i hovedsak til Frogn
historielag og Follo museum.
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Årungselva og Tjuvåsen er et vilt og
mystisk landskap med en spennende
historie. De fleste kjenner knapt
området utenfra. Noen spredte glimt
fra Nessetveien, Vassumkrysset og
Bekkevoll er kanskje alt. Det er ikke
så mye å se av gammel historie i dag,
nesten bare noen mosegrodde ruiner
og steinmurer skjult av tett vegetasjon.
I fjellsida langs elva er det en gammel
akvedukt med et rustent jernrør og en
turbin like nedenfor.
Eldre folk har kunnet fortelle
om storindustri langs Årungselva.
Nederst i vassdraget hadde Froen
bruk industrianlegg som var i drift til
midt på 1930-tallet. Dette var kanskje
det største og eldste industrimiljøet
i Follo. Industrihistorien går tilbake
til middelalderen, og munkene på
Hovedøya drev kvartsgruve på Tjuvåsen
og trolig glassverk nede ved elva. Øverst
mot Årungen lå Froen mølle, som var i
drift til slutten av 1940-tallet. Fortsatt
kan vi se ruiner av mølla i skogkrattet
ved Vassumkrysset. I dag har naturen
og glemselen lagt sitt slør over denne
virksomheten fra tidligere tider.
På toppen av Tjuvåsen er det
rester av en gammel bygdeborg, og
i det samme området finnes det en
skummel og hemmelighetsfull hule,
som blir kalt røverhula. I mange
generasjoner har det vært spekulasjoner
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og sagn knyttet til denne hula. Knut
Hamsun kjente området godt og har
brukt det i romanen «Victoria», og
Trygve Gulbranssen ble inspirert til
visse skildringer som vi finner i den
berømte romanen «Og bakom synger
skogene».
Boken «Årungselva og Tjuvåsen
– rekonstruksjon av et historisk
landskap» er skrevet av Vidar Asheim
og kom ut i 2018. Den er på 71 sider
og ble utgitt av Ås historielag og Frogn
historielag. Boken er rikt illustrert med
forfatterens fotografier og kart, samt
hans egne tegninger og malerier med
rekonstruksjoner av den omfattende
næringsvirksomheten langs vassdraget.
Den kan kjøpes på Follo museum og hos
bokhandelen Erik Johansen i Ås.
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Alt på ett sted
– kan leveres ferdig montert
Kontakt Fagsenteret for peiser og ovner

Velkommen til KIWI
Ullerudsletta

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

DRØBAK
TVERRFAGLIGE KLINIKK
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•
•
•
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•
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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. 10-15
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
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Åpningstider:
tirs/fre 10-17
ons/lør 10-16, tors 10-19
søndag og mandag stengt
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I denne spalten vil advokater hos
Falkanger, Wiik, Høyte & Fremstad komme
med juridiske råd og tips innenfor aktuelle
temaer. Denne gangen orienterer advokat
Marit Falkanger om hva vi kan forvente
oss av den nye arveloven som er sendt til
behandling i Stortinget.

Ny arvelov på trappene –
Hva kan vi forvente oss?
Arveloven av 1972 skal nå erstattes
av ny lov. Nytt lovforslag er sendt
til behandling i Stortinget. Det er
fortsatt noe usikkert når ny lov trer
i kraft. Det som er sikkert, er at den
kommer, og med viktige endringer for
blant annet arv til barn og gjenlevende
ektefelle. Det er viktig å sette seg
inn i endringene og finne ut hvilke
konsekvenser dette vil få for deg og
din familie. Den nye loven er ment å
være mer moderne og godt tilpasset
vårt moderne samfunn. En del
reaksjoner har allerede kommet.
Pliktdelsarv
Med pliktdelsarv mener vi den
minstearven som barna har
lovmessig krav på. Etter gjeldende
rett er pliktdelsarven 2/3 av
nettoformuen i arvelaters dødsbo,
men beløpsmessig begrenset til 1
million per barn eller hvert barn
sin linje, likevel slik at grensen for
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fjernere livsarvinger er minst kr
200.000 til hver.
I forslaget til ny arvelov økes
pliktdelsarvens nedre grense
fra kr 1.000.000 til 25 ganger
grunnbeløpet i folketrygden. I dag
er grunnbeløpet (1 G) kr 96.883.
Det vil si at hvert barn av arvelater
har krav på minimum kr 2.422.000.
Dette forutsetter at det er midler i
boet.
Dersom arvelater har en
nettoformue på 10 millioner og
etterlater seg to barn, vil man etter
gjeldende arvelov kunne disponere
over kr 5,15 millioner. Dersom
samme arvelater etterlater seg tre
barn istedenfor to barn, vil 25 x G
per barn etter dagens G utgjøre kr
7,26 millioner, mens 2/3 vil utgjøre
kr 6,67 millioner. Det vil si at i et
slikt tilfelle vil arvelateren etter
lovforslaget fritt kunne disponere
over kr 3,33 millioner, ettersom
45

brøken på 2/3 vil være mindre enn
25 x G per barn.
Har du stor formue, har du mye
fleksibilitet, og det er mye å hente
på å opprette testament og fordele
formuen mellom livsarvingene der
du ønsker å forfordele noen av dem.
Du kan også gi din ektefelle mer
enn det denne har krav på etter
loven. Dess flere barn du har og dess
mindre formuen er, jo mindre er det å
disponere fritt over.
Ektefellearv
Arv til ektefellen står i en særstilling,
og denne har krav på sin del av boet
før barna kommer til. Ektefellens
arverett er ikke blitt styrket i den nye
arveloven. Dette er fortsatt 1/4 av
boet der arvelater etterlater seg barn,
minimum 4 ganger grunnbeløpet i
folketrygden – i dag kr 387.500. For
mindre dødsboer vil det fortsatt være
slik at gjenlevende ektefelle kan sitte
igjen med hele boet etter avdøde og
barna ikke arver noe.
Der det er store verdier som skal
deles, er det mulig å fordele arv og
skreddersy ønskede ordninger ved
opprettelse av testament.
Særkullsbarn
I dagens samfunn er det mange som
gifter seg igjen etter at ektefellen dør
eller etter skilsmisse. Da er det ofte barn
fra tidligere forhold (særkullsbarn) og
ny ektefelle som må hensyntas.
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lurt å skrive testament som regulerer
hvor mye man ønsker å tilgodese
sin gjenlevende ektefelle/samboer
med. Ved testament kan man også
tilgodese ett av flere barn om man
ønsker det – bare man husker på
minstearven.
Man kan tenke seg ektepar med
særkullsbarn fra tidligere forhold som
bygger seg opp et felles hjem sammen,
og der eiendommen ved arvefallet har
fått en betydelig verdi. Særkullsbarna
er ofte voksne med egen, selvstendig
økonomi. Gjenlevende ektefelle vil
da måtte konkurrere med avdødes
særkullsbarn om arven. Mange ønsker
da å tilgodese gjenlevende ektefelle
til fordel for egne særkullsbarn ved
opprettelse av testament. Dette for å gi
gjenlevende ektefelle en mulighet til å
beholde hjemmet og slippe å selge for
at særkullsbarna skal få sin arvedel.
Arvelater kan her i testament
begrense arveretten til barna sine til
minstearven på drøye kr 2.400.000
til hver og la ektefellen få resten. For
at dette skal få noen betydning, må
arveboet der avdøde har kun ett barn
overstige kr 3.200.000 (pliktdelsarven
til den ene livsarvingen kr 2.400.000
og ektefellens pliktdelsarv på ¼ kr
800.000).
I våre dager har ofte det man
etterlater seg en høyere verdi enn kr
3.200.000. Er dette tilfellet, er det
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Fordeling av boets aktiva
Slik arveloven er i dag, kan arvelater
i begrenset grad bestemme hvem av
barna som skal arve hytta og hvem
som skal arve boligen. Ny arvelov
åpner for mer smidighet her. I
testament vil man kunne konkretisere
hvem som skal arve eksempelvis hytta.
Arvingene slipper da å sitte med
eierbrøker i eiendommer sammen. Vi
ser ofte at dette kan skape splid.
Dersom verdien av den konkrete
eiendel som testamenteres bort
er høyere enn arvingens andel av
boet, kan arvingen i så fall betale
det overskytende til boet og likevel
beholde eiendelen.
Samboere
I ny arvelov ser det ikke ut til at
gjenlevende samboers stilling endres.
Det vil fortsatt være slik at samboere
med felles barn har rett på arv
tilsvarende 4 ganger grunnbeløpet
i folketrygden (i dag kr 387.500).
Gjenlevende samboer med felles barn
vil også fortsatt ha en begrenset rett
til å sitte i uskiftet bo med felles bolig
med innbo, samt bil og fritidsbolig.
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Har samboerne ikke felles barn,
vil det fortsatt ikke være arverett
for gjenlevende. Her er det svært
viktig at paret skriver testament og
tilgodeser hverandre.
Oppsummering
Med ny arvelov kreves en sterkere
bevissthet om hvordan man ønsker
å disponere arven. Dette gjøres
ved opprettelse av testament. Vi
advokater ser også at det vil kunne
bli en del tvister rundt tolkningen av
gamle testamenter der arvelater etter
dagens arvelov har begrenset arven
til sine livsarvinger til minstearv, kr
1.000.000. Trer den nye loven i kraft
med nye minstearvsbestemmelser,
anbefales alle som sitter på
testamenter med slik regulering å
se igjennom sitt testamente og gjøre
eventuelle endringer.
Det skal bli spennende å følge
Stortingets behandling av den nye
arveloven. Lovforslaget ble sendt
Stortinget i juni 2018. Når ny lov
er vedtatt av Stortinget, skal det
fastsettes et ikrafttredelsestidspunkt.
Det vil sannsynligvis gå noe tid
fra vedtakelse av loven og til den
settes i kraft. I tillegg er det foreslått
ett år ekstra før pliktdelsreglene i
den nye loven får anvendelse. Etter
overgangsperioden vil testasjoner
som bygger på maksbeløpet på 1
million bli ugyldige så langt de er i
strid med de nye pliktdelsreglene.
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Frogn seniorsenter
Niels Carlsens gate 20, Postboks 328, 1441 Drøbak, Tlf. 64 90 61 85

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

