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LEDER
Juleneket
Den gamle 
skikken med 
å sette ut 
julenek har 
holdt seg godt 
helt fram til 
våre dager. Vi 
ser gjerne for 
oss at det blir 
gjort for å glede fuglene med litt ekstra julemat, og 
her i landet er skikken omtalt første gang på midten 
av 1700-tallet. På Aldolph Tidemands flotte maleri 
fra Telemark i 1846 løftes juleneket høyt opp på en 
stang, noe som var vanlig den gangen. 

Dette var en viktig handling for folk på gårdene, 
og når vi får høre at en prest i Valdres i 1700-årene 
tordnet mot skikken som overtroisk og dermed 
syndig, skjønner vi at det var noe mer knyttet 
til juleneket enn bare fugler. Kulturhistorikeren 
Kristofer Visted har skrevet interessante artikler 
som senere er samlet i boken «Jul i gamle dager». 
Her leser vi at skikken med julenek opprinnelig 
hadde sammenheng med sikring av den livsviktige 
korndyrkingen, og at hensynet til fuglene må ha 
kommet i annen rekke. 

Kornbandet ble satt opp som en symbolsk 
handling for å sørge for god avling av brødkorn. 
Bonden måtte passe på at det var noe igjen av 
årets avling, ellers kunne misvekst ramme gården. 
Samtidig representerte juleneket vekstkraften, og den 
høye stangen symboliserte usynlige, magiske krefter 
som kunne få aksene til å vokse seg høye også det 
kommende året. Og med disse små glimtene fra vår 
kulturhistorie ønsker vi våre kjære lesere en riktig god 
jul og et godt nytt år. 

GODT NYTT FRA SENIORSENTERET
Da er tiden igjen inne for noen ord i Pensjonist-nytt. Dette året er snart ved sin ende, 
og jeg sitter igjen med mange inntrykk og tanker. Årene går så fort, men jeg har 
heldigvis almanakken som jeg kan bla meg igjennom. Året startet med at vi fikk ny 
enhetsleder etter Pål Mørk, Hanne Løkka. Jeg må si at vi har vært heldige med den 
nye kultursjefen. Hun er veldig hyggelig, effektiv og kunnskapsrik. 

Ellers har vi hatt ganske mange mandager med konserter i kaféen vår: Gunnar 
Pedersen, Reidar Myhre og Philip Kruse, Lars Klevstrand, Sissel Kvambe, Kjell 
Jørung, Kari Svendsen og Underholdningsvogna. Disse konsertene koster ikke noe 
for deg å komme for å se og høre på. De er finansiert med midler fra Den kulturelle 
spaserstokken. Du får kjøpt både kaffe og noe godt å bite i her i vårt hyggelige lokale. 
I hallen har vi hatt salg av både sko og klær, og Forever Living har vært innom noen 
ganger med sine Aloe vera- og andre naturprodukter. 

Innimellom alt dette har vi hatt fire hyggekvelder med god mat og drikke, 
samt underholdning og loddsalg. Vi har hatt fire temamøter, påske- og julemesse 
på arbeidsstuen, dagsturer og turer til konserter og teater. Den 24. juni feiret vi 
sankthans på tradisjonell måte med rømmegrøt og spekemat. Det er hyggelig og 
populært.

Vi prøver alltid å reklamere så godt vi kan, både i «Det skjer i uka» i Amta, 
informasjonsbilaget til Frogn kommune og på Facebook (Frogn seniorsenter).

 Vi på seniorsenteret vil få ønske alle 
en god og fredfull jul og et godt nytt år!

Hilsen Sissel Johansen, avdelingsleder, Frogn seniorsenter

Drøbak kirke og 
seniorsenteret. 
Illustrasjon av Kjell 
E. Midthun, 2006. 
©Sollia forlag.



Wilhelm Peters fotografert av L. Abel i 
1883. (Foto: Nasjonalmuseets bildebyrå).
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Maleri av Wilhelm Peters fra 1928, trykt som julekort.

Tekst: Per-Willy Færgestad 
og Jan-Kåre Øien. 
Verneforeningen Gamle Drøbak
www.verneforeningen.no 
Foto av maleriet er fra forsiden av 
Drøbakskalenderen 2011.

Dette maleriet viser Niels Carlsens 
gate i Drøbak den gang gaten het 
Storgaten og gikk helt fra brygga 
til Ringeplan. Vi ser blant annet 
Bonsakgården, revet i 1950-årene, 
og i bakgrunnen til venstre skimtes 
Hospitalet. To barn står og kikker 
inn på julegodteriet i vinduet til 
butikken Stjernen, kalt «Stjerna». 
Den lå ved den nåværende 
Kumlegaarden. Etter krigen kom 
det en populær blomster-, frukt- og 
grønnsakforretning her som het 
Titt-Inn. 

I gaten passerer hest og slede 
med pelskledde julegjester. Wilhelm 
Otto Peters (1851–1935) har villet 

gjengi den totale julestemning fra 
den byen som han trakk seg tilbake 
til da han avsluttet sitt virke etter 
et langt liv som overlærer ved 
Statens Tegneskole i hovedstaden. 

Foruten å være tegner, grafiker 
og maler, skapte han glassmalerier, 
treskjærerarbeider, statuetter og 
møbler. Som sønn av en smed 
hadde han sansen for å arbeide 
i de fleste metaller. I huset hans 
på Bråtan, Sommerro, har han 
etterlatt seg mange dekorer på 
dører og vinduer. Han laget flere 
kort fra Drøbak med vintermotiv. 

I 1935 la han penselen fra 
seg for godt, og som det sømmer 
seg en allsidig kunstner, er hans 
gravsted på kirkegården i Drøbak 
forseggjort. Her hviler han 
sammen med sin hustru Sussi. To 
engler bærer et brennende hjerte 
med fruens aske mellom seg i et 
lite tempel. Peters tok det med 
seg hjem om vinteren og holdt 
henne varm på kaminhyllen. Selv 
skal han være gravlagt i jorden. 
Nasjonalgalleriet i Oslo har flere av 
hans bilder.  

Årskontingenten er kun kr 120,-. 
Foreningen holder temamøter og 
arrangerer hyggekvelder vår og 
høst – noen ganger også med dans. 
Likeså er det arrangementer 17. mai 
og sankthans. Vi er nærmere 300 
medlemmer og har god plass til 
flere. 

Ta kontakt med seniorsenteret, 
tlf. 64 90 61 85, så får du tilsendt 
innbetalingsblankett. 
Velkommen! 

I tillegg til temamøtene og hygge-
kveldene har vi en tur- og teater-
komité som arrangerer turer til 
aktuelle steder og til teater og 
konserter. Program og priser for de 
forskjellige turene blir annonsert 
etter hvert, og det er bindende 
påmelding til seniorsenteret.

Bli medlem i Frogn 
seniorsenters venner! 
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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!

Leve hele livet
I FROGN
I årets april-nummer omtalte Pensjonist-nytt 
eldrereformen «Leve hele livet», lansert i 
stortingsmelding 15 (2017–2018). Vi bebudet da 
at vi ville følge med på hvordan Frogn kommune 
arbeider med denne reformen, en reform som går 
ut på at kommunene skal bedre kvaliteten i helse- 
og omsorgstjenestene ved å lære av hverandre og 
inspirere hverandre. Nå viser det seg at mange, 
både kommuner og fagfolk, er kritiske til denne 
reformvarianten. Noen betviler at det i det hele 
tatt kan kalles en reform. Tidligere enhetsleder 
for Ullerud helsebygg, Ane Nordskar, mener 
at Frogn kommune har kommet reformen i 
forkjøpet. Hun hevder at kommunen allerede har 
innført mange av forslagene og løsningene som 
ligger i stortingsmeldingen. Her ser vi om dette 
stemmer ved å ta for oss tre viktige områder der 
meldingen hevder at det svikter i eldreomsorgen 
i mange kommuner. Det gjelder aktivitet og 
fellesskap, mat og måltider og helsehjelp.

Tekst: Kjell Lorentzen

Ane Nordskar, tidligere 
enhetsleder for Ullerud 
helsebygg.

Stortingsmeldingen «Leve 
hele livet» ble lansert som 
en kvalitetsreform for den 
kommunale eldreomsorgen, 
hvor kommunene skal 
utveksle erfaringer og 
inspirere hverandre til bedre 
kvalitet i omsorgstjenestene.

Aktivitet og fellesskap
«Leve hele livet er en reform for 
aktivitet, deltakelse og sosialt felles-
skap», heter det i stortingsmelding 15 
(2017–2018). 

Ullerud helsebygg har et service-
team som Ane Nordskar snakker svært 
positivt om. Frivillighetskoordinator, 

kultur- og nærmiljøarbeider og 
aktivitør er blant dem som utgjør 
teamet som ble etablert i 2017. 
Serviceteamet er idéskaper, planlegger 
og tilrettelegger av aktiviteter og 
opplevelser som kan berike beboernes 
hverdag. Teamet sier at de er opptatt 
av å se det friske i beboerne, fremfor 
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skrøpelighet og begrensninger. De 
tar initiativ til kulturelle aktiviteter 
som konserter, dans, høytlesing og 
turer både til lands og til vanns. På et 
helsebygg er menn stort sett omgitt 
av kvinner. Det kan være grunnen til 
at en lavvo reservert menn har blitt 
et så populært tiltak. Her kokes det 
kaffe over bål, og det serveres lunsj 
iblant.

Visste du at årets Follo-russ 
innførte «omsorgsknute» i russelua? 
Follo-russen er trolig først i Norge 
med en time frivillig eldreomsorg på 
timeplanen. Idéen kom fra service-
teamet ved Ullerud helsebygg. Nylig 
troppet det opp 15 elever fra Frogn 
videregående, forteller Ane Nordskar, 
og det ble mange gode og rørende 
samtaler mellom ungdommene og 
beboerne. Nylig ble Helsehusets 
venner dannet. Deres målsetting er å 
gjøre det ekstra hyggelig for beboerne 
ved Ullerud helsebygg. 

Serviceteamet og en halv stilling 
øremerket frivillighet er nok 
den viktigste forklaringen på at 
frivilligheten blomstrer på Ullerud 
helsebygg. Satsing på frivillighet 
understrekes i reformen «Leve hele 
livet». På nasjonalt nivå dobles 
andelen og antallet eldre som er 
over 80 år fram mot 2040. Skal 
samfunnet mestre de utfordringene 
dette vil medføre, trenges det økt 
grad av frivillighet også innen helse- 
og omsorgssektoren. 

Mat og måltider
Stortingsmelding 15 (2017–2018) viser 
til at en tredjedel av eldre i sykehus 
og i helse- og omsorgstjenestene 
er underernærte eller i risiko for 
underernæring, noe som kan føre til 
redusert motstand mot infeksjoner, 
økt risiko for fall og gjentatte 
sykehusinnleggelser. Derfor setter 
reformen ernæring på dagsorden. 
Stortingsmeldingen viser også til at 
manglende ernæringskartlegging, lite 
vekt på måltidsomgivelsene, få måltider 
og lang nattefaste preger situasjonen på 
mange sykehjem. 

Dette stemmer dårlig med det 
bildet den engasjerte kjøkkensjef Bjørg 
Helene Thue tegner av forholdene 
ved Ullerud helsebygg. Det topp 
moderne sentralkjøkkenet som 
ligger i underetasjen på helsebygg 
A, har to institusjonskokker og to 
restaurantkokker. Her produseres og 
tilberedes måltider til beboerne på 
helsebygget og til hjemmeboende. 
Kjøkkenet har dessuten ansvar for 
kantina på rådhuset og kafé Huskestua 
på helsebygget. All middagsmat 
vakuumiseres, noe som gir spesielt 
god holdbarhet, og som gjør at maten 
smaker nylaget når den varmes opp 
i mikrobølgeovn. To ganger i uka, 
torsdag og søndag, kan hvem som helst 
troppe opp på kafé Huskestua og få seg 
to retters middag for en rimelig penge.

Bjørg Helene Thue er opptatt av 
at mat ikke bare er mat. Bordene skal 

Kjøkkensjefen og hennes medarbeidere 
ved Ullerud helsebygg legger vekt på 
matglede og måltidet som sosialt felles-
skap. (Begge foto: Bjørg Helene Thue).

være ordentlig dekket. Det skal være 
hyggelig, og man skal få matro. Og 
hun forteller om «matgledehjulet». 
Det innebærer at kjøkkenpersonalet 
triller rundt, vel å merke med hvit duk 
på trallene, til alle avdelingene hvor 
ulike retter lages og serveres. Det kan 
være pizza som serveres med øl, det 
kan være en osteanretning med vin til, 
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eller noe annet. Thue snakker varmt 
om måltidet som sosialt fellesskap 
og forteller at kjøkkenpersonalet er 
opptatt av måltider med det lille ekstra 
som kan øke matlysten. 

Ellers var det kjøkkensjef 
Bjørg Helene Thues idé å melde 
Ullerud sentralkjøkken på Årets 
matgledebedrift 2019. Dermed fikk 
helsebygget nylig besøk av juryen 
bestående av kjente kokker og 
mateksperter. Resultatet var at Ullerud 
sentralkjøkken kom på en flott 
tredjeplass under kåringen på Ostens 
dag 24. oktober.

– Vi kan alltid bli bedre, sier Thue 
og forteller at om kort tid skal to 
av kjøkkenpersonalet på kurs med 
tittelen «Matglede for eldre». Hun 
nevner også at beboerne ganske 
regelmessig får spørsmål om hvordan 
dagens middag smakte, og hver torsdag 
tas en runde på huset med spørsmål 
om det er noen som ønsker seg noe 

spesielt. Som eksempel nevner Thue at 
kjøkkenet hadde sluttet med spekesild, 
som det var liten avsetning på. Så var 
det likevel en dame som ønsket seg 
spekesild. Og da fikk hun det. 

Ullerud helsebygg er i oppstart 
med ernæringskartlegging for å fange 
opp tilfeller av underernæring. En 
viktig person i dette arbeidet er en 
sykepleier med spesialkompetanse i 
ernæring.

Helsehjelp
Helsehjelp er et av hovedområdene 
i reformen «Leve hele livet». Frogn 
kommune bør få honnør for å 
ha byttet ut ordet sykehjem med 
helsebygg.  Aldring er ingen sykdom, 
men med stigende alder øker risikoen 
for å bli syk. For mange vil aldringen 
innebære sansetap som svekket syn, 
hørsel, lukt og smak. Det er helse 
som betyr mest for livskvalitet i alle 
aldre. Derfor er det så viktig at også 

god helse står i fokus i eldreomsorgen, 
og ikke bare sykdom, forfall og 
skrøpelighet. 

To leger er knyttet til Ullerud 
helsebygg i henholdsvis 80% og 60% 
stilling. Det betyr at det er en lege til 
stede til enhver tid. Ane Nordskar 
forteller at de har nok bemanning 
på helsebygget, men sier det kan 
være utfordrende å skaffe nok folk til 
helgevakter og i ferier. Enhetsleder for 
hjemmetjenestene, Maria Nordlander 
Flatøy, sier at de har nok bemanning, 
også når det gjelder sykepleiere. 
Flatøy nevner at sykefraværet i 
hjemmetjenestene ligger på 5%, noe 
som viser at ansatte trives på jobben. 

Begge enhetslederne nevner 
at Frogn kommune har utviklet 
en strategisk kompetanseplan, og 
at enhetene arbeider systematisk 
med kompetanseutviklende tiltak. 
I hjemmetjenestene gjennomføres 
det fagdager hver 12. uke for å 
sikre kompetanseheving blant alle 
ansatte. Videre har hjemmetjenesten 
utarbeidet et årshjul som viser 
fokusområder for kompetanseheving 

hver måned. På Ullerud helsebygg har 
en utarbeidet sin egen kompetanse-
plan. 

Det virker som både Ullerud 
helsebygg og hjemmesykepleien har 
gode prosedyrer for håndtering av 
legemidler. På helsebygget har man 
tatt i bruk elektroniske medisintraller 
som gir økt sikkerhet for at riktig 
pasient får riktig medisin til riktig 
tid og i riktig dose. Det betyr også 
at all medisinbruk kan spores og 
dokumenteres. 

Alle beboere ved Ullerud helsebygg 
får en lovpålagt legemiddelgjennom-
gang ved innleggelse og deretter 
minst en gang i året. Bakgrunnen for 
denne bestemmelsen er at man vet 
at mange eldre på norske sykehjem 
går på langt flere medisiner enn de 
trenger. Kutt i medisiner kan bedre 
livskvaliteten og til og med redde 
liv, sier Statens legemiddelverk, og 
«Norsk legemiddelhåndbok» har 
nylig tatt inn et nytt kapittel om 
avmedisinering.

Både Ullerud helsebygg og 
hjemmetjenesten sikrer brukermed-
virkning gjennom innkomstsamtaler, 
utarbeidelse av individuelle planer, 
regelmessige statussamtaler, bruker-
råd, primærgrupper og primær-
kontakter. 

Eldre som oppholder seg på 
sykehjem, eller mottar hjemmesyke-
pleie over lengre tid, har vederlagsfri 
rett til tannhelsetjeneste fra 

Det er hvit duk på trallene når kjøkkenpersonalet på Ullerud går rundt til 
avdelingene med «matgledehjulet». (Begge foto: Bjørg Helene Thue).

Enhetsleder for 
helse, omsorg 
og koordinering 
Maria 
Nordlander 
Flatøy.



PENSJONIST-NYTT 3/2019 1312 PENSJONIST-NYTT 3/2019

fylkeskommunen. Frogn sorterer 
under Follo tannklinikk på Ås, og 
derfra får Ullerud helsebygg en gang 
i måneden besøk av tannlege som er 
innom alle avdelinger.

Sluttkommentar
Frogn kommunes satsningsom-
råder sammenfaller i stor grad med 
innsatsområdene som presenteres i 
reformen «Leve hele livet». Dermed 
hadde nok Ane Nordskar langt på vei 
sine ord i behold. Men kanskje det 
likevel er grunn til å stille spørsmål 
ved bemanningen. På min vandring i 
korridorene på helsebygget fanget jeg 
opp en del uttalelser fra beboere. En 
sa: «Ja, det er så fint her, og de er så 
snille. Men de er ikke mange nok. Så 
de har ikke mye tid til å snakke med 
oss.» En annen sa: «Hadde de hatt 
mer tid til å snakke med oss, så kunne 
vi bli litt bedre kjent med hverandre, 
og det tror jeg ville vært bra og nyttig 
for begge parter.»  

Med jevne mellomrom hører 
vi at stoppeklokkementaliteten 
rår både i eldreinstitusjoner og i 
hjemmetjeneste. Effektivisering og 
kvalitetssikring er tidens mantra. 
Og det er neppe annerledes i Frogn. 
Nordskar innrømmer da også at 
virksomheten er pålagt mange 
strenge rapporteringskrav. Spesielt 
sykepleierne kjenner på at de er pålagt 
mange administrative oppgaver som 
legger beslag på mye av arbeidstiden. 

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

TRENGER DU ELEKTRIKER? 

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

post@kjellernggh.no ║ www.kjellernggh.no
Facebook: KjellernGGH 

Benytt 
våre 

annonsører!

Så rekker man vel å skrive alle 
rapportene, lese alle epikrisene og 
fylle ut alle skjemaene. Men blir det 
tid til å bli kjent med beboerne som 
medmennesker og unike personer? 
Har man ro til å sette seg ned og tid 
til å prate, lytte og fortelle, i alle fall en 
gang iblant? Eldreomsorgen kan ikke 
løse våre eksistensielle problemer, men 
en god samtale kan bety mye, selv om 
den dreier seg om helt hverdagslige 
ting. 

Omsorgsboliger omtales også 
i stortingsmelding 15 «Leve hele 
livet», og her ligger Frogn kommune 
aldeles ikke i forkant. Det er vel 
ikke alle som har fått med seg at av 
160 personer på sykehjem i Frogn 
har 99 et bistandsbehov som tilsier 
sykehjemsplass. 61 personer har 
det altså ikke og er dermed gode 
kandidater til omsorgsboliger.  Når vi 
vet at sykehjemsplasser er langt dyrere 
enn heldøgns omsorg i tilpassede 
boliger, er det åpenbart et stort behov 
for omsorgsboliger for eldre med 
heldøgns omsorg i vår kommune. 
Men nå er noe på gang. 2. september 
2019 fastsatte kommunestyret 
planprogram for detaljregulering av 
Dyrløkkebakken. Hensikten med 
planarbeidet er å legge til rette for 
inntil 90 omsorgsboliger for eldre. Det 
er fortsatt langt frem. Men vi får tro 
at det etter hvert skal bli enda bedre å 
leve hele livet i Frogn. 
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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.

For deg med el-scooter som ønsker 
turvenner
Tirsdager og torsdager 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.

Vil du bli bedre kjent med Frognmarka og er i god fysisk form?

Bli med oss på tur

Scooterpatruljen

Tirsdagsturen

Scooterpatruljen på tur. 
(Foto: Gro Paulsen).

For disse turene gjelder: 
Ta med mat og drikke. Husk godt 
skotøy. Kontakt Veronica Hove for 
mer informasjon og påmelding, mobil: 
99530438.

Tursamarbeid med Frognmarkas 
Venner. Turguider Veronica Hove, 
Frogn frivilligsentral og Grete 
Tandberg, Frognmarkas Venner. 
Turene annonseres på:

frognmarka.no/turer/tursamarbeid-med-frivilligsentralen/

Vi kan hjelpe deg. 
Ta med det du trenger 
hjelp til, så ser vi på 
det sammen.

Tirsdager 
kl. 10.00–12.00 
i Frogn bibliotek

Apper, innlogging, nett, mobil eller PC

TRENGER DU HELP?

Velkommen til datahjelpen tirsdager på biblioteket. (Begge foto: Gro Paulsen).
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Historier 
fra guttedagene nordpå i 

Drøbak 1955–1960
Del 1

I akebakken
Det er vinter, og det er rattkjelkeføre. 
Det kjekkeste var å ake mens det var 
mørkt. Jeg hadde fått lommelykt til 
jul. En som det var kraftig lysstråle 
på. Den bandt jeg til rattkjelken. 
«Jeg går og aker», sa jeg til mutter’n. 
«Hvor skal du ake? Ikke i bratte 
bakker så du slår deg. Du husker sist 
da du akte ned Hagenbakken og 
smalt i muren på Morterudgården». 
«Nei», sa jeg, «jeg skal ake fra 
Grande og ned til Ringedammen». 

Jeg slet kjelken opp til Grande. 
Her var det mange andre som også 
akte. «Hei Bjørn, har du ikke med 
deg kjelken?»  «Nei», sa han, «den 
er hjemme». «Ja, men du kan få sitte 
på med meg». Jeg satte meg på først 

og fikk Bjørn til å skyve i gang. Han 
hoppet på i fart, og det bar nedover. 
Ikke helt den store farten, mente 
Bjørn. «Hva om vi starter oppe fra 
kanonene og aker ned Batteriveien?», 
spurte han. «Ja det gjør vi», sa jeg. 

Vi hjalp hverandre med å trekke 
opp kjelken. Det var et stykke å gå. 
Endelig var vi oppe. «Skal vi ake helt 
ned til Kranbrygga?», spør Bjørn. 
«Vi får se hvor det går. Jeg tror de har 
strødd ifra Sagaveien», sa jeg. Så satte 
vi i gang. Det var godt at jeg hadde 
lykten montert på kjelken, for det var 
dårlig med belysning i den øvre delen 
av bakken. 

Vi nærmet oss Solveien. «Skal 
vi ta ned her?», spurte jeg. «Nei, vi 
tar resten også», sa Bjørn. «Ok». 

Vi for igjennom krysset Solveien / 
Vannverksveien. Der tok vi av mot 
Batteriveien. Her gikk det litt tregt, 
men så bar det utfor.  «Hui hvor det 
går», ropte jeg til Bjørn. «MMM», 
svarte han. 

Nå nærmet vi oss krysset ved 
Sagaveien. «Jeg kan se at det er 
strødd», sa jeg til Bjørn. «Ja, men vi 
prøver. Stopper det, så er det greit». 
Vi kom ut på den strødde delen. Det 
gnistret voldsomt fra meiene. Rene 
fyrverkeriet, mente Bjørn. 

Jeg trodde farten skulle avta, 

men vi for nedover i stor fart med 
et gnistregn bak oss. Vi nærmet oss 
brygga. «Klarer du svingen?», spurte 
Bjørn. «Jeg skal prøve». I samme 
sekund smalt det. Vi hadde truffet 
hjørnet på bryggehuset. Bjørn for 
over meg som en rakett, og jeg tumlet 
om på bakken med en del av rattet 
i hver hand. «Hvordan gikk det?», 
spurte jeg Bjørn, som lå et stykke 
borti veien. «Nei, det gikk bra», sa 
han, «litt forslått, men ok». Så var 
det bare å dra en ødelagt kjelke hjem.

I hoppbakken
Det var en deilig vinterdag, og Bjørn 
banket på døra. «Hei Jan, skal vi gå 
ned på Sagajordet til hoppbakken 
for å se om det er noen der som 
hopper?». «Ja, det gjør vi», sa jeg. Jeg 
hadde overtatt skiene til min mor, da 
mine var blitt for små. Det var noen 
gamle Splitkein treski fra krigens 
dager. Litt for lange til meg, men 
det gikk. «Jeg må nok smøre disse 
først», sa jeg. «Jeg går og henter noen 
stearinlys». Det ble smurt. «Da går 
vi». 

Jeg måtte nok bære skiene opp 
Hagenbakken, for de var bakglatte. 
Vel oppe spente vi på oss skiene. 
«Fint føre», sa jeg til Bjørn. «Ja, 
og vi tar turen over Løkka». 
Hoppbakkens overrenne begynte 
oppe ved Batteriveien, og en hoppet 
over Sagaveien mellom Krång og 
Beck og ned på Sagajordet. «Her var 

Jan setter utfor Hagenbakken med 
rattkjelken. 

Disse småhistoriene som jeg har skrevet om, er selvopplevde og uskyldige. 
Om kanskje ikke alt er helt riktig gjengitt, så er poengene sanne. Jeg har ingen 
bilder direkte fra hendelsene, men har satt inn bilder som jeg syntes passer 
til historiene. Noen bilder har jeg manipulert, slik at de passer bedre inn i 
sammenhengen. Av hensyn til personvern nevner jeg ikke etternavn, og jeg 
bruker som oftest bilder av meg selv. Historiene er mange, og noen av dem 
ville nok ikke passet inn her. De får vi ha som våre egne minner.

Jan Egil Basteson forteller
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det mange i dag», sa Bjørn. De fleste 
store gutta hadde skikkelige hoppski. 
De var gule under etter en hopplakk 
som de smurte på. 

«Er i farta», ropte de fra 
overrenna. Der kom Rolf hoppende. 
Et flott hopp. «Skal vi hoppe?», 
spurte jeg Bjørn. «Nei», sa han, 
«har bare langrennsski, men du kan 
prøve». Jeg sto en stund og funderte. 
Treskiene jeg hadde var litt tunge 
og lange.  Ja, skal jeg prøve?, tenkte 
jeg.  Flere kom til. «Du må hoppe, 
Jan», sa de. «Med de skiene skal det 
kunne gå». «Ok», sa jeg, «jeg går 
opp». «Du behøver ikke ta helt fra 
toppen», sa Bjørn. 

Jeg spente av meg skiene og tok 
dem på nakken. Så bar det opp til 
overrenna. Spente på meg skiene og 
hoiet ut: «Er det klart?». Fikk ja til 
svar. «Er i farta». Så bar det utfor. 
Jeg hadde aldri hoppet i så stor bakke 
før, men hvor vanskelig kunne det 
være? 

Akkurat da jeg forlot hoppkanten, 
gikk det en person forbi. På hodet 
hadde han en topplue. Den ene 
skien traff topplua, som fulgte med 
på ferden. På grunn av dette var det 
uunngåelig at fallet kom. Det gikk i 
rundkast ned unnarennet. Jeg kjørte 
den ene skien fast nede på sletta 
så den knakk. Så ropte jeg opp til 

Bjørn: «Hvor langt ble det?». «Du 
passerte akkurat kulen», sa Bjørn. 
Det var siste gangen jeg hoppet i så 
stor bakke.

Snøballkasting
Dette var en vinterdag. Snøen lå fin 
og hvit ute. Litt kram snø. Der kom 
Erik ned Hagenbakken. «Mutter, 
jeg gå ut en tur. Jeg ser Erik kommer 
ned bakken». «Ja, det er greit, men 
ikke finn på noen fantestreker», sa 
hun. «Nei da», sa jeg og for ut. «Hei 
Erik, hva skal vi finne på i dag? Det er 
mye kram snø. Skal vi lage en borg?». 
«Ja, det gjør vi», sa Erik. «Vi kan 
lage den framfor stuevinduet vårt, 

Hopping ved Vindfangerbukta ca. 1957. Her går jeg på ski i Nordveien vinteren 1955.

så har vi oversikt over Nordveien og 
Hagenbakken». 

Vi begynte å rulle store snøballer 
og satte disse sammen i en u-form, 
slik at vi kunne dekke oss bakom. 
Vi jobbet hele dagen og laget et lager 
med snøballer, men det kom ingen vi 
kunne kaste snøball på. «Vi prøver 
å kaste på blink», sa jeg. «Ja, det 
gjør vi», sa Erik, «vi prøver med 
lyktestolpen – om å gjøre å treffe 
høyest oppe». Plutselig ble det mørkt. 
«Oj, jeg traff vist lyspæren». 

Hjørnehuset mellom Hagen-
bakken og Ringeplan hadde 
endesiden mot veien, og øverst der 
var det et lite, firkantet loftsvindu. 
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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

«Skal vi prøve å treffe vinduet?». 
Så treffsikre vi var, regnet vi med å 
treffe. I begynnelsen bommet vi og 
traff bare veggen. De som bodde 
der, var to eldre damer. Om de var 
frøkner eller enker vet jeg ikke. Den 
ene var kort og litt lubben, mens 
den andre var motsatt, tynn og 
lang. «Der», sa jeg til Erik, «traff 
jeg vinduet». «Jan», sa Erik, «der 
kommer damene ut». «Hva er det 
dere holder på med?», freste den ene 
damen. Hun fikk tak i meg, men jeg 
klarte å rive meg løs. «Jeg vet hvor 
dere bor», ropte hun. «Løp, Erik!», 

sa jeg og la på sprang med henne like 
etter. Det formelig skummet ut av 
munnen hennes. 

«Kom, vi springer opp ‘Lure-
veien’». Dette var Skipperveien 
som gikk fra Ringeplan og opp til 
Nordveien. Damen pustet og peste, 
og der ga hun seg. «At hun kunne 
løpe så fort!», sa Erik. Vi fortsatte 
opp forbi Kopperud over fjellet og 
ned til Erik. Der hørte vi stemmer og 
kjefting. Hun lange og tynne sto der, 
og mor til Erik fikk så det holdt.

Vi ventet litt til hun var gått, og 
så gikk vi ned. «Jeg fikk høre at dere 
har knust en rute nede hos dem», sa 
mor til Erik. «Nei», sa vi, «det var 
jo bare litt snø». «Nå kommer du 
inn resten av dagen», sa hun til Erik. 
Jeg tuslet ned i Nordveien og hjem. 
«Det var en dame her», sa mutter’n, 
«hun sa at dere har knust en rute 
nede hos dem». «Nei», sa jeg, «vi 
kastet bare snøball på veggen». «Nå 
er pappa nede og ser på vinduet, og 
du er inne resten av dagen!». Da han 
kom hjem, sa han at det var en liten 
sprekk, men han trodde ikke at det 
var snøballen som hadde gjort det. 
Likevel hadde han lovet å bytte glass. 
Der satt vi, Erik og jeg, i hvert vårt 
hus med husarrest.

 Jan Egil i 1950. Jeg 
står foran stuevinduet 
der vi lagde snøborg. 
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Glimt fra småbyen 
Drøbak i 1889
Skulle byen bli uten politibetjent? 
I 1889 ble stillingen som politibetjent ledig da Bernt Anker døde, 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

Del 3

Et lite tilbakeblikk på saken
For å forstå hvilke dilemmaer 
representantskapet (kommunestyret) 
praktisk sett kom opp i når saken 
skulle behandles den 12. november 
1889, må vi gå litt tilbake. David 
Faye-Hansen skulle gå ut i permisjon 
fra september 1889. Han hadde 
tidligere lest det innsendte forslaget 
til innstilling og skriftlig gitt klart 
uttrykk for sin uenighet. Han 
forsto at det var sterke krefter i 
gang for å fjerne politibetjent- og 
underfogdstillingen. For ham ville 
tapet av politibetjent og underfogd 
være en katastrofe. Betjenten var jo 
byfogdens/politimesterens høyre 
hånd og hadde så mange gjøremål at 
han ikke kunne klare seg uten ham 
en eneste dag. 

Debatten i kommunestyret 
fortsetter
Debatten i kommunestyret 12. 
november 1889 fortsatte, og doktor 
Nils Torgersen grep ordet. Han syntes 
at det ble gjort store vanskeligheter 
i forhold til de små forhold som 
var i Drøbak. Torgersen kunne 
fremdeles ikke forstå at hans forslag 
om å bruke brannkonstablene som 
politibetjent ikke var fornuftig ut fra 
den økonomiske situasjon byen var 
i. Men han konkluderte med at etter 
de opplysninger som politimesteren 
hadde gitt, var det lite håp om at noen 
av de forslag han hadde kommet med 
ville få gjennomslag. Han avsluttet 
med å si at det nå kun gjensto for 
forsamlingen å stemme for at ingen 
forføyning skulle gjøres. Slaget var 

i realiteten tapt for kompanikirurg 
Torgersen og hans meningsfeller. 

Lensmann i Ås og Frogn, Johan 
Stub, var den eneste under debatten 
som påpekte at byen måtte ha en 
underfogd. Stub satt i representant-
skapet og bodde selv i Drøbak. 
Han var født i 1824 i Kråkstad og 
hadde tidligere vært politibetjent 
og underfogd i Drøbak fra 1853 til 
1866. Han var også ordfører i 1892. 
I Drøbak har han fått en vei oppkalt 
etter seg og bodde selv i huset som i 
dag har adressen Stubsveien 5. Stub 
satt i arbeidskomiteen og støttet ikke 
forslaget om å overføre polititjenesten 
til brannkonstablene. Han presiserte at 
underfogden skulle innkreve skatter, 
og at hvis man fikk slått sammen 
politibetjentposten og stillingen som 
underfogd, slapp man å ansette en 
underfogd spesielt. Det lå i kortene at 
en brannkonstabel ikke kunne gjøre 
underfogdjobben. Det Stub ikke 
nevnte, var at underfogden også tok seg 
av auksjoner, tvangsforretninger m.m.

De som hittil hadde hatt innlegg i 
debatten, hadde hatt klare meninger 
angående saken. Den neste som tok 
ordet, var kjøpmann (handelsborger) 
Johannes Westby, som holdt til i 
Handelshuset ved torget. Som en 
god politiker var han både for og mot 
forslaget. Ut fra referatet om saken i 
Akershus Amtstidene er det ikke lett 
å få helt klart for seg hva han egentlig 
mente. Men en ting var han tydelig på, 

at «havde man en Politibetjent, saa fik 
han strax en hel Masse Hverv, saa han 
troede ikke, at han blev svært skikket 
som saadan; det var Tilfælde med den 
forrige saa man ikke saa ham svært 
meget paa Gaden». 

Westby siktet her til avdøde 
politibetjent Bernt Anker, som det 
tidligere ved flere andre anledninger 
hadde kommet negative uttalelser 
om. Westby mente videre at hvis man 
brukte brannkonstabler, så kunne en 
av dem gå på gaten hele dagen og være 
fullt tilfredsstillende som politi. Skulle 
han bli trett, hadde man de andre å 
ta av. Han ville derfor stemme for 
forslaget, men som han tilføyde, «han 
stemte dernæst som sagt ogsaa for 
noget andet». 

Hauff grep så ordet for å si seg 
uenig med Westby. Han refererte til 
det som tidligere var sagt om svekket 
disiplin og «Spade og Grøfter». 
Han presiserte også at han fant det 
inhumant om man ville fjerne den 
nåværende arbeidsbestyrer for å gi 
jobben hans til en politibetjent. Den 
saken fikk man ta opp senere. 

Doktor Torgersen var uenig i 
Hauffs uttalelser om svekket disiplin 
og «Spade og Grøfter». Man hadde 
eksempler fra Drøbak på «at der 
fandtes ‘store’ Mænd, som ikke havde 
Anseelse blant Arbeidsfolk ialminde-
lighed, men han vilde ikke nævne 
Navne». Kan det være byfogd David 
Faye-Hansen han hadde i tankene?
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Vikarierende politimester Otto 
Johan Lund kom nå med sitt siste 
innlegg under møtet. Han trodde ikke 
det var tilfelle, som enkelte hevdet, 
at forholdene var så fredelige at man 
kunne unnvære en politibetjent. Byen 
hadde mange arbeidsfolk og sjøfolk, 
og det var en kjent sak «at disse unge 
Mennesker, specielt naar de kom 
hjem fra Reise om Høsten, kunde 
være nogle balstyrige Krabater». Han 
trodde da det ville være uheldig om 
man hadde en brannkonstabel som 
politimann. Han mente også at hvis 
man hadde en politibetjent, ville det 
virke avskrekkende på eventuelle 

framtidige lovbrytere. Han anbefalte 
derfor at de skulle velge en av de 
fullt brukbare menn som hadde 
søkt. Skulle det vise seg at han også 
var brukbar som arbeidsbestyrer og 
brannmester, kunne man ta det opp 
senere.

Torgersen, som for så vidt hadde 
uttalt at hans sak var tapt, ville 
avslutningsvis bemerke at han ikke 
hadde sagt at forholdene var så 
fredelige at man ikke trengte politi. 
Det han hadde sagt, var at forholdene 
var så små at man ikke trengte så stort 
apparat. Som bevis på at forholdene 
var små ville han påstå at til tross for 

Til venstre: Advokat Otto Johan Lund (1859–1924) vikarierte i stillingen som 
politimester, byfogd og magistrat i årene 1889–1890. Han var senere ordfører i 
Drøbak fra 1893 til 1896. Til høyre: Johan Stub (1824–1894) var lensmann i Ås og 
Frogn fra 1866 til 1894. I 1892 var Stub ordfører i Drøbak. Portretter i Frogn rådhus, 
tegnet av Nils Joachim Linge i 1936. (Foto: Sven Lindblad).

at politiet hadde vært svært dårlig, 
hadde vi allikevel klart oss med det vi 
hadde. Og vi ville klare oss enda bedre 
hvis den som sto i spissen for politiet 
hadde engasjert seg i detaljene, for 
under så små forhold som vi har her, 
behøver ikke politimesteren å være 
noen kontorsjef. Dette må vi tolke 
som klar tale til Faye-Hansen. 

Under debatten hadde enkelte 
representanter innlegg som ikke er 
referert her, men for det meste gjentok 
de det som tidligere hadde blitt sagt. 
Innimellom kom det fram ønsker 
om at det ble utarbeidet nødvendige 

politivedtekter, men det får bli en 
annen sak.

Møtet hadde startet kl. 17.00. Til 
slutt, antagelig ganske sent, ble saken 
endelig tatt opp til votering. Først ble 
det stemt over et minoritetsforslag 
om at brannkonstablene skulle utføre 
politibetjentens oppgaver, og deretter 
et subsidiært minoritetsforslag om 
at arbeidsbestyreren skulle tillegges 
oppgaven å være politibetjent. Begge 
forslagene ble forkastet med 8 mot 5 
stemmer. Med 10 mot 3 stemmer falt 
så innstillingen fra formannskapet 
som gikk ut på at ingenting skulle 

Til venstre: «Pol’ti Mørk» i yngre år. (Kilde: Bjørn Lilleslåtten og Ivar Simastuen: 
«Politiet i Follo gjennom 100 år», utgitt 2002). Til høyre: Doktor Nils Torgersen 
(1844–1916) prøvde å hindre at Mørk ble ansatt. Her ser vi Torgersen i uniform som 
kaptein i Sanitetskorpset. (Foto: L. Szacinski / Byhistorisk samling, Oslo Museum / 
Oslobilder).
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«Mester og Lærling». Politibetjent Nils Haakon Mørk – også kalt «pol’ti Mørk» – til 
venstre, passerer en piperøykende og tilfreds byfogd, politimester og magistrat 
David Faye-Hansen på brygga i Drøbak. Faye-Hansen kunne konstatere at 
ansettelsen av politibetjenten hadde gått i orden, til tross for motstand, særlig fra 
doktor Torgersen. (Udatert illustrasjon av Othar Holmboe d.y.). 

gjøres som følge av forslagene fra 
mindretallet. Med en liten justering 
i teksten ble til slutt formannskapets 
subsidiære forslag vedtatt enstemmig: 
«Kommunebestyrelsen anmoder 
Politimesteren om at drage Omsorg 
for, at det gjøres den ansættendes 
Politibetjent til Pligt i Tilfælde at 
overtage ogsaa Arbeidsbestyrerposten. 
Hvilken Godtgjørelse derfor bliver at 
tillægge Politibetjenten, bestemmes 
senere af Kommunebestyrelsen». 
Dermed var politibetjent- og under-
fogdstillingen reddet, selv om det 
altså kunne bli aktuelt at betjenten 
i tillegg måtte overta stillingen som 
arbeidsbestyrer.

Resultatet av representantskaps-
møtet den 12. november 1889 når det 
gjaldt politibetjentposten var gjengitt 
i Akershus Amtstidene allerede 
dagen etter møtet. Referater fra 
behandlingen av saken kom senere i 
flere nummer av avisen, men man fant 
altså resultatet så viktig at det måtte 
meddeles snarest mulig.  

Nils Haakon Mørk ble fast ansatt
Fra 1. januar 1890 ble Nils Haakon 
Mørk fast ansatt i stillingen som 
politibetjent, kombinert med 
stillingene som underfogd og 
stevnevitne. Arbeidsbestyrer- og 
brannmesterstillingen ble det aldri 
noe mer snakk om. Mørk virket i 
stillingen som politibetjent helt fram 
til 15. oktober 1924, da han gikk 

av med pensjon. Som underfogd og 
stevnevitne virket han fram til 1929. 
I august 1929 fikk han Kongens 
fortjenstmedalje i sølv, overrakt 
av daværende ordfører i Drøbak, 
overrettssakfører Carl Gundersen. 
Nils Haakon Mørk døde 4. februar 
1941 i en alder av 83 år. 

Kilder:
Akershus Amtstidende, årgangene 

1886–1890.
Arkivverket. Digitalarkivet. Brukernes eget 

forum. [Innlegg av Jan Erik Aas 1. mars 
2013 under temaet «Kunne man gifte seg 
med sin ‘halvonkel’?»].

Arkivverket. Digitalarkivet. Folketellinger.
Haugen, Gunnar og Geir Krogh (2005). 

Lensmennene i Ås og Frogn. Ski: 
Politimesteren i Follo. 216 s.

Holm, Christian Hintze (1996). Frogn 
bygdebokverk. Bind III. Drøbak: Frogn 
kommune. 256 s.

Iversen, Liv Ekse. [To illustrasjoner fra 
Drøbak av kunstneren Othar Holmboe 
(1868–1928), gitt til Follo politihistoriske 
selskap].

Lilleslåtten, Bjørn og Ivar Simastuen (2002). 
Politiet i Follo gjennom 100 år. Ski: 
Politimesteren i Follo. 214 s.

Magnussen, Bernhard (2010). 
«Skanckegården». Pensjonist-nytt, Årg. 
30, nr. 2 (juni), s. 28–34.

«Torgersen, Nils». I: Norske militærleger 
1882–1932. Biografier og billeder. Oslo: 
Det militærmedicinske selskap, 1932, s. 
182–183.
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FØLG MED I

GRØNTHUSET
DRØBAK GRØNT- OG 

FRUKTTORG

PAVELSGÅRDEN – STORGT. 7
TLF: 64 93 02 88

Osloveien 9, 1440 Drøbak
Telefon 415 02 513

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 mennesker og hester. 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. Med tillatelse fra 
kunstneren har vi her gleden av å presentere 
tredje del i en serie hvor vi viser noen av hennes 
flotte Drøbak-bilder og tekster som følger dem. 
Denne gangen er det bilder med vinter og snø, 
og på torget tennes julegrana. 

Foto: Per G. Damsgaard, 
juni 2019.

Totalt sett har ida 
Elisabeth utgitt ca. 420 
forskjellige kort, inkludert 
30–40 med dyremotiver. 
Motivene har vært fra 
Skjernøy sør for Mandal 
til Hamningsberg øst i 
Finnmark, så hun er ikke 
bare en Drøbak-maler. 
Maleriene i seg selv har 
alltid vært det viktigste, 
forteller hun. Etterbruk i 
bøker og kalendere, samt 
trykking som kort, har 
kommet i annen rekke.

Vinter i Lindtruppbakken. Fra gamle dagers Drøbak. 
Akvarell fra 2002, trykt som postkort. Omtrent slik så 
det ut i Lindtruppbakken helt til begynnelsen av 1960-
tallet, da rivningsspøkelset red Drøbak som en mare.

Benytt 
våre 

annonsører!
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Vinter i Bråtan. Akvarell fra 2004, utgitt som dobbeltkort.

Vinterlek i Tranga. Akvarell fra 2004, utgitt som dobbeltkort.

Desembersolstreif i Kirkegata, Drøbak. Akvarell fra 2004, utgitt som dobbeltkort.

Desembersol i Kroketønna. Den smale gata går fra torget og Kirkegata ned til båt-
havna. Den begynner ved den gamle skolen (nå bibliotek) og ender ved Solberggården. 
Akvarell. Kilde: Desember måned 2012 i kalender fra ida Elisabeths kunstforlag.
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Vinter i Drøbak båthavn. Båthavna het Fiskerstranda i gamle dager. 
I bakgrunnen til venstre ser vi «Biologen», etablert som marinbiologisk stasjon 
av Universitetet i Oslo i 1894. Akvarell fra 2004, utgitt som dobbeltkort.  

Vinter i Jørnsebakken. Tidligere var dette en populær akebakke. Husene på bildet ble 
revet på 1970-tallet. Akvarell fra 1998, trykt i kalender fra ida Elisabeths kunstforlag.

Jul i Storgata, Drøbak. Gouache fra 1988. Trykt som postkort, utgitt av 
Vimpelfabrikken as.  

Julestemning på Drøbak torg. Akvarell fra 2010, utgitt som dobbeltkort. 
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Julegrantenning på Drøbak torg. Fra diktboken «Under vinterlyset», 1994. 
Gouache fra 1987, trykt som postkort.

Åpning av julegaten, Drøbak. Gouache fra 1987, trykt som postkort. 
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Vi befinner oss i skråninga mellom Sagajordet, Sundbrygga og Husvik-
tangen denne gangen. Her ligger Drøbaks eldste hus, Torsehuset, og 
rett foran dette kan vi fortsatt se rester av en minepeilesentral og flere 
maskingeværreder som tyskerne bygde under krigen.  Men det er mer å 
finne i dette området.                              

Tekst: Ann-Turi Ford og Sven Lindblad

Hadde Armstrong-kanoner
Vi kan ikke skrive om Kopås 
uten å komme inn på krigen. På 
1890-tallet ble tre kanonstillinger 
bygd her, motivert av svenskefrykt. 

Man var redd for at svenskene ville 
prøve å holde på unionen ved hjelp 
av militære stridigheter. 

I 1940 var Kopåsbatteriet 
rigget til med tunge, engelske 

Byggingen av Kopåsbatteriet pågikk i årene 1898–1900. 
(Foto: Forsvarsmuseets billedarkiv, Oslo).

innenfor Kopås brygge – mot en 
statue av Venus. Her bygde og 
bodde han i mange år. Brynjulf 
Bergslien var en stor original og 
hadde egen kanon i hagen. Fortsatt 
står huset hans der, i dag påbygd. 
Og hit f lyttet Hamsuns første kone 
Bergljot inn med datteren Victoria 
etter at hun ble skilt fra Knut 
Hamsun rundt 1906. En annen 
av fortidas kunstkjendiser, Hans 
Gude, besøkte stadig området for å 
male. 

Av verbet «å kope»
Kopås skrives med en eneste «p», 

Armstrong-kanoner, som i høyeste 
grad var med på å stanse tyskerne. 
Som eneste batteri skjøt Kopås-
batteriet mot det andre av de seks 
tyske skipene som skulle trenge 
seg inn til Oslo 9. april, nemlig 
krysseren «Lützow». 

Lenge før det ble stedet gitt av 
Hans Henry Parr til en av hans 
arbeidere. Den f lotte steinbrygga 
nord for Sundbrygga heter Kopås 
brygge og ble i gamle dager jevnlig 
anløpt av dampskip. 

Den kjente billedhogger 
Brynjulf Bergslien byttet til seg 
tomt av Hans Henry Parr rett 

Fra Kopås-anlegget våren 2005. (Foto: Sven Lindblad).



38 PENSJONIST-NYTT 3/2019 PENSJONIST-NYTT 3/2019 39

for det har ingen ting med kopp å 
gjøre. Bernhard Magnussen har 
påpekt dette både i Amta og i 
Pensjonist-nytt, hvor Magnussen 
også forklarer at Kopås betyr «en 
ås der man står og glaner». 

Verbet å kope, av norrøne kópa, 
betyr nemlig «å måpe eller glane». 
En kop betegner ifølge ordboka 
«en litt dum, måpende person eller 
tufs». Var det den f lotte utsikten 
som gjorde at vedkommende 

ble stående slik på det «avlange 
høydedraget» – som ås, norrønt 
áss, jo betyr?

Kilder: Torstein Aamodt, Bernhard 
Magnussen, Pensjonist-nytt og 
Norske ordbøker på dok-pro.uio.no.

Basert på en artikkel som 
opprinnelig ble trykt i Akershus 
Amtstidende, årg. 138, fredag 7. 
oktober 2011, side 19.
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«Han ligna mest Doktor 
Torgersen her i Drøbak»
Det flotte portrettet av Peder 
Karlsen ble ledsaget av en tekst med 
losens egne ord om keiserbesøket, 
som var en stor begivenhet den 
gang. Dette var en ny og frisk 
måte å presentere portretter på. 
I sin bok om Krohgs virke som 
journalist viser Arvid Bryne 
til hvordan han skrev som han 
malte, som impresjonisten som 
grep stemningen i øyeblikket og 
bevarte den for framtiden. Han 
var opptatt av mennesker og hadde 
et nesten ustoppelig behov for å 

Christian Krohg 
og Drøbak Del 1

Krohgs portrett av losen Peder Karlsen fra Drøbak

Christian Krohg (1852-1925) var ikke bare en meget dyktig tegner 
og kunstmaler, men også forfatter og journalist. Han fornyet 
journalistikken og introduserte intervjuet i norsk presse. I heftet 
«Lodser – tegninger med text», som kom ut i 1890, lar han loser som 
han har tegnet fortelle selvopplevde historier, gjengitt på dialekt. En av 
dem var Peder Karlsen fra Drøbak, som samme år hadde loset selveste 
keiser Wilhelm II av Tyskland trygt inn til hovedstaden under et 
offisielt besøk i Norge. Vi var fremdeles i union med Sverige, men det 
storslagne besøket bidro til å styrke nordmennenes selvbevissthet og 
nasjonalfølelse. 

Tekst: Sven Lindblad

fortelle historier. Christian Krohg 
etterlot seg en lang rekke intervjuer 
og portretter av mennesker fra 
alle samfunnslag, og han ble en 
av grunnleggerne av den moderne 
journalistikken i Norge. 

Denne gangen var det loser langs 
norskekysten som fikk sitt portrett 
i heftet «Lodser – tegninger 
med text». Vi gjengir her Peder 
Karlsens egen kommentar til møtet 
med keiser Wilhelm og turen til 
Kristiania, slik den ble gjengitt i 
heftet. 

Akershus Amtstidende fikk også 
med seg dette, og teksten fra heftet 
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ble trykt opp igjen i avisen allerede 
7. januar 1891.

Peder Karlsen i Badehusgata
Vi får vite litt om losen Peder 
Karlsen blant annet i folketellingen 
1885 for Drøbak. Da bodde han 
i Badehusgata sammen med sin 
hustru Oline, født 1816 i Kråkstad, 
datteren Hilda, født 1860, samt en 
12 år gammel pleiesønn som het Karl 
Johan Jørgensen. Karlsen var født i 
Drøbak og var 67 år da han døde på 
skuddårsdagen 29. februar 1892.

Keiserens eneste besøk i 
Kristiania
Wilhelm II var keiser i Europas 
mektigste land, men han var også en 

stor norgesvenn. I årene fra 1889 til 
1914 besøkte han Norge over tyve 
ganger, som regel med lystyachten 
«Hohenzolleren», som gjerne ble 
fulgt av en rekke tyske skip. Det var 
særlig Vestlandet og Nord-Norge 
som keiseren besøkte, og han bidro 
sterkt til å sette Norge på kartet som 
et attraktivt og spennende turistmål 
med en storslagen natur. 

Besøket i Kristiania sommeren 
1890 var hans første i hovedstaden, 
og han kom aldri tilbake til denne 
byen. Det var et offisielt besøk 
som varte i fire dager, inkludert en 
tur til Hønefoss, og keiseren var 
gjest hos kong Oscar II. En flott 
velkomstpaviljong med kuppel og 
kongekrone ble bygget i Piperviken, 

Den tyske keiseren Wilhelm II og hans følge på vei inn fjorden til Kristiania med 
Drøbak-losen Peder Karlsen om bord. Utsnitt av fotografi fra sommeren 1890. 
(Foto: Per Adolf Thorén / Oslo Museum, Byhistorisk samling / Digitalt Museum).

Los Peder Karlsen 
(1825–1892). 
Blyanttegning av 
Christian Krohg fra 
1890. 45 x 31 cm. Vi ser 
medaljen som Karlsen 
fikk etter å ha loset den 
tyske keiseren Wilhelm 
II trygt inn til Kristiania 
og ut fjorden igjen fire 
dager senere. Karlsen 
bodde i Badehusgata, 
og portrettet er tegnet 
i Drøbak.  (Kilde: 
«Lodser 
– tegninger med text»).

- - - Vi kasta Lod oppe paa Toldbua og saa fik jeg Kjeiseren. Men jeg saa ikke no 
videre til’n paa Veien indover. Han gik og spankulerte op og ned og glante fært paa 
Kaholmen, da vi gik forbi der. Paa Udveien igjen, saa kom Næstkommanderende 
bortover mod mig, og saa sa’ Manden ved Rattet: – Naa faar du Medalje Lods, sa’n. 
Negu gjør jeg vel ei nei – sa jeg. Men saa kom Næstkommanderende og satt’n paa 
Frakken min. Jeg tog den indenpaa, for det blaaste, og naar jeg hadde faat’n paa en 
saan pen Maate, saa vilde jeg jo gjerne behold’n ossaa. Saa sa’n, at jeg fik gaa hen og 
takke Kjeiseren. 
Ja det gjorde jeg, med det samme vi gik fraborde. Men jeg var saa rent alterert, 
saa jeg næsten ikke kunne berje mig. For jeg hadde jo aldrig tat saan mægtig Mand 
i Handa aa kommer vel ikke til heller. Ja Gu’ veit forresten. Men han tog mig saa 
truværdig i Handa og ba Adjø med mig og saa mig ind i Øinene. Han ligna mest 
Doktor Torgersen her i Drøbak. Jeg syntes, det var svært, den unge Manden skulde 
ha’ alt det Ansvaret, og jeg tænkte, det var Synd, han hadde mistet Bismarken, som 
hadde vært en saan god Hjelpekilde for’n. 
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og tusenvis av mennesker møtte 
fram for å ta imot keiseren med flagg 
og hurrarop. I Rosenkrantzgaten 
var det reist en triumfbue, på Karl 
Johan var det satt opp en æresport, 
og ruten opp til Slottet var pyntet 
med blomster, flagg og bannere med 
fargerike sløyfer. 

Besøket i Kristiania var en stor 
suksess. Svein Skotheim skriver i 
sin bok om keiserens mange turer 

til Norge at keiser Wilhelm ble en 
brikke i vår frigjøring fra unionen 
med Sverige ved å besøke landets 
hovedstad og snakke om det 
sympatiske folket her. 

Nordmennenes selvbevissthet 
og nasjonalfølelse ble styrket av det 
offisielle keiserbesøket, og unionen 
ble svekket ved at konflikten mellom 
Norge og Sverige ble bedre kjent 
utenfor unionens grenser. Den 
5. juli 1890 var besøket over, og 
Karlsen mottok en medalje etter å 
ha loset keiseren og hans følge trygt 
ut fjorden igjen. 

«Keiserlosene» fikk høy status 
lokalt
Under de mange turene langs 
norskekysten fra 1889 til 1914 
hadde den tyske keiseren og hans 
følge behov for en rekke loser. De 
mottok gjerne flotte gaver som takk, 
og de såkalte «keiserlosene» fikk 
høyere status enn andre loser. En 
av de mest kjente var losen Johan 
Parelius Nordhuus. Han var fra 
Nord-Norge og hadde inngående 
kjennskap til kystleden helt fra 
Stavanger til Tromsø. Nordhuus 
var «ingen diplomat», ifølge Svein 
Skotheim, og han kom av og til opp 
i konflikter. Men det skal aldri ha 
skjedd noen alvorlige uhell når den 
tyske keiseren var på norgesbesøk.

Inne i hovedstaden fikk keiseren en storslagen mottakelse, og mange tusen 
tilskuere møtte fram.  Vi ser her velkomstpaviljongen i Piperviken, som var reist 
for anledningen. (Foto: Severin Worm-Petersen / Norsk Teknisk Museum / Digitalt 
Museum). 

Kilder og videre lesning:
Arkivverket. Digitalarkivet. Folketellingen 

1885 for Drøbak.
Bryne, Arvid (2009). Christian Krohg – 

Journalisten. Oslo: Unipub. 252 s. 
Krohg, Christian (1890). Lodser – 

Tegninger med text. Kristiania: Abels 
kunstforlag. 17 bl.  

«Maleren Krohg har udgivet et Hefte 
Billeder med Text betitlet ‘Lodser’». 
Akershus Amtstidende, Årg. 8, nr. 1, 
onsdag 7. januar 1891, s. 2–3. 

Keiser Wilhelm II i 1902. (Foto: T. H. 
Voigt / Imperial War Museum, UK / 
Wikimedia Commons). 

Skotheim, Svein (2011). Keiser Wilhelm i 
Norge. Oslo: Spartacus. 240 s.

Thue, Oscar (1971). Christian Krohgs 
portretter.  Utgitt av Norsk portrettarkiv, 
Riksantikvaren. Oslo: Gyldendal. 251 s. 
(Norges minnesmerker). 
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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 Håvar Wiik om 
tomtefeste. Mange har bolig eller hytte 
som står på en tomt de ikke eier selv.

TOMTEFESTE
Det er i Norge i dag ca. 300.000 
festetomter. En stor andel av de 
som eier bolig eller hytte har denne 
stående på tomt de ikke selv eier, men 
leier (fester). Dette er på langsiktige 
kontrakter, typisk på 60, 80 eller 99 
år og benevnes «festekontrakter». 
Den som leier grunnen kalles fester 
og kan i hovedsak benytte denne 
som om han var eier, mot å betale en 
festeavgift (leie), vanligvis én gang per 
år. 

Eier av grunnen (bortfester) kan 
imidlertid ha inntatt i festeavtalen 
ulike bestemmelser, for eksempel 
bestemmelser om at det kun kan 
bygges én bolig, et bestemt antall 
etasjer, eller for eksempel at tomten 
ikke kan deles, eller lignende. Det 
kan også være andre typer klausuler, 
for eksempel om gjerdeplikt, forbud 
mot å felle trær, eller lignende. 

Fester man en eiendom eller 
vurderer å kjøpe bolig eller hytte på 
festet tomt, bør man derfor alltid 
lese festekontrakten nøye. 

Tomtefesteloven – gjenstand for 
hyppige endringer
Det har tidvis vært mye fokus på – 
og politiske diskusjoner / uenighet 
knyttet til – den ordningen vi har 
i Norge med festetomter. Viktige 
regler om regulering av festeavgift 
og prisen man må betale ved 
innløsning eller ved forlengelse av 
festekontrakten har flere ganger vært 
endret, noe som bidrar til å skape 
forvirring og gjør det vanskelig 
å holde seg oppdatert. Jeg skal 
nedenfor si noe om de viktigste 
reglene for de fleste som fester tomt. 

Regulering av festeavgiften
Selve festeavgiften blir opprinnelig 
fastsatt i festekontrakten. Festekon-
trakter har imidlertid nesten alltid 
bestemmelser om bortfesters adgang 
til å regulere festeavgiften, typisk 
hvert tiende år. 

Tidligere var det viktig å skille 
mellom to ulike regulerings-
prinsipper, nemlig de kontrakter 

som kan reguleres basert på 
endringer i tomteverdien og 
de som kan reguleres basert 
på endringer i pengeverdien 
(konsumprisindeksregulering = 
KPI). Etter en lovendring i 2015 
er det ikke lenger anledning til 
å regulere basert på utvikling i 
tomteverdien. Hver av partene 
kan nå kreve at festeavgiften 
blir regulert i samsvar med 
endringer i pengeverdien (KPI) 
siden festeavtalen ble inngått. 
Har festeavgiften blitt regulert 
lovlig tidligere, er det imidlertid 
den oppregulerte festeavgiften 
som kan indeksreguleres fra siste 
reguleringstidspunkt. 

Festerens rett til innløsning
Innløsning betyr at festeren løser 
ut (kjøper) grunneiendommen og 
blir eier av tomten. Slik rett har 
festeren når det har gått minst 
30 år av festetiden. For boligtomt 
kan innløsning deretter skje hvert 
andre år, mens innløsning av 
hyttetomter kan skje hvert tiende 
år. Kravet om innløsning må i 
begge tilfeller settes fram minst 
ett år før innløsningstidspunktet. 
Hovedregelen er at innløsning 
skal kunne skje til en pris som 
tilsvarer 25 ganger festeavgift, 
slik denne er etter regulering på 
innløsningstidspunktet. 

Det gjelder imidlertid viktige 

unntak, da bortfester, om ikke 
annet er avtalt, i stedet kan kreve 
at innløsningen skjer til 40% av 
tomteverdien. Ved fastsettelsen av 
tomteverdien skal man imidlertid 
gjøre fradrag for opparbeidelse, 
infrastruktur og lignende som er 
bekostet helt eller delvis av festeren. 
Videre skal man ved vurderingen 
av tomteverdi legge til grunn at det 
kun kan bygges hus som innebærer 
samme tomteutnyttelse som det som 
faktisk er bygget på eiendommen. 
Tomtens potensiale for å kunne 
utnyttes ytterligere med tilbygg eller 
nye bygninger på tomten, skal man 
se bort fra. Den tomteverdi man 
etter dette skal finne frem til kalles 
gjerne «råtomtverdi». 

I bynære og / eller attraktive 
områder vil tomteprisene ofte være 
så høye at selv om man beregner seg 
fram til råtomtverdi slik beskrevet, 
vil 40%-regelen ofte gi en høyere 
innløsningssum enn 25 ganger 
oppregulert festeavgift. 

Lovgivers utgangspunkt når 
man laget innløsningsregelen (25 
ganger festeavgift) var å forenkle 
og skape forutberegnelige regler. I 
den politiske behandlingen kom 
imidlertid inn regelen som gir 
bortfester rett til alltid å kunne 
kreve 40% av råtomtverdien, noe 
som i mange områder med høyere 
tomtepriser har blitt en praktisk 
hovedregel. Intensjonen om et 
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enkelt og forutberegnelig regelverk 
har derfor ikke slått til. 

Det kan være svært vanskelig å 
fastslå hva 40% av råtomtverdien 
er. Selv om man innhenter en takst 
for å få fastslått råtomtverdien og 
således hva innløsningssummen 
basert på 40%-regelen utgjør, vil 
bortfester kunne ha et helt annet 
syn, basert på sin erfaring som 
bortfester eller eventuelt basert 
på takster som han innhenter. 
40%-regelen skaper således grunnlag 
for en rekke konflikter, og disse 
spørsmål må også ofte avgjøres 
rettslig gjennom såkalt «skjønn». 
Et slikt skjønn styres av en 
tingrettsdommer, men skjønnsretten 
settes med enten to eller fire såkalte 
«skjønnsmenn», oftest takstmenn 
eller personer med tilsvarende 
markedskjennskap. Skjønnsretten 
avgjør med bindende virkning for 
partene hva innløsningssummen 
skal være og eventuelt øvrige vilkår. 

Forlengelse av festetiden
De fleste festekontrakter er tids-
begrenset. Til tross for at dette da 
er avtalt, har lovgiver gitt festeren 
en ensidig rett til å forlenge feste-
tiden etter at kontrakten egentlig 
utløper. Bortfester på sin side 
har da imidlertid fått en rett til å 
oppregulere festeavgiften ved et 
såkalt «engangsløft», slik at denne 
tilsvarer 2% av råtomtverdien. Dette 

vil imidlertid kunne medføre svært 
høy festeavgift. Det er derfor satt 
en maksimalpris på kr 9.000 pr 
dekar pr år. Beløpet skal imidlertid 
indeksreguleres fra 01.01.2002 og 
utgjør i dag (august 2019) kr 12.761 
pr dekar.

Oppsummering
Regelverket slik det nå har blitt 
innebærer at festeren alltid kan 
være trygg på at festeforholdet kan 
fortsette, også utover den avtalte 
festetiden, men at man ved en 
slik forlengelse kan få en høyere 
festeavgift, det vil si på 2% av 
råtomtverdien, dog begrenset av et 
maksimalbeløp som nå utgjør kr 
1.2761 pr dekar.

Regelverket har blitt slik at 
om man skal vurdere innløsning 
eller ikke, må man i praksis ha 
en oppfatning av hva 40% av 

råtomtverdien er og vurdere dette 
i forhold til den festeavgift man 
faktisk betaler. Fester man en 
tomt på ett mål og betaler en årlig 
festeavgift på for eksempel kr 
5.000, mens råtomtverdien antas 
å utgjøre ca. kr 2.000.000, vil 
innløsningssummen (40%) utgjøre 
kr 800.000. Beregner man en 
rimelig avkastningsrente på dette 
innløsningsbeløpet på for eksempel 
2,5%, utgjør dette kr 20.000 per år. 
Det vil da være langt mer fordelaktig 
å fortsette å betale en festeavgift på 
kr 5.000 per år. 

Når festetiden imidlertid 
utløper, og det blir tale om for-
lengelse, vil man få en festeavgift 
på minst kr 12.761 (pluss videre 
indeksregulering), med mindre 
det skulle vise seg at denne 
maksimalpris anses å være i strid 
med Norges forpliktelser etter 
den europeiske menneskeretts-
konvensjonen (EMK). I så fall kan 
prisen bli enda høyere. 

Selv om lovgiver flere ganger 
har forsøkt å lage et enklere og mer 
forutberegnelig regelverk, er ikke alle 
spørsmål avklart, og det er ikke bare 
enkelt å være tomtefester. Er man 
usikker på om festeavgiften er riktig 
eller om man bør innløse festetomten, 
kan det derfor fortsatt være en god 
idé å oppsøke advokat eller kyndig 
bistand.



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: Mandag til fredag kl 08.00 – 16.00, tlf. 479 53 839
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 seniorsenterFrogn seniorsenter
Niels Carlsens gate 20, Postboks 328, 1441 Drøbak, Tlf. 64 90 61 85Niels Carlsens gate 20, Postboks 328, 1441 Drøbak, Tlf. 64 90 61 85


