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Myter om aldring

I boken «Myter om aldring – et psykologisk
perspektiv», som kom ut på Gyldendal i 2017, tar
psykologen Linn-Heidi Lunde for seg i alt fem sett
av myter i forbindelse med aldring, og hun imøtegår
dem ved å vise til forskning. Vitenskapelige funn
kan stå i motsetning til oppfatninger hos folk flest.
Mytene som behandles i boken, er knyttet til ulike
typer av fysisk og mental svekkelse, ensomhet og
isolasjon, motivasjon, omstillingsevne og kreativitet.
Gjennom å henvise til forskning nyanserer forfatteren
hva det innebærer å bli eldre.
Boken peker på at de eldre
sitter inne med verdifull kunnskap
og erfaring, og at de som regel
har opparbeidet seg en verdifull
stabilitet på det følelsesmessige
området. Forekomsten av ensomhet
viser seg å være relativt lav blant
eldre, for mange har gode nettverk
av familie og venner. Vi får også
vite at de endringene som skjer
i personligheten ved aldring er relativt beskjedne,
så motivasjon og omstillingsevne er ikke vesentlig
berørt av selve aldringsprosessen. Kreative egenskaper
påvirkes til en viss grad av aldringen, men dette
kan motvirkes ved engasjement i interessante og
stimulerende oppgaver som gir nye erfaringer og
ideer.
Linn-Heidi Lunde understreker i sin bok at
dagens middelaldrende og eldre skiller seg fra
tidligere generasjoner ved et gjennomgående høyt
utdanningsnivå, bedre levekår og større tro på egen
påvirkningskraft. Dette er ressurser som bidrar
til bedre helse, større frihet og selvstendighet – og
dermed også til flere muligheter.
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Da går det endelig mot lysere og varmere tider. Det har vært en ganske innholdsrik
vinter her på seniorsenteret, med konserter, hyggekvelder og temamøter. Dette er
aktiviteter som trekker gjester til kaféen, men vi vil gjerne ha flere besøkende i kaféen
vår, og du/dere er hjertelig velkommen. Ta gjerne med barn/barnebarn og kos dere med
deilige rundstykker og nystekte vafler. Er du alene og synes at det er litt vanskelig, ta
gjerne kontakt med Helene på arbeidsstua, eller meg på kontoret i 2. etasje.
Kommende underholdning i kaféen frem til høsten:
• Mandag 25. mai kl. 12: Veslemøy Solberg (sang) og Sven Ohrvik (piano)
• Mandag 22. juni kl. 12: Per Husby. Piano og historier
• Tirsdag 23. juni feirer vi sankthans med rømmegrøt og spekemat.
Kr. 100 pr. porsjon
• Mandag 10. august kl. 12: Underholdningsvogna:
«Nylonstrømpa - da mor ble sexy»
• Mandag 7. september kl. 12: Magne Skjævesland: «Ferda-roser»
• Mandag 12. oktober kl. 12: Gunnar GP Pedersen
• Mandag 9. november kl. 12: Steinar Ofsdal på fløyte
Alle har kanskje fått med seg at huset vårt, Hospitalet, trenger en ansiktsløfting.
Prosessen er i gang, og det er tatt sopprøver som er sendt til analyse. Det er et stort
arbeid som skal utføres, og alle detaljer må være på plass før det kan legges ut på
anbud.

Det jeg vet er at vi må stenge av huset delvis eller helt i perioder. Hvordan
dette vil påvirke oss i forhold til alle planlagte aktiviteter, får vi ta når den
tid kommer. Vi vet ikke helt når vi skal ha sommerstengt ennå, men håper
å kunne planlegge det i forhold til renoverings-prosjektet. Vi jobber med
logistikken.
Da vil vi på seniorsenteret få ønske alle en riktig god sommer!
Hilsen Sissel Johansen, avdelingsleder, Frogn seniorsenter
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Bli medlem i Frogn
seniorsenters venner!
Årskontingenten er kun kr 150,-.
Foreningen holder temamøter og
arrangerer hyggekvelder vår og høst
- noen ganger også med dans. Likeså
er det arrangementer etter barnetoget
17. mai og til sankthans. Vi har ca.
320 medlemmer, og det er god plass til
flere. Ta kontakt med seniorsenteret,
tlf. 64 90 61 85, så får du tilsendt
innbetalingsblankett. Velkommen!
I tillegg til temamøtene og
hyggekveldene har vi en tur- og
teaterkomité 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.
Sommerturen arrangeres torsdag

Årsmøtet tirsdag 3. mars 2020 kl. 18.00. Utdrag fra protokollen:
Styreleder Inger Elisabet Michaelsen ønsket velkommen til årsmøtet. 19
medlemmer deltok, inkludert styret. Foreningen hadde 323 medlemmer pr.
3. mars 2020. Følgende saker var til behandling: Konstituering, årsberetning
fra styret, regnskap for 2019, kontingent for 2020, budsjett for 2020,
innkomne forslag og til slutt valg. Styrelederen ledet møtet. Regnskapet viste
et underskudd i 2019, men økonomien er likevel god. Styret hadde foreslått
å øke medlemskontingenten fra kr 120 til kr 150, og dette ble vedtatt. Etter
valgkomiteens forslag ble følgende valgt:
den 11. juni og går i år til Kirkenær
og Skaslien Gjestgiveri i Grue
kommune, Norsk skogmuseum på
Elverum og Atlungstad Brenneri
ved Mjøsa, hvor det blir omvisning
og smaksprøver. Dagen avsluttes
med 2-retters middag før retur til
Drøbak. Avreise fra seniorsenteret
kl. 08.30 og retur ca. kl. 19.00. Pris
per person kr. 1.300. Bindende
påmelding innen 25. mai. For mer
utfyllende opplysninger om turen se oppslag på seniorsenteret.

Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:

Inger Elisabet Michaelsen
Erik Askautrud
Tor Johannessen
Unni Torgersen
Gustav Antonsen
Lisbeth Dahl

Gjenvalgt for 2020/2021
Ikke på valg
Gjenvalgt for 2020/2021
Ny. Valgt for 2020/2021
Ikke på valg
Ikke på valg

Revisor:
Vara for revisor:

Karen Oppegård
Marianne Persson

Ny. Valgt for 2020/2021
Ny. Valgt for 2020/2021

Festkomiteen:

Marianne Persson
Marit Andersen
Lisbeth Dahl
Grete Braaten
Laila Mathiesen

Gjenvalgt for 2020
Gjenvalgt for 2020
Ny. Valgt for 2020
Gjenvalgt for 2020
Gjenvalgt for 2020

Aud Hojem
Gerd Haga
Karen-Sophie Engelstad

Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg

Anne Marie Nordahl
Solveig Krogsrud

Gjenvalgt for 2020/2021
Ikke på valg

Vara:
Turkomiteen:
Vara:
Valgkomiteen:

Inger Elisabet Michaelsen overrakte gavekort til Grethe Buajordet og takket
for hennes innsats som kasserer i hele 22 år. Synnøve Bakstad fikk blomster
og takk for innsatsen hun hadde gjort som leder for festkomiteen. Etter at den
formelle delen av årsmøtet var avviklet, var det servering av snitter med vin/
lettøl. Deretter ble det servert kaffe og sjokolade. Møteleder takket til slutt
festkomiteen for en flott innsats.
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Postkort. (J. H. Küenholdt 2866)
Til venstre: Denne portalen hentet billedkunstneren Ove Bergerud
(1905-1988) fra Hauffgården
da den ble revet i 1959
og monterte den i sitt og
Eleanors hus i Vestbyveien
38. Til høyre: Havnefogd
og losoldermann Thorvald
Westy Hauff (1841-1912).
(Utsnitt. Foto: L. Szacinski
/ Byhistorisk samling, Oslo
Museum / Digitalt Museum).
6

Det store bildet viser Hauffgården
til høyre. Den ble revet i 1959 for
å gi plass til nytt El-verksbygg i
stedet for det gamle i Badehusgata
13. Samtidig ble Storgata
utvidet. Navnet har gården etter
havnefogd og losoldermann
Thorvald W. Hauff.
Til venstre i bildet ser vi
skipshandler Anton Andersens
hus. Han var tidligere skipskaptein og reder og drev med
skipsklarering. Han eide også
Storgata 35 – et nabohus inne
i Filisterkroken, hvor det var
heisbjelke i gavlen for å få varer
opp på lagerloftet. Huset til
venstre har fremdeles forretninger
i 1. etasje og leiligheter i 2. etasje
og på loftet.

Tekst: Per-Willy Færgestad
og Jan-Kåre Øien.
Verneforeningen
Gamle Drøbak
www.verneforeningen.no
Foto fra Drøbakskalenderen
mars 2003.
PENSJONIST-NYTT 1/2020
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Fra seniorsenterets hage juni 2014.
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Apper, innlogging, nett, mobil eller PC

Tirsdagsturen

TRENGER DU HJELP?

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.

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

Scooterpatruljen
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.

Tirsdager
kl. 10.00–12.00
i Frogn bibliotek
Scooterpatruljen på tur.
(Foto: Gro Paulsen).

Bli med oss på tur
Vil du bli bedre kjent med Frognmarka og er i god fysisk form?
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/
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Velkommen til datahjelpen tirsdager på biblioteket. (Begge foto: Gro Paulsen).
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medmenneskelighet

•

humOr

•

glede

SELVVALGT
ER VELVALGT!

12PUNKT

Noen tanker om
ELDREOMSORG

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
✓ 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

«Fremtidens omsorgstjenester skal i størst mulig utstrekning baseres på
hjemmet. Boligløsningen må ikke i noen fase av livet bryte med hensynet
til at den enkelte skal ha sitt eget hjem. Uansett alder, livssituasjon og
livsfase er hjemmet en forutsetning for de grunnleggende behovene
for privatliv, for personlig integritet og intimitet». (Gjærevoll-utvalget
1992). Det var denne tenkningen som lå til grunn da institusjonene for
utviklingshemmede ble besluttet nedlagt og erstattet med boliger og
boliganlegg i kommunene. Den samme tenkningen har siden vært sentral
også i eldreomsorgen – der «hjemme så lenge som mulig» er parolen. Men
følges den opp i praksis?
Tekst: Kjell Lorentzen
Ulik satsing i Skandinavia
Mens Sverige og Danmark uten
store kontroverser avviklet sine
institusjoner i eldreomsorgen
fra omkring 1990, valgte Norge
å beholde institusjonsomsorgen
(sykehjemmene). Vi fortsatte med
en kombinasjon av eldreomsorg
i institusjon og en hjemmebasert
omsorg i bolig/omsorgsbolig. Ved
utgangen av 2018 hadde vi ca. 40.000
sykehjemsplasser i landet, og fortsatt
bygges det sykehjem. Det betyr at
institusjonsomsorgen fortsatt står
sterkt hos oss, på bekostning av
hjemmetjenestene vil nok noen mene.
Institusjonsomsorgen er dyr. En
sykehjemsplass koster på landsbasis
PENSJONIST-NYTT 1/2020

i overkant av en million kroner pr.
år, mens gjennomsnittsbeløpet for
hjemmebaserte tjenester ligger på ca.
250.000 kroner. Forskere har derfor
spurt seg om grunnen til at Norge til forskjell fra Sverige og Danmark
- har satset så sterkt på den dyre
institusjonsomsorgen. Noen av dem
svarer slik: «Det enkle svaret er ‘olje’,
med andre ord at Norge simpelthen
har hatt råd til det. Lokalt for Norge
ser vi dessuten at høy satsing på
sykehjem har sammenheng med høye
driftsinntekter for kommunen»
(Daatland og Otnes 2015).
De samme forskerne peker
også på mulige historiske
årsaker: I løpet av 1970-tallet ble
11

antall sykehjemsplasser i Norge
fordoblet. Sykehjemmene lå da
under sykehusloven og var et
fylkeskommunalt ansvar. I denne
perioden og frem til at ansvaret for
sykehjemmene ble tilbakeført til
kommunene i 1988, ble det etablert
en medisinsk-faglig tradisjon og
ideologi som kan ha preget norsk
eldreomsorg i alle årene deretter.
Lege og helsetjenesteforsker Hans
Knut Otterstad sier det slik: «I
norsk eldreomsorg dominerer
pleiefunksjonen, mens rehabilitering
og geriatri har relativt liten plass,
dessuten er legetjenesten i norske
sykehjem marginal.»
Sykehjem best for noen
De fleste mener nok at personer med
demens, med kroniske lidelser eller
med andre psykiske eller fysiske
funksjonssvekkelser etter hvert
kan bli så hjelpeløse at de trenger
den hjelpen døgnet rundt som
sykehjemmet kan gi. Og her kan det
passe å skyte inn at sykehjemmene
i dag ikke er det de en gang var.
Den fysiske bokvaliteten har stadig
blitt bedre, det samme har faglig
kompetanse og profesjonalitet i de
ulike yrkesgruppene som jobber i
sykehjem.
Svakheter ved
institusjonsomsorgen
Men institusjonsomsorgen har likevel
12

svakheter vi bør være oppmerksomme
på, ikke minst for å kunne se
potensiale for forbedringer. Når
det gjelder det rent arkitektoniske,
kan vi gjerne ta utgangspunkt i
vårt lokale nye sykehjem Ullerud
helsebygg. Det fremstår som en
massiv bygning – ikke bare fordi
det er bygget i massivtre. Vi snakker
om 12.000 kvadratmeter, fire etasjer
og lange korridorer som i alle fall
en nykommer kan gå seg aldeles
bort i. Vi får tro at det er tomtens
beskaffenhet som har gjort at man
har måttet velge en så tradisjonell
planløsning. Men bygget har fine
fellesrom, flott kafe og fine utearealer.
Og alle beboerne har sitt eget rom
og eget bad, alt av høy kvalitet, men
rommet fungerer som både stue og
soveværelse, noe vi selvfølgelig ikke
godtar i et vanlig hjem. Så de fleste
savner trolig eget soverom, særlig
de som er vant til å sove med åpent
vindu og kjølig natteluft.
En fersk studie utført av forskere
ved NTNU viser at nesten åtte av ti
ansatte ved sykehjem har sett kolleger
utsette eldre for forsømmelser
eller vold. Og over halvparten av
dem rapporterte at de hadde utsatt
beboere for det samme. I slike
tilfeller rettes kritikken gjerne mot
de ansatte, en kritikk som tynger i
hverdagen. Da skal vi huske på at lav
bemanning alltid har vært regelen
og ikke unntaket i sykehjem. «I dag
PENSJONIST-NYTT 1/2020

Ullerud helsebygg i massivtre fotografert i februar 2020. (Foto: Sven Lindblad).

løper mange helsearbeidere. Vi gjør
fortere feil og oppgavene som gjenstår
svirrer rundt i slitne hoder», skrev
sykepleier i geriatri Randi Elvebakk i
en kronikk fra 2017.
Ellers skal vi huske på at
sykehjemmene er regulert og drevet
som institusjoner, som primært
er personalets og ikke beboernes
domene og hjemmebane. Det er
grunn til å tro at mange beboere
kjenner på det. Og til tross for at de
fleste føler seg trygge og godt ivaretatt
på sykehjemmet, er det nok mange
som mistrives, som føler seg ensomme
og får depressive tanker. Noen går
gjerne med følelsesmessige smerter
som kan kjennes uutholdelige. Da
kan veien til aggresjon og utagering
være kort. Og selv om det legges
PENSJONIST-NYTT 1/2020

opp til aktiviteter som kan berike
beboernes hverdag, blir det mange
timer å kjede seg på hver dag, og for
mange er det tungt å venne seg til
denne nye måten å bo på. Noen vil
helst hjem for enhver pris. «Du vet,
det er ikke som tidligere i livet. Jeg
trivdes jo mer hjemme da». «Det
går an å være her, men jeg ville helst
ha vært hjemme hos meg selv».
«Man må jo legge viljen til selv,
men det er en hard beslutning».
Sitatene er hentet fra Ådel Berglands
doktoravhandling om trivsel i
sykehjem. Vi vet også at inaktivitet og
passivitet forringer livskvaliteten for
mange beboere i sykehjem. Det må
vel nesten bli slik når selv de minste
og enkleste oppgavene man tross alt
greide å utføre i eget hjem, er borte.
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Rehabilitering er viktig
En annen viktig grunn til passivitet
kan være at det i norske sykehjem
legges lite vekt på rehabilitering,
særlig av dem som har langtidsplass.
Det virker som om tankegangen er
at langtidsplass betyr at beboeren
har flyttet inn for godt og skal være
der resten av sin tid. Trolig er det
slik på vårt lokale sykehjem også.
Av helsebyggets (tidligere) ledelse
har vi fått opplyst at det drives aktiv
rehabilitering stort sett bare av dem
som er på korttidsopphold. Det må
bety at det blir liten sirkulasjon i
langtidsplasser.
Da samhandlingsreformen ble
vedtatt i 2010 og planlagt iverksatt
i 2012, pekte en samlet helse- og
omsorgskomite på at rehabilitering er
et område som ikke var tilstrekkelig
prioritert. Slik er det nok fortsatt
på de fleste sykehjem. Vi vet at
inaktivitet har mange negative
fysiologiske, sosiale og psykologiske
konsekvenser både for yngre og eldre.
Og vi vet at fysisk aktivitet har god
effekt på funksjon hos eldre, også hos
de skrøpeligste.
Her er det fristende å vise til
Danmark, der eldreomsorgen så
å si er grunnlagt på ideen om å
rehabilitere beboerne der dette er
mulig. Og det har vist seg å være
mulig i forbausende grad. Legen og
helseforskeren Hans Knut Otterstad,
som har studert dansk eldreomsorg,
14

stiller spørsmålet: «Er dette veien
å gå, og vil det være mulig å bygge
seg ut av problemene i pleie- og
omsorgssektoren i Norge uten
sterkere satsing på rehabilitering?».
En slik satsing ville imidlertid
kreve større ressurser, spesielt til
fysioterapi og ergoterapi, og en faglig
omlegging med mye større vekt
på aktiv omsorg, egenmestring og
hverdagsrehabilitering. Dette ville
trolig føre til økt livskvalitet for
langtidsbeboerne generelt, og det
kunne bety at i alle fall noen kunne
bli rehabilitert til omsorgsbolig eller
til eget hjem.
Kommunene satser forskjellig
Det viser seg at det er stor forskjell
mellom kommunene når det gjelder
bruken av ressurser i eldreomsorgen.
Noen kommuner har valgt å gi
høy prioritet til omsorgsboliger og
hjemmetjenester og lav prioritet til
sykehjem. Frogn kommune er ikke
blant disse. I vår kommune er det for
tiden en skjevfordeling av ressursene
i favør av institusjonsomsorgen.
Kommunen sier selv at av 160
personer med sykehjemsplass i
Frogn er det bare 99 som egentlig
kvalifiserer til slik plass. De øvrige 61
er med andre ord gode kandidater til
omsorgsboliger (Årsmelding 2018).
Dette kan tyde på at kommunens
boligpolitikk og eldreomsorg ikke er
godt nok koordinert.
PENSJONIST-NYTT 1/2020

Flest blir gamle i eget hjem
Både statistikk og politiske føringer
tilsier at de fleste av oss skal bli gamle
i eget hjem. I alle utredninger på
omsorgsfeltet understrekes det derfor
nå at det er viktig både for oss selv
og for samfunnet at vi planlegger
vår egen alderdom så godt vi kan.
Det kan for eksempel dreie seg om
å tilrettelegge egen bolig med tanke
på alderdom. Kanskje trenger vi bare
gjøre noen mindre boligtilpasninger
som fjerning av terskler, montering
av ekstra gelender i en trapp,
tilpasninger på badet, etc.
Men noen bor i store eneboliger
som det ikke er hensiktsmessig å
tilpasse alderdom og for nedsatt
funksjonsevne. Da kan flytting til en
mer tilgjengelig og lettstelt leilighet
være aktuelt. I Frogn kommune
er borettslaget Bringebærlia et
godt eksempel på at det kan finnes
gode seniorboliger på det vanlige
boligmarkedet – i dette tilfelle
sentralt beliggende med kort vei til
både kjøpesenter og buss, og med
gode muligheter for rekreasjon.
Mange seniorer og eldre har både
oppspart boligkapital og annen
kapital, slik at de kan investere
penger enten i en lettstelt leilighet
eller utbedring av eksisterende hus.
Trenger vi omsorg i eget hjem,
er det hjemmetjenestene som
gjelder. De største endringene
i de kommunale helse- og
PENSJONIST-NYTT 1/2020

omsorgstjenestene de siste årene har
skjedd i hjemmetjenestene, og det
er først og fremst hjemmesykepleien
som vokser. Det må vi tro at den vil
fortsette å gjøre også i vår kommune,
nå som kommunen har vedtatt å satse
tungt på omsorgsboliger.
Omsorgsboliger
Betegnelsen «omsorgsbolig» ble
innført i 1994 i forbindelse med en
ny statlig låne- og tilskuddsordning i
regi av Husbanken. Omsorgsboliger
har primært vært tenkt som tilbud til
eldre som ønsker en mer selvstendig
bolig enn den sykehjemmet gir. Og
med en omsorgsbase i nærheten
kan man oppnå noe av den samme
tryggheten sykehjemmet gir. En
omsorgsbolig er en bolig tilpasset
orienterings- og bevegelseshemmede
og fysisk tilrettelagt slik at den
som bor der etter behov skal kunne
motta heldøgns pleie og omsorg. En
omsorgsbolig er beboerens eget hjem.
Dersom boligen leies, med eller uten
innskudd, skal det betales ordinær
husleie, eventuelt med bostøtte.
I Frogn kommune ble det i 2018
gjort et grundig utredningsarbeid
(kommunestyremelding) om
omsorgsboliger. Et resultat av
dette er prosjektet Omsorgsboliger
Dyrløkkebakken. Planprogrammet
ble vedtatt i september 2019, og
et brukerforum jobber nå med
prosjektet for at det skal få den best
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eldreomsorgen. Institusjon eller
omsorgsbolig?». Samfunnsspeilet,
Statistisk sentralbyrå, nr. 3, s. 15-22.
Eldres boligsituasjon. Jardar Sørvoll [et al.].
(NOVA. Rapport; 11/2016).
Elvebakk, Randi (2017). «Eldre blir
utrygge av lav bemanning». (Kronikk).
Adresseavisen, nettutgaven, 25. februar.
Frogn kommune. Kommunestyremelding
Bolig. Bolig til alle. Vedtatt 8. april 2019.
Frogn kommune. Kommunestyremelding.
Om utvikling av kommunens eiendommer
til omsorgsbolig. September 2018.
Frogn kommune. Årsmelding 2018.

Omsorgsbolig – en veileder. Rundskriv
I-27/97, H-24/97 B. Sosial- og
helsedepartementet / Kommunal- og
arbeidsdepartementet.
Otterstad, Hans Knut (2011). «Danmark
satser på rehabilitering». Tidsskriftet
sykepleien, Årg. 99, nr. 8, s. 64-67.
Trygghet – verdighet – omsorg. [Gjærevollutvalgets innstilling]. (Norges offentlige
utredninger; NOU 1992:1).
Veiviseren.no – for bolig og
tjenesteområdet. [Digital verktøykasse
utviklet for kommunene og andre
brukere].

Smia flerbrukshus sett fra Belsjø med det aktuelle utbyggingsområdet ved
Dyrløkkebakken i bakgrunnen. Her planlegger Frogn kommune oppføring av inntil 90
omsorgsleiligheter. (Foto: Sven Lindblad, februar 2020).

mulige utforming. Siden prosjektet
er i startgropa, er det foreløpig ikke
så mye vi kan mene om det. Den
nordvendte tomta i Dyrløkkebakken
er, forsiktig sagt, ikke Frogns beste
tomt. Men den har sine åpenbare
fordeler: Kort vei til kjøpesenter,
buss og kulturhus. Tomta er regulert
for inntil 90 leiligheter. Det er altså
et svært stort prosjekt fordelt på
tre bygninger, som sikkert vil gjøre
seg kraftig bemerket i området.
Noen vil nok spørre seg om dette
boligkomplekset vil kunne fremstå
som en omsorgsghetto, basert på
en gruppetenkning som burde vært
forlatt for flere tiår siden?
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Det er viktig at brukerforumet
og politikerne drøfter dimensjonen
på prosjektet grundig. Kommunen
må ikke risikere at et ellers så bra og
nødvendig boligtiltak undergraver
målsettingen om normalisering og
integrering.
Kilder og videre lesning:
Bergland, Ådel (2006). Trivsel i sykehjem.
Oslo: Unipub. [Doktoravhandling].
Boliggjøring av eldreomsorgen? Svein Olav
Daatland (red.). (NOVA. Rapport;
16/2014).
Daatland, Svein Olav og Berit Otnes
(2015). «Skandinaviske trender i
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Holterveien 4D, 1448 Drøbak
Telefon 64 93 26 33

Drøbak City
Tlf: 64 93 09 84

Vi fører dameklær fra

Tamburbakken

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
Hyggelig kafe i hjertet av Amfi Drøbak City.
Hjemmelaget og tradisjonell mat.
Vi lager kaker på bestilling og hvetekringle til minnestunder.
Mandag-fredag 10.00-20.00. Lørdag 10.00-18.00
Holterveien 3, 1448 Drøbak. Telefon 95808400
E-post: evythune@hotmail.no
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Tamburbakken sommeren 2009.
(Foto: Øivind Møller Bakken / MiA – Museene i Akershus).
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I vår spalte om opprinnelsen til noen lokale stedsnavn skal vi denne
gangen ta for oss et litt spesielt gatenavn i Drøbak, nærmere bestemt
Tamburbakken. Denne bakken ligger sentralt i byen og går fra Havnegata
ved båthavna og opp til Kirkegata. Vår jakt på opphavet til gatenavnet
bringer oss tilbake til midten av 1700-tallet.
Tekst: Ann-Turi Ford og Sven Lindblad
Flere norske byer hadde fram til
midten av 1700-tallet egne fast ansatte
tamburer som hadde til oppgave å
innkalle folk til møter og lignende
ting. Dessuten skulle de varsle om
brann. Den som oppdaget brann
skulle gi beskjed til tamburen, som via
tromma kunne advare befolkningen.
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Tamburene var gjerne militære
signaltrommeslagere, men mange
tamburer spilte også i brylluper
utover på bygdene, ofte sammen
med andre instrumenter, som fele og
klarinett. Fra 1800-tallet finnes det
flere opplysninger om tamburer som
spilte i andre sammenhenger enn de
19

rent militære. Særlig på Vestlandet
holdt denne tradisjonen seg godt. Helt
opp til midten av 1900-tallet levde
det tamburer som husket spesielle
trommeslåtter som ble brukt i bryllup.
Midt på 1700-tallet ankom han
Drøbak, tamburen som skulle gi navn
til vår bakke. Hva han het har det ikke
lykkes å finne ut av med sikkerhet. Men
han planla ikke først og fremst å bedrive
rytmisk musisering her. Han skulle
jobbe som skomaker. Sin bakgrunn
hadde han fra Nordre folloske kompani,
og han kom flyttende fra Ski, hvor han
pussig nok hadde gitt akkurat samme
navn til en annen bakke. Den dag i
dag bærer både en barnehage og et helt
borettslag i Ski navnet Tamburbakken.
Frogn gårdshistorie forteller om
en Hans Hansen Tamburbakken som
i 1791 var første selveier på gården
Tomta, hvor han ble boende i i fire år.
Men om han har noen forbindelse med
vår mann skomakeren vites ikke.
Fra 1860-tallet og et par tiår
framover bodde en Mikael Kristensen i
området her. Han var født i Son i 1818.
Navnet hans skrives noe forskjellig
i de enkelte folketellingene. Ifølge
folketellingen 1865 var han baker, og
i folketellingen 1875 er han i tillegg
registrert som «arbeidsmand». I
folketellingen 1885 ser vi at han nå
drev med hugging av ved, og han ble i
tillegg registrert som huseier. Bernhard
Magnussen forteller i en artikkel fra
2002 at Kristensen hadde bijobb som
20

trommeslager for Drøbak brannvesen.
Tamburbakken heter altså så fordi
en tambur (trommeslager) i sin tid
bodde her like nord for båthavna.
Ordet tambur er i slekt med ord som
tamburin og timpani og kommer fra
arabisk og muligens persisk. Det kan
betegne flere ting.
Kilder: Jan Wold Hansen (19512015), dessuten Bernhard Magnussen
i Pensjonist-nytt nr. 2/2002,
digitalarkivet.no, «Fanitullen»,
Universitetsforlaget, 1993 og Haakon
Falck Myckland: «Bygdebok for Frogn
– gårdshistorien», 1967. Takk også til
Frogn bibliotek og Per-Willy Færgestad.

Holterveien 4 E, 1448 Drøbak
93 89 49 85/47 35 05 23
post@kjellernggh.no ║ www.kjellernggh.no
Facebook: KjellernGGH

Drøbak Mek
Verksted AS

Telefon 64 90 59 20

TRENGER DU ELEKTRIKER?

AUTORISERT
RØRLEGGERBEDRIFT
Telefon 64 93 04 43
Osloveien 7, 1440 Drøbak

Basert på en artikkel som opprinnelig ble
trykt i Akershus Amtstidende, årg. 137,
fredag 30. april 2010, side 25.

AAMODT FYSIKALSKE
INSTITUTT
Holterveien 3, 1448 Drøbak
Telefon 64 93 43 15
Lekebutikk på Drøbak City
med solide merkevarer av høy kvalitet

Wienerbrødskjæringa 6
1440 Drøbak
Telefon 64 93 20 11

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

Norsk Kunsthåndverk
Tamburtromme brukt som bryllupstromme, med to trommestikker. Denne
flotte, gamle tromma er fra Telemark og
har en innskrift som forteller at den er
fra 1667. (Foto: Telemark Museum).

Personlige gaver
i de fleste prisklasser.
Velkommen til en liten
glad kunstopplevelse!
Storgt. 15, Drøbak
Telefon 64 93 46 55
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Jan Egil Basteson forteller
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.

Historier
fra guttedagene nordpå i
Drøbak 1955–1960
Del 2

Sirkus
En vårdag på slutten av 50-tallet
banket det på døren hjemme i
Nordveien. Mutteren lukket opp.
«Jan, det er Bjørn som spør etter
deg». «Okei, kommer». Bjørn så
litt spent ut. «Du, sirkus er kommet
på Bankløkka. Skal vi gå bort og
se på?». «Ja det gjør vi!». Vi ruslet
bortover og diskuterte. «Hvordan
skal vi komme inn? Vi har jo ingen
penger». «Nei», sa jeg, «men det
hender de trenger hjelpegutter.
Kanskje vi får gratis billett». «Ja,
det var lurt», mente Bjørn.
Vel framme så vi at de rigget
opp teltene. Vi prøvde å spørre oss
for om de trengte hjelp. Fikk nei,
dere må nok kjøpe billettene selv.
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Slukøret tuslet vi hjemover igjen.
Vi nærmet oss dr. Walstad sitt hus.
I sørenden der det er en trapp nå,
sto det en stor syrin i full blomst.
«Hva om vi plukker blomstene og
lager buketter for å selge disse?».
«Tror du vi får solgt disse, da?»,
spurte Bjørn. «Ja, vi prøver». Vi
lagde fire, fem buketter og gikk
tilbake til sentrum og bød oss fram.
«Blomster, De, nyplukkede». Der
kom den første kunden. «Hvor mye
skal dere ha for en bukett?».
«1 kr», sa Bjørn. Ok, der fikk vi
solgt en, men det ble den siste.
Slukøret gikk vi hjem enda
en gang. «Vi kan prøve å spørre
hjemme. Jeg sier at du har fått
penger til sirkus, og det samme sier
PENSJONIST-NYTT 1/2020

du – at jeg har fått penger til sirkus.
Så møtes vi på Ringeplan hvis det
går i orden». «Fatter» (jeg spurte
alltid ham for mutteren var litt
streng slik) – «kan jeg få penger til
sirkus. Bjørn har fått». «Jaså, sier
du det. Nei, det har vi ikke råd til».
«Vær så snill. Bjørn har jo fått».
«Ja, her har du til den billigste
billetten». «Tusen takk». Jeg gikk
ned på Ringeplan for å vente på
Bjørn og høre om han hadde fått
penger. Der kom han syklende.
«Gikk det?», ropte jeg. «Jo da,
det gikk!». Så ble det sirkus på oss
likevel.

Hyttebygging
Vi, det vil si Erik og jeg, gikk og
slang og lurte på hva vi skulle finne
på. «Hva med å bygge hytte?».
Forslaget kom fra Erik. «Ja, hvor
da?». «Oppom huset vårt er det
noen store trær og en liten slette som
kunne egne seg», mente Erik. Vi
ble i fyr og flamme og gikk opp for
å inspisere. Jo, her var det mulighet
til å lage noe. Vi gikk på leting
etter materialer. «Vi stikker opp på
løkka». Jobu var ferdig med å bygge
på Sagajordet. «Der må det ligge
mye materialer», mente jeg.
Vi fant litt her og litt der. Det var
etter hvert litt av en last vi hadde på

Cirkus Berny fotografert i 1950. (Foto: Schrøder / Sverresborg Trøndelag
Folkemuseum / Digitalt Museum).
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Eksempel på hyttebygging.

syklene våre. Det ble mange turer,
men til slutt mente vi at vi hadde
nok. Fram med hammer, sag og
spiker. Vi var jo drevne snekkere
etter flåtebygging tidligere. Til
slutt hadde vi klart å lage et rom.
«Hvordan skal vi komme inn?»,
undret Erik. «Ups, vi har glemt å
lage inngang!». Vi lagde inngangen
gjennom taket, og vi stengte taket
med en lem. «Vi må få tettet taket
i tilfelle regn», mente Erik. «Vi
leter i vedskjulet». Heisan, her fant
vi både papp og pappspiker. «Vi er
reddet. Dette blir bra», mente Erik
og så utover taket.
Vi satte oss ned for å studere
arbeidet. Her var det koselig, men
litt lite. «Hva om jeg bygger et
rom til på andre siden av treet?»,
spurte jeg. «Ja, men vi har litt lite
24

Mor til Erik kom med knekkebrød og
pultost til oss.

materialer», svarte Erik. Ny tur til
Jobu-tomta. Det måtte vel finnes
noe rundt omkring. Et par dager
gikk og til slutt hadde vi funnet så
mye at vi fikk opp vegger og tak.
«Dette ble supert. Nå har vi hvert
vårt rom». Vi hentet noen stearinlys
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slik at det ble litt lys mens vi lå i
hvert vårt rom og tenkte.
«Vi kunne jo be jentene opp en
tur», mente Erik. «Da må vi gjøre
noe som imponerer dem», sa jeg.
«Hva med å tapetsere vegger og tak.
Det tror jeg jentene liker». «Ja, en
god ide», svarte Erik, «men hvor
får vi tapet fra?». Tankene gikk til
Tento – om de hadde noen rester.
Men så kom jeg på at jeg hadde
sett noen tapetruller nede i skjulet
vårt. Fatter gjemte jo på rester når
han hadde vært rundt og tapetsert
og lagt gulvbelegg. «Ja», sier Erik,
«vi spør din far». Så gjorde vi det.
«Fatter, har du noen rester av tapet
eller gulvbelegg som vi kan få?». Jo,
det hadde han, «men hva skal dere
bruke dette til?». «Erik og jeg har
bygget en hytte oppe hos ham, og
vi vil få det litt fint inne». «Greit,
men ikke la det slenge ute». «Nei
da».
Vi fikk med oss en god del. «Ja,
men …», sier Erik, «hvordan skal vi
få det opp på veggen. Vi har jo ikke
lim». Nei, det var sant. «Vi bruker
spiker». Vi la gulvbelegg på bakken.
Det ble fint.
Så var det tapeten. Vi hadde
funnet noen pappspiker tidligere
og satte i gang med å spikre opp
tapet. Det var ikke helt enkelt, for
tapeten hadde tendenser til å rulle
seg sammen. Etter mye strev hadde
vi fått den opp på vegger og tak.
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Kjempebra ble det, syntes vi. Nå var
det bare å invitere jentene.
Dagen etter traff vi jentene og
spurte om de hadde lyst til å komme
for å se på hytta. Det var Karin og
Bitten. (Dessverre er de døde nå).
«Det vil vi gjerne, men hvor er
den?». «Bakom huset vårt», sa Erik.
Dagen kom, og jeg gikk tidlig opp
til Erik. Banket på og mor til Erik
kom ut. «Hei, er Erik klar?». «Ja,
han er gått opp i hytta deres», sa
hun. «Hørte at dere skulle ha gjester,
så jeg kommer opp med litt å spise
til dere». Vi hadde kjøpt inn litt
brus. «Ok, da går jeg opp til ham».
«Hei Erik, hva gjør du?». «Jeg
må rydde litt», sier Erik, «vi får jo
jentebesøk!». «Det er fint», sa jeg.
Vi satte oss ned med en cola og
ventet. «Nå synes jeg at jeg hører
noen komme nedi lia», sa Erik.
Vi tittet ut, og der kom Bitten og
Karin. «Hei», sa de, «nå må vi få
se på hytta deres». «Ja, kom inn»,
sa vi i kor. «Her i denne delen er
Erik sitt og her inne er mitt», sa jeg.
«Å, så flott - med tapet og greier!».
«Vil dere ha cola?», spurte Erik. «Ja
takk!», svarte de. Så banket det på.
«Er dere her?», var det en stemme
som sa. Det var mor til Erik. «Jeg
kommer med litt mat til dere».
«Å, tusen takk!», sa vi. «Hva er
dette?», spurte vi. «Smak!», sa
hun, «det er knekkebrød med ost.
Pultost».
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75 år siden kongens
hjemkomst etter
frigjøringen
I 2020 er det 75 år siden slutten på den tyske okkupasjonen av Norge. Den
13. mai 1945 kom kronprins Olav tilbake til hjemlandet sammen med flere
medlemmer av regjeringen, og 7. juni steg endelig kong Haakon VII og
resten av kronprinsfamilien i land på norsk jord etter fem lange år. De fikk
en storslagen mottagelse.
Tekst: Sven Lindblad
Datoen 7. juni var ikke tilfeldig
valgt. Det var fem år siden kongen og
kronprinsen måtte flykte fra landet,
og 7. juni er den datoen i 1905 da
Stortinget erklærte unionen med
Sverige for oppløst.
I 1945 kom kongen og resten av
kronprinsfamilien til Norge med
den engelske krysseren «Norfolk».
Motstående side: Kong Haakon VII er
endelig tilbake etter fem år og tar de
første skrittene på norsk grunn. Han
var sterkt grepet da han steg i land på
Honnørbrygga 7. juni 1945. Sammen
med kongen kom kronprinsesse Märtha
og barna Ragnhild, Astrid og Harald.
Kronprins Olav hadde kommet hjem
noen uker tidligere. (Postkort utgitt av
Normanns Kunstforlag).
26
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Med i eskorten var blant annet jageren
«Stord» og krysseren «Devonshire».
Ved Drøbak kom en los om bord.
Han hadde med seg blomster til
kronprinsessen, og Drøbak og Frogn
mannskor hadde dratt ut med bilferjen,
sammen med Drøbak musikkorps.
På Oscarsborg sto mannskapene
oppstilt og hilste kongen. Utenfor Spro
på Nesodden kom kronprins Olav
om bord. Utallige småbåter fulgte
skipene inn fjorden, og kl. 11 ankret
«Norfolk» opp utenfor Oslo havn.
Kronprinsen gikk fra borde for å ta
imot kongen på Honnørbrygga.
Rett før kl. 12 gikk kongen og
resten av kronprinsfamilien om
bord i barkassen som førte dem
til Honnørbrygga. Det ble jublet
27

«Leve kongen», og kongen hilste
på kronprinsen, stortingspresident
Hambro, statsminister Nygaardsvold
og flere andre. Deretter var det
velkomsttaler, og kong Haakon
ga uttrykk for sin store glede og
takknemlighet.
Etter den statlige mottakelsen var
det en kommunal mottakelse ved
rådhuset. Så fulgte triumfferden i
åpen bil gjennom Oslos gater. Ruten
var tre kilometer lang, og det møtte
trolig fram rundt 400.000 mennesker
langs ruten. Om ettermiddagen gikk
130.000 mennesker i et folketog opp

til Slottet. Kongens hjemkomst i 1945
var uten tvil en av de største dagene i
det frie Norges historie.
Kilder og videre lesning:
Brovold, Odd (2005). Kongens hjemkomst. Om
kong Haakon VIIs hjemkomst torsdag 7. juni
1945 på Honnørbryggen. Oslo: Oslo Havn
KF. 61 s.
«Kongens hjemkomst. Landstigningen».
BILDER Gyldendal, nr. 2, juni, 1945, s. 1-9.
Kongens hjemkomst 7. juni 1945. 10 fotos. Oppi
kunstforlag.
Wærnhus, Asgjerd (2015). «Da freden kom».
Pensjonist-nytt, Årg. 35, nr. 1, april, s. 9-15.
Kongen og kronprinsfamilien hilser folket, og hele kongefamilien var igjen samlet.
(Foto fra mappen «Kongens hjemkomst 7. juni 1945», utgitt av Eberh. B. Oppi
Kunstforlag).

Kongen hylles av store folkemengder foran Oslo rådhus. Vi ser velkomstpaviljongen,
som var i nasjonale farger, og æresbroen fra Honnørbrygga fram til rådhuset. (Foto
fra mappen «Kongens hjemkomst 7. juni 1945», utgitt av Eberh. B. Oppi Kunstforlag).
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Fra kongens triumfferd gjennom Oslos gater. Det var ikke risikofritt å kjøre i åpen bil,
men alt gikk heldigvis bra. Ved siden av kongen satt kronprinsesse Märtha. (Postkort.
Foto: Karl Harstad / Byhistorisk samling, Oslo Museum / Digitalt Museum).
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Kronprins Olav og barna Ragnhild, Astrid, og Harald fulgte rett etter bilen med
kongen og kronprinsessen. Også de kjørte i åpen bil og mottok stor hyllest fra
folkemengden langs kjøreruten. (Foto fra mappen «Kongens hjemkomst 7. juni 1945»,
utgitt av Eberh. B. Oppi Kunstforlag).

Kongen og hans følge nærmer seg Slottsplassen. (Postkort utgitt av Eberh. B. Oppi
Kunstforlag).

På vei oppover Karl Johans gate. I eskorten inngikk blant annet jeeper med menn
fra kompani Linge og motorsykler kjørt av motstandsmenn fra Milorg D13. Foran
i kongens bil ved siden av sjåføren satt Max Manus som livvakt. (Foto fra mappen
«Kongens hjemkomst 7. juni 1945», utgitt av Eberh. B. Oppi Kunstforlag).

«Folkekongen» har kommet hjem, og hele kongefamilien hilser de frammøtte fra
slottsaltanen. (Foto fra mappen «Kongens hjemkomst 7. juni 1945», utgitt av Eberh.
B. Oppi Kunstforlag).
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Christian Krohg
og Drøbak

Del 2

Krohgs portrett av fengselsvaktmester Johan Torgersen
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. Krohg ble
en av grunnleggerne av den moderne journalistikken i Norge. Han
var opptatt av mennesker og hadde et nesten ustoppelig behov for å
fortelle historier. Han etterlot seg en rekke portretter og intervjuer av
mennesker fra alle samfunnslag.
Tekst: Bjørn Lilleslåtten og Sven Lindblad

Fengselsvaktmester Johan
Torgersen (1833-1907) tegnet
i Drøbak av Christian Krohg i
1899. (Utsnitt). Portrettet ble
trykt på forsiden av Verdens
Gang, Årgang 32, nr. 246,
onsdag 30. august 1899
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Intervjuet med Johan Torgersen
i 1899
I august 1899 ble Drøbak hjelpefengsels vaktmester Johan Torgersen
tegnet og intervjuet av Christian
Krohg. Intervjuet skjedde hjemme
hos familien Diriks og innledes med
en samtale mellom Krohg og fru
Anna Maria Diriks (1870-1932),
som var billedhugger, maler og
tegner. På den tiden arbeidet hun
med en byste av Torgersen.
Intervjuet med fengselsvaktmesteren i Drøbak skjer tilsynelatende ved en tilfeldighet og blir
til mens Johan Torgersen kommer
innom for å sitte modell for fru
Diriks. Under samtalen mellom de
to mennene nevnes underlig nok
ikke hjelpefengselet, selv om et nytt
og omdiskutert fengsel var under
bygging i Damveien. Fru Diriks
omtaler Torgersen som «Drøbaks
første Mand», og vi får blant
annet vite at han var revisor i Follo
Sparebank. Intervjuet gir oss i tillegg
en del informasjon om forholdene i
Drøbak. Samtalen mellom Torgersen
og Krohg går ikke helt knirkefritt.
Under overskriften «Vagtmester
Johan Torgersen» finner vi teksten
til intervjuet og det unike portrettet
på forsiden av avisen Verdens Gang
30. august 1899. Dette er ikke den
samme avisen som dagens VG. Først
kommer den innledende samtalen
mellom Krohg og fru Diriks:
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«– Hvem er det? sagde jeg og
pegte paa den udmærkede Buste,
som Fru Diriks holdt paa at
modellere. – Det? Er det muligt,
at De ikke ved det? Kjender De
ikke Drøbaks første Mand? – Aa,
er det Drøbaks første Mand, ‘Lord
Blaconfield’, ‘Indenrigsministeren’?
Jeg kjender ham naturligvis
af Omtale. Men jeg har aldrig
set ham. Ved De, om han har
været interviewet nogensinde? –
Mangfoldige Gange, naturligvis.
– Naturligvis! Naa ja saameget
destobedre, saa er han øvet. Hvor
bor han? – I Arresten.– For kortere
eller længere Tid? – Bestandig. Han
er Arrestforvarer. Jeg rejste mig
hurtig. – Farvel. – Der kommer
Torgersen! Han skal være Model for
mig».
Inn kom en bredskuldret mann
som virket som om han var tatt
rett ut av norgeshistorien, ifølge
Krohg. Han nevner mannens
lange, bløte og grå sjømannsskjegg,
de kloke, gemyttlige øynene, den
store, kraftige nesen, og «den
mærkelig formede Langskalle,
hvorpaa det sparsomme Haar var
diskonteret med den yderste Omhu
og Nøjagtighed». I våre dager ville
vi vel si at han hadde «hentesveis».
Krohg kom snart i prat med ham
mens fru Diriks modellerte.
Krohg og Torgersen ble raskt
enige om at Drøbak ikke hadde
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forandret seg mye i de senere årene,
bortsett fra at det var kommet en
fontene på torget. Det var vanskelige
økonomiske tider, og Krohg ville
vite om det var krise i Drøbak
også. Torgersen beklaget seg over
at alt var så smått. Det hadde vært
dårlig før, men nå hadde staten tatt
Vindfangerbukta, som tidligere
var det eneste framtidshåpet:
«Hvad har vi andet at flyde paa end
Skibsfarten!».
Torgersen hadde bodd hele 67 år
i Drøbak, så det var likevel framgang
å se i byen. Krohg ville vite hvordan
forbindelsen var til Kristiania i
tidligere tider. Det kommer fram
at Torgersen mange ganger rodde
folk inn til Kristiania da han var
unggutt. Guttene fikk en daler for
jobben. Men om vinteren kunne
isen ligge helt fra Drøbak og inn
til Kristiania. Det var mye moro
også den gangen, og det fantes ikke
noe egentlig politi i Drøbak da
Torgersen var ung.
Når det gjaldt behovet for et
økonomisk oppsving i byen, så
ville Torgersen trekke fram den
store betydningen det hadde at
Navigasjonsakten ble opphevet.
Dette var en engelsk sjøfartslov
som ble vedtatt første gang i 1651.
Opphevelsen av Navigasjonsakten
i 1849 ble regnet som en stor seier
for frihandelsprinsippet og fikk
betydning for utviklingen også av
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norsk skipsfart. Men Christian
Krohg kunne ikke huske hva dette
var for en akt.
Under den videre samtalen
snakket de forbi hverandre, men
Krohg ror det hele i land og avslutter
med å ta opp de høye hyrene som
sjøfolkene har nå for tiden. «Ja»,
kommenterer Torgersen, «men naa
vil ingen af Sjøfolkene ud og tjene
dem, for naa er det mye at tjene paa
Fæstningsanlæggene. De vil heller
gaa og være Slusk hjemme».
Litt om Johan Torgersens liv
Johan Theodor Torgersens far var
los og het Torger Olsen. Moren var
Johanne Hansdatter. Torgersen
bodde i vaktmesterboligen ved
den såkalte «skolegården»
(det nåværende biblioteket) ved
torget helt fra arrestlokalene ble
opprettet nær skolen i 1862. Under
folketellingen 1865 bor Torgersen
sammen med sin første kone
Frederikke, som var noen år eldre
enn ham. De fikk ingen barn, men
hadde likevel ansatt en tjenestepike.
I august 1882 døde Torgersens
kone Frederikke, bare 54 år gammel.
I 1885 bor han fremdeles alene
i vaktmesterboligen, men fire
år senere gifter han seg på nytt,
denne gang med Gustava Bergitte
Antonsdatter. Hun var født i
Drøbak i 1859 og datter av fiskeren
Anton Andreasen Teien og hustru
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Skolegården med det gamle hjelpefengselet ved torget sett fra Bankløkka. Tegning fra
ca. 1880. Her bodde fengselsvaktmester Torgersen med sin familie fra 1862 og fram
til det nye hjelpefengselet i Damveien sto ferdig i 1900. (Ukjent kunstner. Kilde: «Det
gamle Drøbak». Utgitt av Drøbak kommune, 1953, side 28).

Trine Marie Engelbretsdatter. Da
Johan og Gustava giftet seg, var hun
30 år gammel og 26 år yngre enn sin
mann.
Under folketellingen i 1891 bor
de fremdeles i vaktmesterboligen
ved skolegården. Foruten
å være arrestforvalter, blir
det oppgitt at Torgersen er
hypotekbankkommisær. Noen få
måneder etter at de giftet seg fikk
de datteren Ragnhild Theodora, og
i juli 1893 ble sønnen Torolf født.
De hadde dessuten en tjenestepike i
husholdningen.
Da det nye fengselet i Damveien
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sto ferdig i året 1900, flyttet Johan
Torgersen inn i vaktmesterboligen i
fengselets 2. etasje med sin familie,
selv om han egentlig var imot hele
prosjektet med nytt fengsel.
Bernhard Magnussen skriver
i boken «Drøbak fra nord til
syd» at Johan Torgersen kjøpte
eiendommen Jørnsebakken 2 i 1873.
Det vakre huset gikk senere under
navnet «Tustebo» etter datteren
Ragnhild, som ble kalt «Tuste».
Hun var en enslig original og bodde
i dette huset i mange år. Magnussen
skriver om Johan Torgersen at
han ikke bare var arrestforvarer
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ved fengselet i Drøbak, men også
offentlig justermester. Det vil si at
han skulle passe på at de handlende
og bøndene brukte vekter og mål
som var i overensstemmelse med de
offisielle normene.
I flere år skal Torgersen ha vært
medlem av kommunestyret i Drøbak
og Follo Sparebanks forstanderskap.
I et intervju i Akershus Amtstidende
i september 1906 kunne han
fortelle at i de ca. 45 årene han
hadde vært fengselsvaktmester
i Drøbak, hadde han forvart ca.
3.000 fanger. Torgersen søkte
avskjed fra stillingen med virkning
fra 1. oktober 1906 i en alder av
73 ½ år. Som den kjente og aktede
mannen han var, kunne lokalavisen
i desember 1906 meddele at «Fhv.
Vagtmester Torgersen hersteds er
i Statsraad tildelt Borgerdaadsmedaljen i Sølv».
Men Johan Torgersen fikk ikke
noen lang tilværelse som pensjonist.
Den 22. november 1907 døde han
i sin bolig. Som den aktede mann
han var, ble det stor deltagelse i hans
begravelse ved Drøbak kirke.
Kilder og videre lesning:
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Even – den første
fra Drøbak i OL

Gunnar Andersen fra Seimbakken var den første barnefødt i Drøbak med
sin fotball i 1912, men Even Vengshoel var den første som representerte en
lokal Drøbak-klubb i de olympiske leker.
Tekst: Tom Ullsgård
Det var i 1920 at Drøbak Idrætsforening, som klubben het den gang,
kunne smykke seg med en ekte
olympisk deltager. Riktignok var han
født på Raufoss, og ingen vet riktig
sikkert hvorfor han havnet i Drøbak,

men slik ble det nå engang. Even vant
NM på 5000 meter, og han vant NM i
den lengste terrengløypa hele minuttet
foran nestemann. Dermed ble
29-åringen tatt ut til å løpe for Norge
under OL i Antwerpen.

Til venstre: Historisk: Even Vengshoel skapte idrettshistorie i Drøbak. (Foto: DFIPOSTEN). Til høyre: Innmarsjen. Det var stas å delta i OL i 1920. (Foto: Privat).
38

PENSJONIST-NYTT 1/2020

For fort
Det man vet om Evens terrengløp
over 8 km i Antwerpen, er at det var
start og innkomst på olympiastadion.
Langt viktigere var det at 29-åringen
fra Drøbak ble med på et drepende
åpningstempo anført av den finske
legenden Paavo Nurmi. Han vant
på 27,15, et par sekunder foran en
svenske. Løpet var fem minutter
raskere enn Even med start nummer
28 noen gang hadde løpt, og et sted ut
i løpet måtte han og fem andre bryte.
Det hadde gått alt for fort.
Første skirenn
Even Vengshoel deltok både i ski og
friidrett for Drøbak Idrætsforening.
Han var med i det første skirenn som
klubben arrangerte i februar 1919.
Han var en bra kombinertløper og
selvfølgelig en god friidrettsmann,
der veiene rundt Drøbak utgjorde den
lokale friidrettsbanen. Etter 1920 var
det slutt i Drøbak Idrætsforening,
heller ikke på listene over NMmedaljører var han lenger å finne. Han
bosatte seg i Lillehammer-traktene,
der han døde 77 år gammel. Men
historisk i Drøbak - det rakk han å
bli. Det skulle gå 56 år til neste gang
kommunen hadde med en deltager
som var født her. Bent Brask svømte
for Drøbak Svømmeklubb i 1976 da
han satte norsk rekord på 200 meter
fri under stafettetappen i Montreal.
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Even Vengshoel under ett av sine løp.
(Foto: «Norsk fri-idretts historie fra
1896 til 1950». Oslo: Nasjonalforlaget,
1952, s. 178).
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NY BOK
Torkil Baden: «Lehmannsbygga.
Båter, bilder, busser og boliger.
‘Bryggen over alle brygger’»
I november 2019 kom Torkil Badens
bok om Lehmannsbryggas frodige
historie, utgitt av Ford forlag. Baden
har tidligere blant annet skrevet
bøker om musikk og kunst, og i
2014 utga han en kriminalroman
om Oscarsborg med tittelen
«Dødsborgen».
I den rikt illustrerte boken om
Lehmannbrygga settes bryggas
historie i sammenheng med kystNorges situasjon og konflikter i
strandsonen. Forfatteren har gjort
undersøkelser i arkivene, og vi får
opplysninger omkring bryggas
tilblivelse som sikkert vil være
ukjente for mange. Også utviklingen
i Hamborg-området nord for brygga
har fått interessant omtale i boken.
«Historien om Lehmannsbrygga
er full av driftige folk», skriver
Torkil Baden. «Den første var en
smed fra Polen, og så kom en ung
dampskipsekspeditør som reddet
Henrik Ibsen fra bølgene og bygget
ny brygge. Og en etablert bryggeeier
tok opp kampen mot konkurrerende
oppkomlinger».
Men den stolteste delen av
bryggas historie var likevel første
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del av 1900-tallet. «Centrumets
centrum, bryggen over alle
brygger, Lehmansbryggen, der
hvor alle de overfyldte lørdags og
søndagsdampere lægger til», skrev
Christian Krohg i 1909. Maleren og
journalisten Krohg var en av Drøbaks
mest trofaste sommergjester. Boken
skildrer også kunsten og kunstnere
som på ulike måter kan knyttes til
brygga, fra Hans Gude til Fredrik
Stabel og Dusteforbundet. Foruten
Gude, Krohg og Stabel, er Knut
Hamsun, Ludvig Skramstad, Edvard
Diriks, Edvard Munch, Wilhelm
Peters og Anton Thoresen blant dem
som omtales spesielt, og vi kan lese
om tidligere tiders bohemer, med
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kvinnefrigjøring og praktisering av
fri kjærlighet.
Båtene og menneskene kom
og gikk, og i en turistbrosjyre fra
1930-tallet het det: «Store vakre
fjordbåter anløper Drøbak mer enn
20 ganger daglig om sommeren.
Båtreisen fra Oslo eller Moss
eller Horten tar bare 1 ½ time og
er en absolutt nydelse en herlig
sommerdag».
Men det skulle altså ikke
vare, for utviklingen krevde sitt
også her. I løpet av 1950-årene
gjennomgikk bryggeområdet store
omstillinger og forandringer. I 1952
ble fergeterminalen for bilferja
til Hurum flyttet fra Drøbak
båthavn til Lehmannsbrygga, og
i 1954 anla Schøyens Bilcentraler
en rutebilstasjon. Busser hadde
tatt over etter rutebåtene. På
slutten av 1950-tallet ble det
gamle kontorbygget revet, og
lagerhuset ble etter hvert erstattet
med en bussgarasje. Nå gikk det
busser fra brygga til Oslo, og ferja
fraktet folk og biler over fjorden.
Men også ferjetrafikken tok etter
hvert slutt. Den siste ferja forlot
Lehmannsbrygga sommeren 2000,
samtidig med at Oslofjordtunnelen
åpnet.
I 2001 kjøpte Olav Thon
Lehmannsbrygga av Schøyens
Bilcentraler. Thon kjøpte også
noen av de omliggende husene.
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Boken gir interessante og detaljerte
opplysninger om det som skjedde
videre. Opprinnelig hadde
Thon planlagt to hoteller, ett på
Lehmannsbrygga og ett i Hamborgområdet, men motstanden var
stor. Hotellplanene ble etter hvert
skrinlagt, og det hele endte opp med
et boligprosjekt. Thons planer for
utbygging i strandsonen tok tjue
år å realisere og skapte nærmest
borgerkrig i småbyen, skriver Torkil
Baden. Under protestene ble rådhuset
til tider «beleiret», og bryggesaken
fikk oppslag i Dagsrevyen. Brygga
hadde vært et sosialt og trafikalt
sentrum i 150 år, og nå ville mange
engasjerte borgere ha friområde og
gammeldagse småhus her.
I 2018 var det innflytting i de
nye, moderne boligene på brygga.
Nye Lehmannsbrygga er inspirert av
arkitekturen på den tradisjonsrike
Bryggen i Bergen. I boken spør
forfatteren om de nye boligene etter
hvert vil oppleves som en del av
Drøbaks arkitektoniske mangfold.
Kan denne «bridge over troubled
water» fylles med nytt innhold og
virkeliggjøre protestmottoet «La
brygga leve!»?
Boken er tilgjengelig på vanlig
måte i bokhandelen og i flere av
Drøbaks gallerier.
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GAMLE POSTKORT
Osloveien 9, 1440 Drøbak
Telefon 415 02 513

FØLG MED I

«Dampskibsbryggen, Drøbak». Postkort fra 1909. D/S «Horten», Oslofjordens største
lokalbåt, har lagt til ved Lehmannsbrygga. Skipet hadde plass til over 300 passasjerer.
Fotografen Gustav Lindman (1871-1950) holdt til i Moss, men fra århundreskiftet og
fram til 1920 hadde hans firma i tillegg en filial med fotoatelier i Drøbak.

GRØNTHUSET
DRØBAK GRØNT- OG
FRUKTTORG
PAVELSGÅRDEN – STORGT. 7
TLF: 64 93 02 88

Besøk oss i underetasjen på Drøbak City,
Telefon 64 93 40 65
E-post: post@cityfarger.no

Nyttig til hus og hjem

Fjordbåten kommer. Stemningsfullt postkort fra Lehmannsbrygga ca. 1907. Litt
beskåret ble kortet trykt opp igjen av Ege Libris i 1995, da bokhandelen feiret hele
100 år i Drøbak sentrum.
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Et klart svar på dette spørsmålet
kan selvfølgelig ingen gi, men vi
opplever nå å få spørsmålet stadig
oftere fra våre kunder. Kunder i alle
aldre, i all hovedsak kunder med
familiebedrifter og ulike eiendommer
som de vurderer å overføre til neste
generasjon. Selv om ingen kan spå om
arveavgiften eller en lignende skatt
/ avgift blir gjeninnført fra og med
2022, eller hvilken størrelsesorden
den evt. blir, kan det være lurt å tenke
igjennom hvordan en skatt / avgift på
overføring av verdier innad i familien
kan påvirke deg og dine.

arveavgiften, men skjerpe
formuesskatten slik at samlet
skatt på formue blir som i 2013 da
arveavgiften ble opphevet.
• Rødt ønsker en ny sosial arveavgift
med 5 millioner kr. i bunnfradrag,
deretter 10% på 5-10 millioner,
15% på 10-100 millioner og 25%
over 100 millioner.
• Det er uklart for meg hvordan
Senterpartiet vil stille seg til
gjeninnføring av arveavgift nå,
men det er på det rene at de satt i
regjering i til sammen 20 år med
arveavgift.

Overdragelse av virksomhet
Er det snakk om overdragelse av
virksomhet / familiebedrifter,
må det først vurderes om det er
ønskelig at neste generasjon skal
overta driften, om barna er egnet til
å overta, hvordan en evt. fordeling
mellom barna bør skje, om det bør
kombineres med å ta inn eksterne
eiere, og om det en periode er aktuelt
å beholde kontrollen i selskapet
samtidig som eierskap overføres.
Dette kan ordnes ved innføring
av ulike aksjeklasser, dvs. A- og
B-aksjer hvor de ulike aksjeklasser
har ulik stemmerett. Det vanlige
er at én A-aksje gir ti, fem eller to
stemmerettigheter, mens B-aksjen gir
én stemme per aksje. Man kan også
skille mellom aksjeklassene i forhold
til utbytte, f.eks. at B-aksjenes
utbytte går foran A-aksjenes utbytte.
Dette er en velkjent fremgangsmåte
for å beholde styringen, samtidig
som verdiene overføres til neste
generasjon. Det er en tidkrevende
prosess som ikke kan utsettes til
Stortingets skatte- og avgiftsvedtak
foreligger, stort sett i desember hvert
år, med ikrafttredelse fra januar
påfølgende år.

• SV skriver på sine nettsider: «Det
er på høy tid at vi gjeninnfører en
skatt på arv.»
• Arbeiderpartiet skriver på sine
nettsider at de ikke vil gjeninnføre

Gjeninnføring av arveavgiften er
symbolpolitikk og kan skje raskt etter
valget høsten 2021, da med virkning
fra og med 2022. Evt. fra 2021 om
dagens regjering må gå av.

Overdragelse av eiendommer
For overdragelse av bolig- og
fritidseiendom må man foreta en
konkret vurdering av hvorvidt neste
generasjon / gavemottaker skal bo

I denne spalten vil advokater hos
Falkanger, Wiik, Høyte & Fremstad
komme med juridiske råd og tips
innenfor aktuelle temaer. Denne
gangen orienterer advokat Ingrid
Vesterhus Høyte om noen sentrale
problemstillinger knyttet til en eventuell
gjeninnføring av arveavgiften.

Blir arveavgiften gjeninnført
ved et eventuelt
regjeringsskifte?
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/ bruke eiendommen. Dette fordi
overdragelse av fast eiendom også har
en side mot skatt på fortjeneste.
Ved opphevelse av arveavgiften
etter regjeringsskiftet i 2013, ble
skattereglene endret. Fra januar
2014 ble det slik at dersom giver /
arvelater ikke kunne selge skattefritt,
overtok mottaker / arvingen
givers / arvelaters skattemessige
inngangsverdi. Det innebærer at
verdien som giver / arvelater i sin
tid overtok, legges til grunn ved salg
dersom mottaker inngår avtale om
salg av:
• bolig under ett år (12 måneder)
etter at boligen ble ervervet (kjøpt,
arvet, mottatt som gave) (eiertid),
alternativt bruker boligen til egen
bolig i mindre enn 12 måneder i
løpet av de siste 24 måneder før
salget skjer (botid).
• fritidsbolig før han/hun
har brukt den som sin egen i
minst fem av de siste åtte årene
(brukstid), alternativt at avtale om
salg gjøres under fem år etter kjøp
/ bruk / ferdigattest (eiertid).
• Salg av tomt er alltid skattepliktig.
• Salg av boligeiendom som du ikke
bruker som ditt eget hjem, typisk
sekundærbolig, vil alltid være
skattepliktig. Tilsvarende vil et
tap være fradragsberettiget.
Satsen for gevinstbeskatning
45

og fradrag tilsvarer satsen for
kapitalinntekt, p.t. 22 %. Dersom
giver / arvelater kunne selge skattefritt, beregnes evt. gevinstbeskatning
i forhold til markedsverdien
på overdragelsestidspunktet og
mottakers eier-/brukstid.
Man må også være klar over
at overdragelse av fast eiendom
utløser dokumentavgift på 2,5 % av
markedsverdien. Det er kun fradrag
for dokumentavgift ved overdragelse
som følge av «falt arv». Dvs. at om
en enke overskjøter en eiendom til sitt
enebarn, beregnes dokumentavgift på
den halvdelen som regnes å komme fra
henne, mens den halvdel som regnes å
komme fra avdøde er fritatt. Dersom
enken i dette eksempelet har to barn,
og kun overfører eiendommen til det
ene, vil det beregnes dokumentavgift
for ¾ av eiendommen.
Enkelte velger også å unnlate
tinglysing av overføringen før
foreldrene dør, fordi en da sparer
Gavebeløp:
Fribeløp:
6 % av neste
10 % av overskytende

dokumentavgift. Velger man
denne løsningen for å spare 2,5% i
dokumentavgift, må man være klar
over risikoen for at kreditorene til
tinglyst eier (foreldre) kan få pant i
eiendommen.
Hvorvidt man får fradragsrett
ved tinglyst bruksrett også ved en
gjeninnføring er umulig å spå. Det
avhenger helt av hvilken form en
slik skatt / avgift får. Dette var som
kjent den vanligste fradragsretten ved
overføring av fast eiendom frem til
2013.
Overføring av bankinnskudd
Overføring av rene penger / bankinnskudd er en avgjørelse man
kan vente med til man vet mer
sikkert hva som skjer om det blir
regjeringsskifte. Om det gjeninnføres
samme avgift som vi hadde frem til
regjeringsskiftet i 2013, vil det for en
pengegave på 1 million til barna se
slik ut:

1.000.000
- 470.000
330.000
200.000

Arveavgift: 		

Noen ord til slutt
Denne artikkelen er ikke ment å være
noen spådom i forhold til hva som
skjer hvis vi får et regjeringsskifte.
Ettersom vi har fått mye spørsmål
knyttet til temaet, ønsker vi
imidlertid å gi en oversikt over hva
man bør tenke på og når man evt. bør
begynne de ulike prosesser.
Petter Stordalen har ifølge
finanspressen allerede begynt verdioverføringer til neste generasjon.
Pressen spekulerer i at han forbereder
seg på gjeninnføring av arveavgiften
i en eller annen form. Hvorvidt dette
stemmer, skal jeg ikke spekulere i.
Men jeg minner avslutningsvis om
hva Benjamin Franklin sa i 1789:
«Ingenting er sikkert her i verden,
unntatt døden og skatter».

(avgift 19.800)
(avgift 20.000)
39.800

Øker man gavebeløpet til 2.000.000, øker summen i ovennevnte
avgiftseksempel til kr 139.800.
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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: 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

