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Julelyset og mørketiden
Julen er den mørkeste tiden på året, og da føler vi
naturlig nok et behov for å tenne lys. For riktig lenge
siden satt menneskene ofte i halvmørke rom når
vinterkvelden kom. Husene var bare svakt opplyste
enkelte steder. Den franske kunstmaleren Georges de
la Tour har skildret kontrasten mellom lys og mørke.
Vi ser her et utsnitt av et maleri fra ca. 1640. Omgitt
av stummende mørke sitter menneskene tett inntil et
talglys eller en enslig fakkel.
I julen måtte
det brenne lys selv
i fattige hjem, og
folk satt «julevakt»
for å passe på
lysene, forteller
kulturhistorikeren
Kristofer Visted i
boken «Jul i gamle
dager». Det ble
gjerne tent flere lys på julaften, og dersom noen av
lysene sluknet for tidlig, kunne dette bli tolket som
et faretruende varsel for det kommende året. Et lys
som brant stabilt med en rolig og klar flamme, var
derimot et godt tegn for tiden framover.
Fra gammelt av har ilden og lyset blitt satt i
sammenheng med selve livet, og vi snakker ennå om
«livslyset». Lyset kunne bli sett på som en magisk
kraft med en hjelpende og kanskje helbredende
virkning. Stubbene etter lys som hadde brent på
julaften ble tatt godt vare på. Ved å brenne denne
spesielle kvelden hadde lysene fått i seg en sterk
kraft som kunne virke positivt gjennom hele det
kommende året.
Da gjenstår det bare å ønske våre kjære lesere en
riktig god jul og et godt nytt år.
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GODT NYTT FRA SENIORSENTERET
I skrivende stund er det høst, med alt som følger med: Fine høstfarger, mye løv
på bakken, og selvfølgelig kaldere. Det har vært is på bilvinduene som forteller
at vi ubønnhørlig går mot vinter. Dagene blir kortere, så kanskje det gjør seg
med litt snø. Det blir i alle fall litt lysere da. Folkens, husk å bruke refleks!
Her på seniorsenteret gjør vi alt for at alle skal føle seg trygge i forhold
til koronapandemien. Vi har hengt opp plakater, hvor vi ber alle om å vaske
eller sprite hendene når de kommer inn. Vi har laget egen mappe med
smittevernsrutiner til alle gruppene som møtes i Hospitalet, med blant annet
lister for registrering av alle deltakere og deres telefonnummer. Dette gjøres
i tilfelle av smittesporing. Kaféen har sine rutiner, så hvis alle er trofaste mot
våre anbefalinger, vil dette gå bra!
Hospitalet er nå i startgropen for rehabiliteringen, men vi er ikke helt sikre
på når den starter. Vi vet at mange forberedelser er gjort: Entreprenør er valgt,
nytt tømmer ligger til tørk, osv. Kanskje blir det oppstart i februar. Det som er
helt sikkert, er at det ikke kan være noen virksomhet her i byggeperioden, for
dette blir en byggeplass. Nå er vi bare spente på hvor vi havner, og det jobbes
med saken.
Til slutt vil jeg ønske alle en god og fredfull jul, og et riktig godt nytt år!
Hilsen Sissel Johansen, avdelingsleder, Frogn seniorsenter

Tre nisser og
en katt har
dukket opp foran
seniorsenteret
i Drøbak.
Akvarell av Kjell
E. Midthun fra
2009. © Solum
Bokvennen AS.
(Kilde: Kjell E.
Midthun: «Jul».
Oslo: Solum
Bokvennen, 2019,
side 11).
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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. 300 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.
På grunn av koronakrisen har
virksomheten naturlig nok vært begrenset
i 2020, men seniorsenteret har vært i
drift en god stund. Vår forening har
startet forsiktig opp igjen med enkelte
arrangementer, men mye er fortsatt
usikkert i året som kommer.
Vi håper at du vil støtte oss med ditt
medlemskap.

•

glede

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
✓ Avlastning og tilsyn for pårørende
f.eks. ved reise/ferieopphold
✓ Sosialt samvær, samtalepartner

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

humOr

SELVVALGT
ER VELVALGT!
✓ Dusj, stell og personlig pleie

Takk, takk, takk …

•

12PUNKT

medmenneskelighet

✓ 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:

Hjertelig hilsen fra redaksjonskomiteen

Avd. leder Frogn, Ann-Mari Johnsen, mobil 412 35 142
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Avd. Follo Tlf. 64 93 22 60 ♥ www.primaomsorg.no
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Foto: Svein Qwammen.

Torget og
«Åttekanten»

Bildet er tatt i 1954, og vi ser den
helt nye Grøn-Hansen-gården bak
«Åttekanten». I den moderne
bygården flyttet Follo politikammer inn
i sydenden, posthuset inn i nordenden,
mens Helge Askautruds Glassmagasin
og Harry Bossums Skotøymagasin lå i
midten av bygningen. I andre og tredje
etasje var det leiligheter med bad!
«Åttekanten» var et hjørnebygg
mellom Storgaten og Osloveien. Det var
forretning i første etasje og en leilighet
i annen etasje. Bak mot Osloveien
var det lager for kolonialforretningen
Jørg. Jenssens Eft. (Molle, Torget 1).
«Åttekanten» ble revet i juni 1955.

I venstre billedkant ser vi oppover
Osloveien. Vi ser litt av Torget 1
med uthus, deretter Osloveien 4 med
tak over inngangsdøren, så Drøbak
Mekaniske Verksted og det nye
slangetårnet i brannvakta (1951). På
høyre side av veien ser vi gavlen på
Osloveien 3.
Tekst: Per-Willy Færgestad
og Jan-Kåre Øien.
Verneforeningen
Gamle Drøbak
www.verneforeningen.no
Foto fra Drøbakskalenderen
november 2015.

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

SYNSPRØVER
Skifting av batteri i høreapparat og klokker

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

og klokker

Eget sliperi gjør at vi leverer nye briller på timen
Telefon 64 93 15Briller
89 ❘❘ Sentrumsbygget
Drøbak
1.100,– nye briller
Eget sliperikomplett
gjør atfra
vi kr
leverer

På bildet til venstre fra 1923-24 står (fra venstre): Solveig Abrahamsen, Molle Midtgarden
og Erna Langseth Thorstensen foran «Åttekanten», som hadde huset mange slags
næringsvirksomhet. Den svenskættede Kristine lagde iskrem her til 10 øre stykket, og
Drøbak Modemagasin ble drevet av Jeanette Lehmann. Til høyre: «Åttekanten» rives.
Foto fra Akershus Amtstidende, årg. 73, nr. 77, onsdag 29. juni 1955, side 2.
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på time

Brillervelkommen
komplett
frahyggelig
kr 1.100,–
God service – alle ønskes
til en
handel

Vi –
haralle
også
vesker fra
mywalit
God service
ønskes
velkommen
til en hyggelig h

s.optik@online.no ❘❘ www.schauoptik.no ❘❘ Telefon 64 93 15 89 ❘❘ Sentrumsbygget Drøbak
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Vi har også vesker fra mywalit
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s.optik@online.no ❘❘ www.schauoptik.no ❘❘ Telefon 64 93 15 89 ❘❘ Sentrumsbyg

Vi kjører bort møbler, oppussingsavfall,
Vi kjører
bort
oppussingsavfall,
Vi kjører
bortmøbler,
møbler, oppussingsavfall,
hageavfall,
hvitevarer
o.l.
hageavfall,hvitevarer
hvitevarer o.l.
hageavfall,
o.l.

Holterveien 4D, 1448 Drøbak
Telefon 64 93 26 33

Tlf.
845
Tlf. 465
465 00
00 845
Tlf. 465 00 845
e-post:post@bossifollo.no
post@bossifollo.no
e-post:
e-post: post@bossifollo.no

Drøbak City
Tlf: 64 93 09 84

Vi fører dameklær fra

KAHOLMEN

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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Søndre Kaholmen med kanonene på Oscarsborg festning. Bakenfor til venstre ligger
Bergholmen ved innløpet til Vestfjorden, og til høyre ser vi sydspissen av Håøya. (Foto:
Sven Lindblad, våren 2014).
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I vår spalte om opprinnelsen til noen lokale stedsnavn har vi nå kommet
fram til Kaholmen, nærmere bestemt de to bergfulle øyene i Drøbaksundet,
Nordre og Søndre Kaholmen, hvor vi finner Oscarsborg festning. En bro
forbinder de to øyene over et smalt og grunt sund. Ved Oscarsborg er fjorden
på sitt smaleste, og festningen var lenge av stor militærstrategisk betydning.
Den skulle forsvare hovedstaden mot angrep fra sjøen.
Tekst: Ann-Turi Ford og Sven Lindblad
Kaholmene og Oscarsborg festning
Nordre og Søndre Kaholmen er
nøyaktig en kvart kvadratkilometer
store til sammen og ligger rett sørøst
for Håøya. De har en lun gjestehavn
på sin vestside og bærer Oscarsborg
festning som en slags krone på toppen.
PENSJONIST-NYTT 3/2020

I 2004 ble øyene endelig åpnet for
allmennheten etter at Oscarsborg ble
nedlagt som aktiv festning. Året før
hadde museet åpnet.
Øyene er egentlig godt kjente, ikke
minst fordi det var herfra det tyske
slagskipet «Blücher» ble senket 9.
9

På Nordre Kaholmen troner
kommandantboligen høyt og fritt. Inne
i berget til høyre for bygningen ligger
torpedobatteriet, som lenge ble holdt
så hemmelig som mulig. Til venstre ser
vi broen mellom de to holmene, og i
bakgrunnen ruver Håøya. (Foto: Sven
Lindblad, våren 2014).

april 1940. Men en del er ikke klar
over at det er Kaholmene de heter – og
ikke Oscarsborg. Øyene bidrar til å
gjøre fjorden enda mer innsnevret der
den er på sitt smaleste. Derfor har de
lenge vært militærstrategisk viktige.
Det ble bygget blokkhus og plassert
ut kanoner her allerede på midten av
1600-tallet, men festningen har sitt
navn etter et besøk av kong Oscar I
den 23. august 1855. Oscar I var da 56
år. Han var konge av Norge og Sverige
fra 1844 til 1859.
Navnet Kaholmen
Forklaringen på navnet Kaholmen
er ikke sikker. I tillegg til øyene
ved Drøbak, finnes navnet noen
få andre steder i Norge, men ikke
for noen av disse finnes det gamle
skrivemåter som kan være til hjelp
for å forklare opphavet til navnet. I
boken «Stadnamn fraa Oslofjorden»,
utgitt i 1929, gjør navnegranskeren
Gustav Indrebø et prisverdig forsøk
10

på å bidra til en forklaring ved å liste
opp en del ulike alternativer. Indrebø
var både filolog og historiker. Her vil
vi særlig nevne at navnet Kaholmen
kan ha sammenheng med verbet
kade, «kakle» (om fugler). Det kan
også tenkes å ha tilknytning til den
nederlandske betydningen av ordet
kade: «kai».
Etter at stedsnavnredaksjonen
i Akershus Amtstidende skrev
om Kaholmen-navnet første gang
i mai 2012, ble den kontaktet av
Cathy Equus Solvik, som hadde
et interessant innspill i sakens
anledning. Solvik, som for øvrig
har sitt etternavn fra Solvikbukta
på Hallangen, rett over fjorden fra
Håøya, vokste opp med en helt annen
forklaring på navnet. – Det er sånne
familiehistorier som ikke finnes i
historiebøkene, bemerket Solvik den
gangen. Hun hadde sin oppvekst på
Håøya og Søndre Langåra.
Familien har bodd i generasjoner
PENSJONIST-NYTT 3/2020

på Håøya og omegn. Hennes mormor
og morfar, Ruth og Karl Iversen –
samt andre slektninger, har gjort seg
gjeldende i dette området. Mormoren
var sjefskokk på Oscarsborg og
morfaren kjørte ferja. – Mormoren
min ble født i det gule huset ved det
som kalles tåkeklokka på Søndre
Langåra. Det er forresten ikke er
noen tåkeklokke, men en uhellsalarm,
forklarte Solvik.
Da hun var liten, måtte hun ta
militærferja til skolen. – Den gikk fra
Sundbrygga til borgen og tok oss bort
til Tronstad på Håøya. Solvik hadde
selskap av tre andre barn fra Håøya,
som alle var hennes søskenbarn. – Vi
flyttet derfra i 1983. Jeg har savnet
å bo der ute, selv om det var tøft om
vinteren. Vi fikk ikke strøm før i 1981,
og da skrev Amta om det, fortalte
Cathy Equus Solvik.
Ifølge tradisjonen i familien hennes
er forklaringen på navnet Kaholmene
som følger: Kaholmene har fått sine
PENSJONIST-NYTT 3/2020

navn fordi de en gang ble brukt som
beiteområde for kyr. Det var flere som
hadde kyr i Drøbak i riktig gamle
dager, og om sommeren tok de dem
ut til øyene, slik som folk i dalene
ellers i landet flytter dyra til seters.
– Kuholmene har etter hvert blitt til
Kaholmene, hevdet Solvik og var ikke i
tvil om denne forklaringen.
Kilder: Wikipedia, Store norske
leksikon, norske ordbøker på dokpro.
uio.no. Dessuten «Stadnamn fraa
Oslofjorden» av Gustav Indrebø,
utgitt 1929, side 76-77, og et
interessant innspill fra Cathy Equus
Solvik, som delte med oss av sin
lokalkunnskap.
I hovedsak basert på to artikler som
opprinnelig ble trykt i Akershus
Amtstidende, årg. 139, fredag 11. mai
side 23 og fredag 18. mai side 21, 2012.
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Jan Egil Basteson forteller

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

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.

Telefon 64 90 59 20

TRENGER DU ELEKTRIKER?

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

Del 4

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
Personlige gaver
i de fleste prisklasser.
Velkommen til en liten
glad kunstopplevelse!
Storgt. 15, Drøbak
Telefon 64 93 46 55
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Historier
fra guttedagene nordpå i
Drøbak 1955–1960

PENSJONIST-NYTT 3/2020

Vi lagde vårt eget fyrverkeri
Året var 1960, og jeg jobbet på JOBU
som dreier. Her dreide jeg blant
annet veivhusene til motorsagene.
Magnesiumspon er lett antennelig, og
jeg hadde en kasse med støpejernspon
for å slukke hvis det tok fyr.
Magnesiumspon brenner med en
intens flamme og kunne brenne i
stykker vangene på dreiebenken. Hm,
dette kunne vel brukes til ett eller
annet. Jeg samlet sammen litt spon i
en pose og tok med meg hjem. Dette
måtte være noe for gutta.
På kvelden traff jeg Erik. «Se
hva jeg har tatt med», sa jeg til ham.
PENSJONIST-NYTT 3/2020

Eksempel på fyrverkeri.
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på. På nytt gnistret det, men ikke så
kraftig som sist. «Jeg tror vi må hive
sand på», påpekte jeg. Det ble hentet
sand, og da ga det seg. «Tar du mer
med i morgen?», spurte Erik. «Nei»,
svarte jeg, «tror det holder med
dette».

Sundbrygga hvor vi tente på magnesiumspon. Foto fra ca. 1960.

«Hva er det for noe», ville han vite.
«Vent», sa jeg, «vi får tak i de andre,
og så går vi ned på Sundbrygga». Som
regel dukket de opp. Der kom Bjørn.
«Har du sett noe til Jan Erik?»,
spurte Erik. «Nei», svarte Bjørn,
«men vi går hjem til ham». Vi banket
på og ut kom Jan Erik. «Blir du med
ned på Sundbrygga? Jeg skal vise dere
noe». Vi gikk i samlet flokk ned på
brygga. «Nå skal dere se!». Jeg tok en
neve spon opp av posen og tente på.
Det freste og lyste opp som i dagen.
Varmen var så intens at til og med
grusen under smeltet.
«Har du mer?», spurte de andre.
«Ja», sa jeg, «men da må vi ha noe å
14

slukke med». «Jeg så en blekkboks
der borte. Henter litt vann fra
fjorden», sa Erik. «OK», sa jeg.
«Kom igjen!», sa de andre. «Ja da, nå
skal det lyse opp her». Tømte posens
innhold på bakken. «Tenn på!»,
ropte de. En fyrstikk bortpå, og det
lyste og freste kraftig. Det var nesten
som vi ble sveiseblinde, så dette er ikke
noe som andre bør prøve seg på.
Lyset avtok, og jeg sa: «Tøm på
vann slik at vi får slukket det!». Erik
tok boksen med vann og kastet på.
Det resulterte i et inferno av gnister
som for rundt. Det var stilig, nesten
som fyrverkeri. «Mer vann, gutter!».
Bjørn løp etter mer vann og kastet
PENSJONIST-NYTT 3/2020

Røykbomber som lek
Røykbomber var en yndet lek i
guttedagene. Det besto i at vi rullet
sammen gammel film og avispapir
til en fast rull. Så tente vi på den ene
enden. Når det tok skikkelig fyr,
tråkket vi på den. Røyken kom tykk
og grå og røykla hele området. Jeg traff
på Rolf en dag og spurte: «Skal vi lage
noen røykbomber?». «Ja», kom det
fra Rolf, «men hvor får vi tak i film?».
«Jo», svarte jeg, «det kan hende vi
finner noe på Tento, hos Coda eller
hos Amta». «La oss gå og lete».
Vi gikk til Tento først. Hoppet
over gjerdet ved kirkegården. «Finner
du noe?», spurte jeg Rolf. «Nei, her
er ingen ting», svarte han, «la oss
heller gå opp til Coda». Bak ved
bensinstasjonen lot det seg gjøre å
komme seg inn i bakgården. Der sto
det en del søppelkasser hvor Coda
kastet film som var ødelagt. Vi rota og
leitet. «Her», sa jeg til Rolf, «her er
en hel rull». «Flott!».
Vi gikk tilbake til Husvik,
hvor Rolf bodde. «La oss lage en
røykbombe for å se om det virker», sa
jeg. Rolf dro hjemom og hentet noen
PENSJONIST-NYTT 3/2020

gamle aviser. Vi rullet dem sammen
med filmen som vi hadde funnet. Så
tente vi på, og det begynte å brenne.
Det var viktig å tråkke på det til rett
tid. «Nå», sa Rolf, «nå prøver vi!»
Flammene slukket, og røyken kom
først sigende, men så freste det, og det
kom store mengder røyk. «Det gikk
jo bra», fastslo jeg.
Det begynte å regne. «Vi går opp
til låven», sa Rolf. «Der kan vi være
inne». Alle dørene var lukket, bortsett
fra kjellerdøra som var åpen. Vi gikk
ned der. Det var høst og store mengder
løv hadde samlet seg ved døra. «Nå
tenner jeg på!». Det brant liflig.
«Tråkk på den, Rolf!». Han tråkket,
og igjen kom det kraftig røyk. Det var
den siste røykbomben. «Slukket du
skikkelig?», spurte jeg Rolf. «Ja, det
mener jeg».
Vi gikk hver til vårt. I løpet av
natten ble det et forferdelig tordenvær.
Da jeg kom på skolen neste dag, ble
det fortalt at det hadde vært en brann
inne på Husvik. Jeg spurte Rolf:
«Vet du hvor det brente i natt?».
«Ja, det var på Husvik». «Oi, var
det låven?». «Nei, lynet slo ned i
mannskapslatrinen rett ved siden av
låven. Den brant ned til grunnen».
«Oh», sa jeg og var tross alt lettet,
«det var godt at det ikke var låven!».
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Pensjonist-nytt hadde i 2019 en artikkel om Nordahl Rolfsens lesebok, som lenge
var nesten enerådende i norsk skole. Den kom ut første gang i 1895 og ble revidert
siste gang i 1957. I en stor del av samme periode hadde de fleste norske skolebarn
også dette til felles: De sang fra Mads Bergs «Skolens sangbok». Den første
utgaven kom i 1914. Dette var trolig 1900-tallets mest brukte skolesangbok, og
den ble etter hvert trykket i nærmere en million eksemplarer. Boken, gjerne bare
omtalt som «Mads Berg», inneholder en rikdom av sanger som flere generasjoner
har hatt glede av. I likhet med Nordahl Rolfsens lesebok bidro Mads Bergs
sangbok til nasjonsbygging og utvikling av vår nasjonale identitet. Derfor er det
gode grunner til ikke å glemme denne sangboken.

Tekst: Kjell Lorentzen

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

Til venstre: Den første utgaven av «Skolens sangbok» kom ut på Aschehoug i 1914.
Til høyre: Overlærer Mads Berg (1865-1955). (Ukjent fotograf. Foto fra Aftenposten,
aften, 14. februar 1955, side 3. Faksimile gjengitt etter avtale med Aftenposten).
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Mads Bergs hensikt
Mads Berg (1865-1955) ble født i
Idd kommune i Østfold. Han var en
erfaren skolemann og sanglærer da
han 49 år gammel utga sangboken.
I forordet til første utgave skrev han
blant annet at «De gamle folkeviser og
stev bærer bud fra en tid da sangen her
i Norden levde frisk paa folkemunde.
Det var at ønske at vi igjen kunde bli
‘et syngende folk’, som langt mere end
nu søkte glæde og adspredelse i den
sang- og melodiskat vi eier. Kan denne
sangbok i nogen grad bidra hertil, er
hensigten opnaadd.»
Bokens norske innhold
Folkeviser og folketoner kom da også
til å sette et tydelig preg på sangboka.
«Pål sine høner», «Kråkevisa», «Eg
heiter Håvard Hedde», «Den dag
kjem aldri», «Eg veit ei lita jente»,
«Eg heiter Anne Knutsdotter»
– for å nevne noen av de mer enn
førti norske folkeviser / folketoner
sangboka inneholder. Mads Berg fant
også frem til et tyvetalls utenlandske
folkeviser og folketoner, i første rekke
fra nordiske land.
Den norske litteraturen stod ikke
sterkt i årene rundt 1814, men fra
1830-årene (Wergeland) og fremover
opplevde Norge en litterær gullalder.
Tiden gjenspeiler seg i «Mads Berg»
med tekstforfattere som Henrik
Wergeland, Henrik Ibsen, Bjørnstjerne
Bjørnson, Aasmund Olavsson Vinje,
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Ivar Aasen, Per Sivle, Vilhelm Krag,
Arne Garborg og Halldis Moren
Vesaas.
Men det var en gullalder også
på musikkens område, og mange
av tekstene i sangboka er tonsatt
av komponister som Edvard Grieg,
Halfdan Kierulf, Agathe Backer
Grøndahl, Sparre Olsen, Anders
Hovden, Ole Bull, Rikard Nordraak,
L. M. Lindeman, Johan Halvorsen,
Finn Ludt, Eyvind Alnæs med flere.
Musikken var nok egentlig skrevet
for profesjonelle musikere som skulle
akkompagnere profesjonelle sangere,
men den fikk likevel plass i «Mads
Berg». Dermed fikk tusenvis av
norske skolebarn lære seg romanser,
ballader og korsanger. Mange av oss
husker sanger som «No ser eg atter
slike fjell og dalar», «Og reven lå
under birkerot», «Brede seil over
Nordsjø går», «Nu takk for alt ifra
vi var små», «Sæterjentens søndag»,
«Norge, mitt Norge», «Ingrid Sletten
av Sillejord» og sikkert mange flere av
de over 300 sangene i «Mads Berg».
Ellers var det mye friluftsliv og
vandring i «Mads Berg». Hvem
husker ikke en eller flere av for
eksempel disse sangene: «Fra mitt
trange, mitt stengende bur vil jeg
ut i Guds frie natur», «Vi vandrer
med freidig mot», «Se Norges
blomsterdal», «Den glade vandrer
kalles jeg», «I Håbergskogen skal
vi», «Så synger vi på vår tur i Norges
PENSJONIST-NYTT 3/2020

herlige natur», «Jeg gikk meg ut i
skogen en vårdag i april», «Bind deg
ein blomekrans», «Det er min sjel en
frydfull trang å gjeste Norges dale»
og «Jeg snører min sekk, jeg spenner
mine ski».
Internasjonale innslag
«Mads Berg» har også internasjonale
innslag, både når det gjelder tekster og
melodier. For eksempel er melodien
til den nydelige godnattsangen «Nå
i ro slumre inn, lille hjertevenn’
min», laget av den tyske pianisten
og komponisten Johannes Brahms.
Den kalles også for «Brahms
vuggevise». Brahms regnes som den
mest betydningsfulle europeiske
komponisten i andre halvdel av
1800-tallet. Teksten stammer fra en

samling tyske folkedikt.
Melodien til «Kom mai, du
skjønne milde» er komponert av
Mozart, mens den tyske komponisten
Melchior Vulpius (1570-1615) har
laget melodien til Anders Hovdens
vakre salme «Fagert er landet du oss
gav». Den østerrikske komponisten
Joseph Haydn (1732-1809), gjerne kalt
symfoniens far, har laget melodien til
«En villand svømmer stille», mens
den tyske komponisten Johann C. H.
Rinck (1770-1846) står bak melodien
til «Fager kveldssol smiler».
Melodien til «Å, om jeg kunne
synge som trost og nattergal» er laget
av den østerrikske komponisten Franz
Schubert. Teksten til «Å, var jeg en
sangfugl som fuglen på kvist» ble
skrevet av den tyske poeten Robert

«Skolens sangbok» av Mads Berg kom ut i en rekke nye utgaver på Aschehoug forlag i
løpet av 1900-tallet.
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Reineck, og den tyske komponisten
Johann R. Weber står for melodien.
Det var den svenske komponisten
Lars-Erik Larsson som laget melodien
til «Norge i rødt, hvitt og blått».
Så runder vi av de internasjonale
bidragene med en kuriositet: Melodien
til «Astrid, mi Astrid, som eine held
tå meg» er en norsk folketone, men
teksten er opprinnelig langt fra så
norsk som en skulle tro. Teksten er en
omdiktning av en ode skrevet av den
romerske dikteren Horats. Han levde
i antikkens Roma i hundreåret f.Kr.
Horats var inspirert av gresk lyrikk, og
den vakre kjærlighetsvisen «Astrid, mi
Astrid» representerer dermed en 2000
år gammel lyrisk arv.
Fra sang til musikkfag
At vi husker så mange sanger fra
«Mads Berg», henger nok sammen
med at det stod sang på timeplanen i
vår skoletid. Faget var altså sangbasert.
Og i tillegg til sangtimen der vi sang
det vi rakk på en skoletime, så begynte
mange av oss hver skoledag med sang.
Vi avsluttet gjerne også dagen med
sang. Derfor er kanskje sangene fra
«Mads Berg» noe av det vi husker
aller best fra barneskolen.
Men da sang etter hvert ble musikk,
fikk faget nye, ambisiøse målsettinger
som instrumenter i samspill, dans,
framføring i ulike musikalske uttrykk
og sjangre (Kunnskapsløftet 06). Så
kom det nye sangbøker og musikkverk,
20

og «Mads Berg» kom gradvis ut av
bruk. Nå lærer ikke lenger elever ved
ulike skoler de samme sangene, og
både forskning og praktisk erfaring
viser at det synges betydelig mindre i
dagens skole enn før.
Professor i musikk Jon-Roar
Bjørkvold ved Universitetet i Oslo
er en av mange som mener at sangen
sakte, men sikkert har sklidd ut av
skoleverket i senere år. Han uttrykte
seg slik i et intervju med NRK
(2016): «Når jeg er ute og foreleser,
klager folk. De sier at det synges for
lite i skolen, og folk er veldig, veldig
bekymret». Han oppsummerte med
følgende konklusjon: «Sangen må
anses som noe viktig og essensielt, ikke
bare noe koselig. Det er vår identitet
det handler om».
Men noen brenner fortsatt for
«Mads Berg» som en viktig kulturarv
og skattkiste. Det fikk vi illustrert i
2018 da sangboka ble markert med
en sangstafett som gikk over hele
landet, der ulike grupper, foreninger,
barnehager, skoler, eldresentre og
kor sang seg gjennom hele «Skolens
sangbok». Initiativtakere var
Folkeakademiet, Sang i eldreomsorgen
og bevegelsen Krafttak for sang. Noen
ser nok for seg at «Mads Berg», boka
som var forrige århundres sangbok i
skolen, kanskje kunne bli 2000-tallets
sangbok i familien, i eldreomsorgen og
ellers i samfunnet.
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«Mads Berg» har fått en avløser
I 2008 ble det utgitt en ny sangbok
med tittelen «Sang i Norge». Boken
ble til som et samarbeidsprosjekt
mellom Høgskolen i Vestfold, Musikk
i skolen, Rikskonsertene og Norsk
Noteservice. Bakgrunnen for dette
initiativet var et ønske om å gjøre
noe med det mange oppfatter som
manglende allsang i skolen i dag.
Håpet er at «Sang i Norge» skal bli
den nye skolesangboka, men også det
norske folks sangbok. «Sang i Norge»
tar da også opp i seg mye av tradisjonen
fra «Mads Berg».
Boka inneholder 430 sanger med
tekst, noter og besifring (angivelse av
akkorder). Foruten norske sanger og
et eget kapittel viet samiske sanger,
finner vi sanger fra våre nordiske
naboland og sanger fra 44 ulike land.
«Sang i Norge» henvender seg til
dagens flerkulturelle, norske samfunn.
Målsettingen er å gjenreise (all)sangen
på skolen og blant norske borgere.
Førsteopplaget var på 80.000 bøker,
og hver barneskole i landet fikk et
klassesett av boka. Det er all grunn til
å takke initiativtakerne og alle andre
ildsjeler som engasjerer seg for at vi
fortsatt skal være et syngende folk!
Til sist kan vi dele mottoet Mads
Berg avsluttet mange av utgavene med:
«Vår sangskatt er nasjonens felles eie.
I sangen møtes vi på felles grunn».
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Boken «Sang i Norge» kom ut i 2008.
Den tar opp i seg og viderefører mye
av tradisjonen fra Mads Bergs «Skolens
sangbok».
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Louise Isachsen fra Drøbak
Norges første kvinnelige kirurg
Del 1
Gusta Louise Isachsen (1875-1932) var den første kvinne i vårt land som
hadde formell utdanning som kirurg. Hun var datter av en skipskaptein og
vokste opp i Torkildsbyen i Drøbak. Som en av landets første kvinnelige
leger, møtte hun skepsis og til tider direkte motstand i det sterkt
mannsdominerte og konservative medisinske miljøet i Norge. Da hun ble
grovt forbigått i en ansettelsessak i 1914 bare fordi hun var kvinne, vakte
saken stor oppsikt, og den gikk videre helt til Stortinget.
Tekst: Sven Lindblad
Barndom i Torkildsbyen
Louise Isachsens hjem lå i Vestbyveien
45 i Drøbak, og eiendommen ble
kalt «Elverhøi». Hun var født 11.
desember 1875 som den yngste i en
søskenflokk på fem. De tre søstrene
var Thora Henriette, Nelly Sofie
og Benedikte Marie. Broren var
den senere så kjente polarforskeren
Gunnar Isachsen, som egentlig
ble døpt Gunnerius Ingvald
Isachsen. Faren var skipskaptein
Nils Høgh Isachsen, opprinnelig
fra Telemark, og moren het Cecilie
Marie Gundersdatter Isachsen, født
Sivertsen. Moren var født i Drøbak og
blir beskrevet som lys til sinns. Hun
var en livlig kvinne som var med på
det meste i barnas liv. Det har vært
sagt at hun var både mor og venninne
22

for barna sine, noe som trolig ikke var
så vanlig på den tiden.
Som skipskaptein var faren til
tider borte fra hjemmet i flere år om
gangen, og visstnok kunne moren også
av og til dra på langfart sammen med
ham. Louise var fem-seks år første
gang hun møtte sin far. Da kunne hun
ikke begripe hva denne fremmede
mannen ville hjemme hos dem. Men
etter hvert innså hun at faren tilhørte
familien. Hun ble mer interessert i
å bli kjent med ham og kom med en
rekke spørsmål, som han alltid var
villig til å svare på.
Avstanden til familien, lokalsamfunnet og hjemlandet bidro den
gangen til en manglende stabilitet
i mange sjøfolks liv, og det gjaldt
også skipskapteiner. Den daglige
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bekreftelsen på rollen som ektemann
og far manglet som regel når de var
ute på havet. Når sjømannen omsider
kom hjem, kanskje etter flere år, møtte
han en familie som hadde funnet en
tilpasning hvor han ikke nødvendigvis
var et fast ledd. Det var ikke lenger
en selvfølgelig og uproblematisk
plass til ham. Besøkene i hjemmet
ga ikke alltid full bekreftelse på at
han virkelig fylte farsrollen innenfor
familien. Avstanden til kone og
barn i tillegg til forandringene som
skjedde i hjemlandet for øvrig gjorde
at sjømannen etter hvert kunne føle
seg nokså utenfor når han endelig kom
hjem fra langfart. Desto viktigere ble
yrket på havet for identitetsfølelsen.
Hvis faren eller til og med begge
foreldrene var ute på langfart, var

det ikke minst mormoren Thrine
Torkildsdatter Sivertsen som trådte til
og skapte et hjem for søskenflokken.
Bestemor Thrine kom opprinnelig fra
Ås-plassen Vestre Dylterud (Sagstua)
ved Årungen. Hun var en livskraftig,
energisk, klok og kjærlig kvinne, og
hun blir beskrevet som streng, men
rettferdig.
Men også morens bror, Gustavus
Sivertsen, fikk stor betydning for
Louise under oppveksten og senere
i livet. Både mormoren og onkelen
bodde i Drøbak. Onkelen ble bare
kalt Gust. Han var skipskaptein
som Louises far, så også han var mye
bortreist, men han kom oftere hjem
enn faren. Onkel Gust var flink til å
fortelle og sto for eventyret, undringen
og nysgjerrigheten i Louises liv. Når

Til venstre: Louise Isachsen fire år gammel i 1880. Da hadde hun ennå ikke møtt sin
far, som var skipskaptein i langfart og borte fra hjemmet i flere år om gangen. (Ukjent
fotograf. Foto fra Margrethe Parm: «Louise Isachsen – Mennesket og lægen», Oslo:
Nordli, 1933, s. 14). Til høyre: Barndommens rike. Louise likte å bade, og hun oppholdt
seg mye på og ved sjøen. Postkort fra Torkildsbyen tidlig på 1900-tallet. (PA 1027).
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Til venstre: Barndomshjemmet «Elverhøi» i Torkildsbyen. (Ukjent fotograf. Foto fra
Margrethe Parm: «Louise Isachsen – Mennesket og lægen», Oslo: Nordli, 1933, s. 8). Til
høyre: En ung Louise Isachsen fotografert i 1890-årene. Etter middelskolen flyttet hun
fra Drøbak til Kristiania. (Foto: Christian Gihbsson / Nasjonalbiblioteket).

han kom hjem fra havet, kunne han
ha med seg merkelige gjenstander
med sterke farger og eiendommelig,
eksotisk lukt fra fremmede land.
Dette satte fantasien i sving hos barna.
Barndommen i Drøbak tilbrakte
Louise gjerne ved sjøen og i båt mer
eller mindre hele sommeren. Familien
hadde en hvit robåt med navnetrekket
«Nordlys» i lyseblått. Hun badet
mye, og ikke minst mormoren sørget
for at hun fikk utfolde seg ganske
fritt. Det var likevel visse helt klare
begrensninger i hva barna fikk lov
til, og det var forbudt å ferdes nede i
selve byen etter mørkets frembrudd.
Sjømannsbarn kunne være nokså
egenrådige og dristige. I hjemmet gikk
tankene ofte over havet til fremmede
land og ukjente himmelstrøk. Fjorden
var en naturlig del av deres liv. Skipene
kom og gikk, og det ble fortalt at
24

Louise kjente hver skute i Drøbak.
Hun var så heldig å vokse opp i
en småby med idylliske hus og hager
hvor blomster, busker og frukttrær
vokste frodig mellom knausene. I
hagen hadde familien Isachsen et
stort morelltre, og det var deilig å
sitte under skyggen av treet på varme
sommerdager. Når morellene ble
modne, klatret barna så høyt opp i
treet som mulig og spiste så mange
moreller som de bare orket.
Men om vinteren ble det naturlig
nok mer inneliv. Søskenflokken
tilbrakte mye tid i det såkalte
«mellomværelset» i annen etasje i
«Elverhøi». Der var det en fin utsikt
over sjøen, og rett over fjorden hadde
de Hurumlandet. De kunne se helt til
Filtvet og videre sørover mot Jeløya.
I klarvær skimtet de Bastøy i det
fjerne. Barna satt som regel benket
PENSJONIST-NYTT 3/2020

rundt et veldig klaffebord og gjorde
lekser. Bestemor Thrine drev med
håndarbeid, mens moren satt ved
symaskinen. Da kunne hun sitte og
synge, gjerne salmer. Louise Isachsen
vokste opp i et hjem hvor gudstroen
sto sterkt.
Når høststormene raste, gikk
moren og bestemoren i angst for dem
som var ute på sjøen, særlig faren og
onkel Gust, og dette gjorde et sterkt
inntrykk på barna. De kjente på
uhyggen når det knaket i takbjelkene
under stormkastene. Aftenbønnen
ble formulert ekstra tydelig og klart
på slike kvelder, og de glemte ikke å
avslutte med å be Gud bevare pappa og
onkel Gust der ute på havet. En dag da
barna kom hjem fra skolen, satt moren
og gråt. Farens skute hadde havarert,

men heldigvis gikk ikke menneskeliv
tapt denne gangen.
Julefeiring med eventyr og nisser
En trøst når høststormene raste var
at det ikke var så lenge igjen til jul, og
da pleide onkel Gust å komme hjem.
«For frisk sønnabris kom han for
fulle seil inn fjorden med signalflagg
smellende i vinden på alle master. Da
stod jubelen høit i taket! Det betydde
besøk ombord, nøtter, sydfrukter og
eventyr», skrev Louises eldste søster
Benedikte, født 1870, i sin skildring
av barndomshjemmet i Drøbak.
Skildringen er gjengitt i Margrethe
Parms bok om Louise Isachsen, utgitt
på Olaf Nordlis forlag i 1933.
Julen begynte så å si med onkel
Gusts hjemkomst. Deretter var det

Det var gjerne snørike vintre i gamle dager, og for Isachsen-barna framsto trærne som
jetter i et eventyr. Ute ved Samuelsløkken i retning mot Elleskogen ble de fortalt at det
fantes nisser og kanskje til og med underjordiske. Slikt satte fantasien i sving hos de
yngste, og kanskje så de det for seg omtrent slik som disse gamle postkortene viser. Til
venstre: «Heimen vor». (Postkort. Harstad 8805). Til høyre: «Skaugtroll». (Utsnitt av
postkort. Harstad 8536). Ukjent kunstner.
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måneskinnsturer med bestemor og
onkel ut til Samuelsløkken i retning
mot Elleskogen. Der fikk barna høre
at det fantes nisser og kanskje til og
med underjordiske. Onkel Gust var
en mester til å fortelle eventyr, og han
lagde dem gjerne selv. Da kunne barna
være hovedpersoner, og eventyrene
endte alltid godt til slutt.
Snart dro onkel Gust til skogs for
å finne juletre. Det var som regel så
mye snø på den tiden at barna ikke
kunne være med, selv om de gjerne
ville. Dagene rett før jul brukte de
til å pynte juletreet under onkelens
milde ledelse og veiledning. Treet
hang i en krok i taket slik at det kunne
svinges rundt, og det hadde en stjerne
i toppen. Rundt om på grenene hang
det kurver som de selv hadde laget.
Kurvene inneholdt nøtter og annet
godt. De hadde også fiken og svisker
til julefeiringen.
Til middag på julaften var det
kålsuppe og mølje med dram til.
Bestemoren insisterte på at barna
også måtte få en dram til maten den
dagen. Til aftens var det tradisjonell
risengrynsgrøt, og deretter ribbe,
«fattigmann» og til slutt epler til
dessert. Så ble julegavene delt ut. Det
kunne være votter og skjerf, og noe
av tøyet hadde til og med flotte, røde
border. Etterpå var det sang og gang
rundt juletreet, mens onkel Gust og
broren Gunnar spilte fiolin.
I romjulen var det tradisjon
26
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at familien dro på sledefart til
slektninger på Nesodden. Det kunne
være kaldt, så de passet på å ha dyner i
sleden. Louises eldre søster Benedikte
skriver: «Disse reiser var omtrent
årvisse og var oss til megen glede:
hestene med dombjeller foran sleden
på klingende føre, og sneen ruvende på
alle skogens trær som fortonet sig som
jetter i et eventyr. Louise koset sig ikke
minst, hun satt tett op til bestemor
som hun holdt meget av».
Artikkelen fortsetter i neste nummer

Distribusjon av
Pensjonist-nytt
Noen av våre lesere har reagert på
at de får to blader til husstanden.
Så lenge medlemmene i samme
husstand ikke har samme
etternavn, må det dessverre være
slik.
Pensjonist-nytt distribueres
etter adresser (nye hver gang) levert
av folkeregisteret. Medlemmer
av Frogn seniorsenters venner
kleber adresseetikettene, hvoretter
frivillige distribuerer bladene rundt
i kommunen – alt på frivillig basis.
Vi oppfordrer de som får to eks.
av bladet til å dele med andre, f.eks.
naboen som enda ikke har nådd
«kvalifisert alder», 67 år.
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Alt på ett sted
– kan leveres ferdig montert
Kontakt Fagsenteret for peiser og ovner

Velkommen til KIWI
Ullerudsletta

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

DRØBAK
TVERRFAGLIGE KLINIKK
•
•
•
•

•
•
•
•

Kiropraktor
Massasjeterapeut
Fysioterapeut
Manuellterapeut

Osteopat
Trykkbølge
Såletilpasning
AktivA

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

Torget • 1440 Drøbak
Tlf 64 90 64 60 • Faks 64 93 56 29
Åpningstider:
Man., tirs., fre. 09-15
Ons., tors. 09-19
Lør. 10-14
Sommertid:
Man.–fre. 09–15, lør. 10-14

OPTIKK • UR • GULL
TLF. 64 93 31 65

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

MALERIER

Niels Carlsens gate 2
1440 Drøbak

GRAFIKK

Tlf. 64 98 90 77 / 480 69 054

GLASS
KERAMIKK
SMYKKER
RAMMEVERKSTED
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ann-i-h@online.no
www.creativegalleri.com
GA

LLE

RI OG R

AMMEVERK

STE

D

Åpningstider:
tirs/fre 10-17
ons/lør 10-16, tors 10-19
søndag og mandag stengt
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Tirsdagsturen

Scooterpatruljen

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
Tirsdag og torsdag kl. 11.00 er vi
en glad gjeng som kjører fra Frogn
seniorsenter, Niels Carlsens gate 20.
Trenger du mer informasjon? Kontakt
patruljesjef Petter, mobil 90097043.

Scooterpatruljen. (Foto: Gro Paulsen)

Apper, innlogging, nett, mobil eller PC

TRENGER DU HJELP?
Vi kan hjelpe deg.
Ta med det du trenger
hjelp til, så ser vi på
det sammen.
Tirsdager
kl. 11.00–13.00
i Frogn bibliotek

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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Christian Krohg og 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. 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.
Selvportrett ca. 1891

Krohgs portrett av
kunstmaleren
Ludvig Skramstad
Del 4
Tekst:
Sven Lindblad

Maleren Ludvig Skramstad
(1855-1912) tegnet av
Christian Krohg ca. 1891.
Utsnitt fra «Kunstnere –
Tegninger med Text», 1.
serie. Kristiania: H. Abels
Kunstforlag, 1891, side 30.
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Drøbak kunne ikke være uten
doktor
Christian Krohgs flotte tegning av
Ludvig Skramstad finner vi i heftet
«Kunstnere – Tegninger med Text»,
1. serie, som Krohg fikk utgitt på
Abels Kunstforlag i 1891. Portrettet
ble senere trykt opp igjen i samleverket
«Kampen for tilværelsen», som kom i
flere utgaver. Sammen med portrettet
publiserte Krohg en tekst, hvor han
innledningsvis har et hastig møte
med Skramstad på Grand Café inne
i Kristiania. Etter en tilsynelatende
overveldende strøm av ord, reiser
Skramstad seg brått og forsvinner ut
av døren. Vi leser:
«‘- - - Pst du Skramstad! saa jeg
kan faa interviewe dig lidt’ sa’ jeg og
stoppet ham paa Farten gjennem
Caféen paa Grand. ‘Nei! jeg liker
ikke at bli skrevet om; skriv om mine
Billeder, men la mig selv være i Fred’.
‘Nei stop lidt, du kan da skjønne der
maa være lidt Text ved dit Billede
ogsaa, og jeg har narret Fru Abel i lang
Tid’.
Jeg fik ham ned ved et Bord, hvor
han først i en Fart fik sat mig ind i
den politiske Situasjon, gjennemgik
Kunstforholdene, forandred mit Syn
i forskjellige Retninger, reiste sig og
sa’ idet han gik: ‘Du kan skrive at
jeg er født i 55, ikke død endda og
ærgrer mine Medmennesker’. Og væk
var han. Jeg saa hans Silhouet med
Stokken under Armen passere som
PENSJONIST-NYTT 3/2020

en Meteor forbi de store Vinduer i
Grand».
Deretter dukker maleren Edvard
Diriks opp. Krohg beskriver ham
nærmest som en kontrast til
Skramstad i lynne og framtoning:
«Saa kom Diriks langsomt og
høitideligt og satte sig tungt ned, og vi
begyndte at snakke om Skramstad».
Det viser seg at Diriks har en historie
fra Drøbak som han gjerne vil dele
med Krohg.
Nede i Drøbak var Skramstad
som en konge, ifølge Diriks. Han tok
seg av alt. En kveld hadde de sittet
utenfor hos en av doktorene i byen.
Doktoren gikk inn og la seg, for han
følte seg dårlig, og hans kone gikk
etter for å stelle ham. Men så kom det
beskjed fra Pedersen om at han var
blitt syk. Svaret var at doktoren også
var syk, så de fikk gå til en av de andre
doktorene. Disse var imidlertid «ude
paa Landet», ble det sagt.
Nå nølte ikke Skramstad med
å hjelpe til i situasjonen som var
oppstått. «Jeg skal gå, jeg», sa han
og gikk opp i gaten til Pedersen. Så
kom han tilbake og gikk rett inn til
doktoren. Kona ville stoppe ham,
men han skjøv henne til side. Han
forklarte tilstanden for doktoren. Den
var sånn og sånn. Pulsen slår 120.
Hva skulle Pedersen ha av medisiner?
- Skriv resepten, nærmest befalte han,
her er blyant og papir! Og historien
endte godt: «Han gik paa Apotheket,
31

Skramstads hus i Torkildsbyen fotografert i 1906. Han hadde tegnet huset selv. Vilhelm
Dybwad omtaler bygningen som «en ren kongsgård», hvor Skramstad bodde som
Drøbaks ukronede konge i mange år. (Ukjent fotograf. Utsnitt av foto fra «Drøbak –
100 år i bilder». Utgitt av Verneforeningen Gamle Drøbak, 1991, side 10).

ringed dem op, bragte Medicinen til
Pedersen og kom igjen til Verandaen,
hvor jeg sad med min Pjolter, og sa’
idet han satte sig: ‘Det gaar ikke an, at
Byen er uden Doktor’».
Kritiserte Skramstads kunst
Det er mulig at Ludvig Skramstad
hadde blandede følelser overfor det å
bli tegnet og intervjuet av Christian
Krohg tidlig i 1890-årene. Skramstad
var en av mange kunstnere som ble
kritisert i Krohgs kontroversielle
avisartikkel «Dilettantudstillingen
1887», første gang publisert i
Dagbladet 11. juni 1887. Krohg
hadde nettopp kommet hjem fra
Paris og gikk til et krast angrep på
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Kunstnerforeningens vårutstilling
i Kristiania. Flere av kunstnerne
reagerte skapt på artikkelen, som
likevel ble trykt opp igjen senere
i samleverket «Kampen for
tilværelsen». Om Skramstads bidrag
til utstillingen i 1887 skrev Krohg
blant annet:
«Efter denne Udstilling kan man
vel ogsaa opgive ethvert Haab om
Skramstad, denne forrige Udraaber
for den moderne Kunst her i Landet.
Elasticiteten i hans Talent er brudt,
hvis den nogensinde har existeret».
Travle år i Drøbak
Som kunstmaler hadde Ludvig
Skramstad sin glansperiode på
PENSJONIST-NYTT 3/2020

Ludvig Skramstad på tur med staffeli og malersaker. (Foto: Hans Emil Erichsen / Anno
Domkirkeodden / Digitalt Museum. Retusjering: Sven Lindblad).

slutten av 1870-årene og begynnelsen
av 1880-årene. Han hadde gjort
studiereiser rundt om i store deler av
Norge, hvor han tok skisser og malte
akvareller fra en rekke steder. Ut fra
dette materialet kunne han senere
male landskapsbilder fra nesten hele
landet. Det kunne gjerne være tåke
over stille vann i motivene, ikke
minst på malerier fra Østlandets
dype skoger. Skramstad fortsatte
å male ennå i mange år, men etter
hvert fikk han betydelige problemer
med økonomien og gikk over til en
masseproduksjon av bilder som fikk
uheldige følger for hans anseelse og
status som kunstner.
I boken «Venner og kjenninger
PENSJONIST-NYTT 3/2020

fra 80-årene», skrevet under annen
verdenskrig, har Vilhelm Dybwad
en frodig omtale av vennen Ludvig
Skramstad og årene i Drøbak. Om
den perioden da Skramstad hadde
størst økonomiske problemer, skriver
Dybwad blant annet at han sto opp
ved 4-5-tiden om morgenen, og i løpet
av to-tre timer «smurte» han opp to
veldige landskapsbilder. Disse måtte
være ferdige før dampbåten «Alpha»
gikk innover til hovedstaden ved
halv-ni-tiden om morgenen. Dybwad
forteller at maleriene var så ferske
at Skramstad måtte plassere korker
mellom dem i alle fire hjørnene for å
holde billedflatene fra hverandre. De
måtte ikke gnisse sammen og blande
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farger under turen inn til byen. Vel
inne i Kristiania oppsøkte han så en
kunsthandler eller auksjonsforretning
og solgte bildene. Dermed hadde han
litt penger til kreditorene og til å leve
for i enda noen dager.
Ludvig Skramstad var hjelpsom
og ga velmente råd til dem som var
kommet opp i vanskeligheter. Han
hadde selvtillit, sterke meninger om
mange ting og var ikke minst opptatt
av politikk og sosiale spørsmål. Ifølge
Vilhelm Dybwad mente Skramstad
selv at han var den eneste som var
tilstrekkelig framsynt og visste hvordan
Drøbak skulle styres, men de hadde
aldri villet høre på ham. Dybwad
skriver blant annet: «Han ergret
sig stadig over de dåsemiklene som
styrte med byen Drøbaks saker». De
gjorde aldri annet enn dumheter, etter
Skramstads mening.
I 1902 hadde Ludvig Skramstad fått
nok. Han forlot Norge for godt og slo
seg ned i Tyskland. I årene som fulgte
sendte han penger hjem til familien i
Drøbak. Han døde i 1912.
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Sko- og støvleproduksjon i Drøbak
Drøbak har vært så heldig å ha en egen skomaker også i våre dager,
og både reparasjon og produksjon av sko har rike tradisjoner i denne
byen. Her vil vi se litt nærmere på den virksomheten som i sin tid
foregikk i Torggata 1 og senere i Kirkegaten 10. Drøbak Skofabrikk
AS i Kirkegaten var en viktig arbeidsplass i byen på 1930-tallet. Da den
var på høyden, var det opp mot 40 ansatte, men rett før krigen flyttet
fabrikken fra Drøbak til Oslo.
Tekst: Sverre Bossum
Torggata 1
I 1916 overtok Karl Kristian Pedersen
Bossum lokalene til skomakermester
Nielsen i Torggata 1 i Drøbak. Han
var da 38 år gammel og hadde fagbrev
som skomaker med god og lang
erfaring fra sko-design, produksjon og
rasjonelle driftsmetoder ved Raade og
Moss skofabrikker.
Pedersen Bossum var en dyktig
fagmann, som under tiden også
arbeidet seg frem til mesterbrev som
skomakermester. Mesterbrevet var
den gang et krav for å ha ansatte i
produksjon. Han var da klar for å gå
videre i livet. Kort sagt, stå på egne
ben, med egenproduserte sko og
støvler. Produksjonen av sko foregikk
i de langstrakte lokalene bakenfor
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skoutsalget, som lå ut mot fortauet og
gaten der hvor puben Bytinget holder
til i dag.
Svartberg og Pedersen Bossum
starter skofabrikk
Firmaet Svartberg & Pedersen
Bossum ble etablert som skofabrikk
i Drøbak i 1920 av svogerne Julius
Olsen Svartberg og Karl Kristian
Pedersen Bossum. Svartberg var
administratoren. Han kom da fra
sprengstoffabrikken Haaøen Fabriker,
hvor han hadde arbeidet som kontorist
og kasserer. Sprengstoffabrikken
opphørte i 1918 etter bare et par års
drift.
Tidligere hadde Svartberg arbeidet
en periode ved Raade skofabrikk
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ved Moss, hvor også Karl Kristian
Pedersen Bossum var tilsatt som
skomaker og var aktivt med i
produksjonen. Julius Olsen Svartberg
(født 1887) kom fra Austmarka
i Vinger. Han kunne en del om
datidens forretningsmetoder og
om skoproduksjon. Karl Kristian
Pedersen Bossum (født 1878) kom fra
slektsgården Bossum i Onsøy. Etter
noen generasjoner hvor fars fornavn
ble til etternavn, søkte familien om
å ta tilbake slektsnavnet Bossum
som etternavn. Dette ble godkjent av
Justisdepartementet 5. juni 1925.
Da svogerne Svartberg & Pedersen
Bossum ble enige om å starte
skofabrikk i Drøbak i 1920, gikk de

fullt inn for sko- og støvleproduksjon.
Produksjonen foregikk fortsatt i
de langstrakte lokalene innenfor
skoutsalget i Torggata 1. Foruten
vanlig skotøy S & P og Drøisko,
produserte de pluggstøvler, samt
spesialstøvler til lengdeløp- og
hockeyskøyter. Den gangen ble
skøytestøvlene naglet til jernene på
faste stålplater. Skofabrikken fikk
virkelig «ben å gå på» og hadde stor
etterspørsel etter sine produkter. De
skaffet seg en solid kundekrets både
i Drøbak og Oslo. De hadde også
etablert en filial for utsalg av sine
produkter i Ås.

Til venstre: Pedersen Bossum hadde skomakerverksted i Torggata 1 og begynte i
det små med skoproduksjon her i 1916. Skofabrikken startet opp sin virksomhet i de
samme lokalene i 1920 under navnet Svartberg & Pedersen Bossum. Fabrikklokalene
lå bakenfor den nåværende Bytinget pub. (Foto: Sven Lindblad, 2020). Til høyre:
Dette bildet fra 1925 viser eiere og arbeidere mens fabrikken fremdeles lå i Torggata.
Foran fra venstre: Eierne Julius O. Svartberg og Karl Kristian Bossum, butikkdame
Anna Pettersen og nåtlerske Karen Kristiansen. Bak fra venstre: Andreas Fastland,
Østmark, Kristiansen, Sundberg, Haakon Torp, Oscar Bossum og Sigurd Viik. (Foto fra
Drøbakskalenderen november 1990, utgitt av Verneforeningen Gamle Drøbak).
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Til venstre: Den tidligere Drøbak Skofabrikk AS i Kirkegaten 10 i Drøbak sto ferdig
i 1934. (Foto: Sven Lindblad, 2020). Til høyre: Interiør fra fabrikken i 1930-årene.
(Utsnitt. Foto: Øivind Bjarne Hansen. Gjengitt i Drøbakskalenderen mars 2012).

Nye lokaler i Kirkegaten 10
Etter hvert ble lokalene i Torggata 1 i
Drøbak for små. De to fabrikkeierne
satte i gang sonderinger etter
nye lokaler. Samtidig vurderte
man mer moderne og tekniske
produksjonsløsninger.
I 1931 ble tomt kjøpt i Kirkegaten
10 i Drøbak, og i 1934 flyttet
skofabrikken inn en ny 3 etasjers
murstensbygning under navnet
Drøbak Skofabrikk AS. Her var
det både sentralvarme og elektrisk
støvavsug, noe som la grunnlaget for
et godt arbeidsmiljø. Da bygget sto
ferdig, var det høyeste bygg i byen
og overtok denne rangering etter
garveriet til Ihlen i Lindtruppbakken,
som til da hadde vært det høyeste.
Nye maskiner ble innkjøpt og flere
folk ansatt. Arbeidsstokken vokste
raskt og kom etter hvert opp i 30-40
PENSJONIST-NYTT 3/2020

personer. Det var vanskelige tider med
stor arbeidsløshet generelt i 1930årene. Derfor var nok mange i Drøbak
og Frogn glade for skofabrikken som
en kjærkommen mulighet til å få seg
jobb. Det var arbeid for både kvinner
og menn i fabrikken.
Med bedre og mer rasjonelle
produksjonsmetoder lanserte man
også nye produkter. Det var hopp- og
langrennstøvler under produktnavnet
Kikut, samt piggsko under det
elegante merkenavnet Kenguru.
Daglig produserte man ca. 100-130
par sko. Alt ble laget på lester til den
typiske norske fot, høy over vristen og
god bredde på foten.
Kikut-støvlene ble meget populære
og solgte godt både innen- og
utenlands. Bossum hadde en filosofi
om at man skulle stelle godt med
«undersåttene sine», altså føttene, for
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de skulle man gå på hele livet. Med
lester etter den typiske norske fot,
kom dette her til sin rett. Både design,
kvalitet og produkt var av topp slag.
Trivsel blant de ansatte
Det er fortalt at de ansatte trivdes
godt og hadde det fint på skofabrikken
under gode arbeidsforhold. Eierne
deltok aktivt og tett på, både i
produksjon, markedsføring og salg.
Når det gjelder lønna, kan man stusse
litt i dag, men pengene hadde jo en
helt annen verdi den gang.
Da Anna Larsen begynte som
syerske i 1936, fikk hun en lønn på 10
kroner i uken. Siden hun var rask og
flink med symaskinen og god i bruk
av maljemaskinen, økte lønna hennes
til 12 kroner. Tre år etter, i 1939,
hadde hun 48 kroner uken, men til
sammenligning kostet et par vanlige
sko den gang 7–8 kroner. De ansatte
fikk kjøpe sko og støvler til rimeligere
pris, og de kunne betale i avdrag, som
ble trukket litt av lønna hver uke.
En artig historie fortalt av Arnfinn
Kjos er at han høsten 1932 ble ansatt
som visergutt på skofabrikken. Som
visergutt ble han betalt 10 kroner
uken, men utover høsten ble det
stadig mer å gjøre – og med dette
en del overtid. Like før jul hadde han
summert opp til sammen 48 timer
overtid og spurte sjefen Svartberg
om han kunne få betalt for dette.
Svartberg dro litt på det og sa at
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egentlig betalte man ikke overtid til
visergutter! – Men, sa han, når du
har vært så ivrig i tjenesten, synes jeg
at du må få 25 øre timen. En lykkelig
visergutt fikk 12 kroner ekstra, så
det ble en god jul. Arnfinn Kjos sin
interesse for sko og skomakere var
så stor at han selv gikk sin læretid
og ble både skomakersvenn og
skomakermester.
En uvanlig kunde i Drøbak som ble
husket spesielt godt på fabrikken, var
kjempen Elias Baltzersen. Han brukte
skostørrelse 54 (ca. 35 cm). Egne lester
ble laget, så både arbeidsstøvler og
finstøvler måtte spesialsys til ham.
Kikut skistøvler ble et viktig
produkt
Drøbak Skofabrikk AS produserte
mange forskjellig sko- og støvletyper,
men det viktigste produktet ble
etter hvert Kikut skistøvler. Flere av
våre beste utøvere innen skisporten
brukte Kikut støvler både i skisporet
og hoppbakken. Både eierne og
arbeiderne ved fabrikken var
meget stolte da Birger Ruud tok
gullmedalje med Kikut hoppstøvler
under vinterolympiaden i GarmischPartenkirchen i 1936.
Det var gjennomgående trange
tider for de fleste i 1930-årene.
Også skofabrikken slet økonomisk.
For å hjelpe på økonomien hadde
et Oslo-firma gått inn i fabrikken
med betydelig aksjekapital. Drøbak
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kommune hadde også garantert for
et større kassakredittlån. Spesielt
den nye fabrikkbygningen gjorde
innhogg i økonomien, og man slet
tungt. Men fabrikken lagde gode og
populære produkter, og med det økte
både produksjon og salg. Igjen ble
det behov for utvidelser av lokaler og
produksjonsmaskiner. Ikke minst så
man etter bedre nærhet og transport
for å nå ut til større markeder.
Større produksjonslokaler
På slutten av 1930-tallet inngikk
Drøbak Skofabrikk samarbeid
med grossistfirma Engeseth &
Christiansen AS, som hadde
sentrallager i Oslo. Bedriften hadde
markedsført skistøvlene så godt at
disse ble benyttet av alle de norske
deltagerne i vinterolympiaden i 1936,
noe som gjorde fabrikkens eiere og
ansatte meget stolte.

Senere, da økonomien bedret seg,
ble lokalene igjen for små. Det ble søkt
om rivetillatelse for den flere hundre
år gamle trebygningen på nordsiden
i Kirkegaten i Drøbak, for å bygge
på fabrikken der. Men det tilbygget
ble aldri noe av, da man valgte
flytteløsning i stedet.
I 1939 flyttet fabrikken til Platous
gt. 11 i Oslo. Produksjonen skulle
videreføres. Bossum var fortsatt med
som deleier, mens Svartberg solgte seg
ut av virksomheten og reiste tilbake
til Vinger. Det ble altså ikke aktuelt
med rivning og nytt tilbygg i Drøbak.
De fleste ansatte fulgte med fabrikken
«på lasset» til Oslo. Noen flyttet på
hybel i Oslo, mens andre dagpendlet
frem og tilbake med bussen.
Da krigen kom i 1940, ble det
problematisk med lær og skinn, som
ble mangelvare. Produksjonen gikk
med trebunner i stedet, hvor inner- og

«Intet spares for å gjøre KIKUT
beksøm fullkommen!», skrev
skofabrikken i sin Kikut-katalog
for årene 1932-33. Vi ser her
et par klipp fra katalogen.
Design, kvalitet og produkt var
av topp slag, og Kikut-støvlene
ble det viktigste produktet ved
fabrikken. De var fabrikkens
stolthet både blant eierne og de
ansatte. (Kilde: Rigmor Bossum
Qvigstad).
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Til venstre: Beksømstøvler av typen Kikut tilpasset Rottefella-binding fra 1930-årene,
produsert ved Drøbak Skofabrikk. Sålen ble randsydd sammen med overlæret med
«bekatråd». Det var tråd impregnert med bek, derav navnet. Skistøvlene på bildet har
tilhørt kong Olav. (Foto: Silja Axelsen / Skimuseet i Holmenkollen). Til høyre: Tegning
som viser den planlagte utvidelsen av fabrikklokalene i Kirkegaten i Drøbak som aldri ble
gjennomført. (Foto: Øivind Bjarne Hansen. Gjengitt i Drøbakskalenderen mars 2012).

yttersålen ble festet med treplugger,
noe som også forringet kvaliteten på
støvlene. Man fikk tak i litt lær og
skinn her og der, slik at produksjonen
av sko og støvler kunne gå for
sakte fart. Etter hvert ble det laget
fiskeskinnsko med såler av tre. Lim
laget de selv av gamle gummihæler og
såler oppløst i bensin som man klarte
å snike til seg.
Karl Kristian Bossum var fortsatt
med som medeier i fabrikken
frem til freden i 1945. Etter krigen
ble Drøbak Skofabrikk AS i sin
helhet overtatt av grossistfirmaet
Engeseth & Christiansen AS, som
i noen år videreførte produksjon av
Kikut-støvlene. Fabrikkbygningen
i Kirkegaten 10 i Drøbak ble i 1939
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først leid ut som infanteriforlegning
for Forsvaret, så soldathjem og senere
solgt. I 1950 ble lokalene overtatt av
Metallrammefabrikken, som drev
fram til 1986. I våre dager har blant
annet kunstneren Kikki Scheen holdt
til i lokalene her. Og fra 1992 har
Snekkerboden hatt rom i annen etasje.
Karl Kristian Bossum pensjonerte
seg som skoprodusent etter krigens
slutt, men la ikke helt sitt fag bak seg.
Han reparerte sko og støvler på sin
fritid for gode gamle kunder bak i
lokalene til eldste sønnen Harry sin
skobutikk i Torggata 1 frem til ca.
1952. Han var da blitt 74 år.
Etter et uhell på sykkel i 1953, med
påfølgende lårbensbrudd og lengre
tids sengeleie, fikk Karl Kristian
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Utsnitt av foto fra Torggata i Drøbak en regnværsdag i første halvdel av 1950-årene. I det
lille huset midt på bildet ser vi Harry O. Bossums skomagasin. (Foto: Svein Qwammen.
Kilde: Drøbakskalenderen oktober 2020, utgitt av Verneforeningen Gamle Drøbak).

Bossum blodpropp og gikk bort i
desember 1954. Da var han 76 år
gammel. Skoutsalget i Torggata 1
ble i 1934 overdratt til Bossum sin
eldste sønn Harry O. Bossum. Han
flyttet senere skoforretningen inn i

nye lokaler i Grøn-Hansen gården i
Storgaten 2. Her drev Harry og hans
kone Ada skoforretning frem til 1974,
da han pensjonerte seg i en alder av 69
år. Lokalene ble så leid ut til firmaet
Sko-Jan.

Kilder:

Noe er egne notater, annet er gjenfortalt av Oscar Bossum, som var med fra 18 års
alder, og av min far Arne Kristoffer Bossum. Jeg bodde selv et år i Drøbak tidlig på
1950-tallet og gikk på skole der. Andre kilder i tillegg til de som er nevnt i artikkelen,
er diverse eldre utgaver av Akershus Amtstidende og dessuten: «Drøbak skofabrikk»,
Drøbakskalenderen, november 1990 og mars 2012, utgitt av Verneforeningen Gamle
Drøbak, «En visergutt mimrer» av Arnfinn Kjos, Pensjonist-nytt, Årg. 26, 2006, nr. 2,
juni, s. 18-19, «Skofabrikken» av Bernhard Magnussen, Pensjonist-nytt, Årg. 15, 1995,
nr. 2, juni, s. 8-11, og endelig: «Ligger julenissens verksted i Drøbak?» av Bernhard
Magnussen og Sven Lindblad, Pensjonist-nytt, Årg. 29, 2009, nr. 4, desember, s. 3-7.
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NY BOK
Jan-Kåre Øien: «Vi valgte Drøbak
for sommeren». Kunstnerne i
Drøbak 1875–1935. Utgitt av
Verneforeningen Gamle Drøbak
til 50-årsjubileet i 2021. 128 sider.
Grafisk produksjon: Marianne
Jakset. Forord ved Bjørn Loge, leder
av Verneforeningen Gamle Drøbak.
Bokomtale: Sven Lindblad
Kunstmaleren Edvard Diriks mente
at det var bare to steder i verden hvor
det var verdt å bo. Det var Paris om
vinteren og Drøbak om sommeren.
Men det var maleren Hans Gude som
først så Drøbak med en kunstners
øyne. «Vi valgte Drøbak for sommeren
1875», skrev Gude i sine erindringer.
Han fant gode motiver både sentralt i
Drøbak og på Husvik og Gylte.
I oktober 2020 utkom Jan-Kåre
Øiens flotte og rikt illustrerte bok om
kunstnerne i Drøbak i perioden 1875
til 1935 med hovedtittelen «Vi valgte
Drøbak for sommeren». Dette var en
gullalder innen norsk kunst. Perioden
bidro sterkt både til norsk kunst- og
kulturhistorie generelt og til Drøbaks
lokalhistorie spesielt. Kunstmalere,
billedhuggere, scenekunstnere og
forfattere er inkluderte i boken, som
er utgitt av Verneforeningen Gamle
Drøbak i forbindelse med foreningens
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50-årsjubileum i 2021. «Kunstnernes
viktigste bidrag til byens historie kom
ikke bare i form av levde liv, lokale
motivvalg, intakte hus og synlige
verk», skriver Bjørn Loge i sitt forord
til boken. «De bidro også med
tidskolorerte skildringer av dagliglivet i
småbyen».
Jan-Kåre Øien har ønsket å samle
opplysninger om kunstnerne i Drøbak
på denne tiden i en og samme bok.
Han har både skrevet tekster selv og
hentet utdrag fra det som tidligere
har vært utgitt av artikler og bøker
om emnet. Et mangfold av kunstnere
oppholdt seg her i kortere eller lengre
tid, og kunsten som de laget er naturlig
nok spredt rundt om. Den finnes
både i utlandet og Nasjonalmuseets
samlinger, og en del henger på veggene
i forskjellige drøbakshjem.
Forfatteren har ikke bare skrevet
og samlet tekster og funnet fram til
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et stort antall bilder, men han har
også satt sitt eget kunstneriske preg
på boken ved å bidra med en rekke
fint tegnede og malte akvareller,
fortrinnsvis av de omtalte kunstnerne
i ulike sammenhenger. Han byr på en
vandring fra Husvik i nord til Johanne
Dybwads vei i Torkildsbyen i sør, og vi
blir mer enn gjerne med på vandringen.
Drøbak var et sted hvor tiden på mange
måter hadde stått stille, slik kunstnerne
så det, samtidig som det var mulig å
finne et husvære for kortere eller lengre
tid. Ofte var det sommeropphold,
for vinteren ble gjerne tilbrakt i litt
varmere strøk.
På 1890-tallet var tilstrømningen
av kunstnere til Drøbak særlig stor.
Innflytelsen fra naturalismen med
sin mer nøkterne realisme var begynt
å avta, og det var igjen mer rom for
fargerike stemningsskildringer.
Småbyer som Drøbak ga ikke bare
rekreasjon, men også nye inntrykk og
inspirasjon til maleriske fortolkninger,
med gamle brygger og båter, trange
gater og smug, idylliske små hus med
blomstrende sommerhager, barns
bekymringsløse lek og de voksnes ulike
sysler både i hverdag og fest. Det ble i
tillegg laget en rekke portretter.
Sammen med den stadig skiftende
fjorden utenfor utgjorde Drøbak en
vakker og variert helhet. Det var langt
på veg en selvgrodd og godt bevart by
som kunstnerne kom til. Den var i
hovedsak bygget uten noen fast plan,
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men etter det praktiske livs lover og
nødvendige betingelser. Sammen
dannet bebyggelsen, gatene, stiene,
bryggene, fjorden og menneskene
et fullkomment organisk hele, hvor
«intet kunde tænkes et eneste sted
at være det minste anderledes», slik
Christian Krohg formulerte det i sin
interessante artikkel «Drøbaks by».
Artikkelen er for øvrig gjengitt i sin
helhet i boken og gir en fin tidskoloritt
fra Drøbak tidlig på 1900-tallet.
Kunstnere og forfattere som er
omtalt spesielt i boken er Hans Gude,
Nils Hansteen, Brynjulf Bergslien,
Axel Ender, Oda og Christian Krohg,
Wilhelm Otto Peters, Hulda Tegnér
Grønneberg, Anna og Edvard Diriks,
Olaf Gulbransson, Johanne og Vilhelm
Dybwad, Ludvig Skramstad og Emma
Guidotti, Anton Thoresen, Olaf M.
Holwech, Ove Barthold Bergerud,
Arne Vinje Gunnerud, Johan
Sebastian Welhaven, Henrik Ibsen,
Sigrid Undset, Sigbjørn Obstfelder,
Gunnar Heiberg, Herman Wildenvey,
Arthur Omre og Knut Hamsun. Bare
unntaksvis brytes tidsperioden ved at
forfatteren presenterer fire litt senere
kunstnere fordi de også har betydd mye
for byen.
Denne boken må være den perfekte
julegaven. Den kan blant annet kjøpes
på Follo museum, hos Joar Foto og
Anne Gulliksen i Verneforeningen
Gamle Drøbak, foruten direkte fra
forfatteren.
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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
fokuserer advokat Marit Falkanger
på forskjellene mellom ektefeller og
samboere når uskifteordningen benyttes.

Ekteskap og avtalt samliv –

Uskifte er ikke for alle
De fleste ektefeller og samboere har
et økonomisk fellesskap. De eier
bolig, innbo og løsøre sammen – og
kanskje bil og hytte. Hvis de går fra
hverandre, må de dele. Oppløses det
økonomiske fellesskapet på grunn av at
en dør, skal førstavdødes arvinger som
utgangspunkt ha arven sin.
Ikke alle har så store verdier at
de har råd til å løse ut arvingene.
Gjennomføringen av et arveoppgjør
kan få store økonomiske konsekvenser
for gjenlevende. Veldig mange må
selge boligen for å løse ut arvingene.
I Norge har vi regler som skal sikre
lengstlevende. Uskifteordningen
er en slik sikkerhet. Vi får en ny
arvelov som trer i kraft 01.01.2021.
Uskifteordningen er videreført også
der.
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Når har du rett til å sitte i uskiftet
bo?
Er du gift og har bare felleseie og felles
barn, velger de fleste gjenlevende
ektefeller å sitte i uskiftet bo. Du
trenger ikke spørre noen om å få
benytte deg av ordningen. Du sender
varsel til tingretten og legger ved en
oppstilling av boets totale aktiva og
passiva på tidspunktet for førstavdødes
bortgang.
Uskifteordningen prioriterer
lengstlevende foran alle andre arvinger
etter førstavdøde. De andre arvingene
må vente på sin arv. Det kan også godt
være at boet er blitt betydelig mindre
eller større når skiftet skal skje. Dette
avhenger av hvordan lengstlevende har
forvaltet uskifteboet.
Samboere har fra 2009 fått en
begrenset mulighet til å sitte i uskiftet
bo. Ektefeller kan etter ekteskapsloven
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ha avtalt særeie, felleseie eller
likedeling. I motsetning til ektefeller
har ikke samboere adgang til å avtale
dette.
Ektefeller kan sitte i uskifte med
særeiemidler når ektefellene har
avtalt dette. For samboere følger
deres begrensede uskifterett direkte
av loven. Dersom samboere har felles
barn, har gjenlevende samboer rett på
å sitte i uskifte med felles bolig med
innbo. Øvrige verdier som avdøde eide
går ikke inn i uskifteboet og må gjøres
opp med avdødes arvinger.
Er du gift og har felleseie og felles
barn, har du, som nevnt tidligere, rett
til å sitte i uskiftet bo. Gjenlevende
samboer med felles barn bestemmer
også selv om de vil benytte seg
av uskifteordningen, med den
begrensning som allerede er nevnt.
Har dere særkullsbarn, er det
verken for gjenlevende ektefelle eller
samboer noen automatikk i retten
til å sitte i uskiftet bo. Reglene er
heller ikke like for ektefeller og
samboere. Dersom du er gift og
førstavdøde hadde særkullsbarn,
kan disse gi samtykke til uskifte.
Det lureste er nok å innhente slikt
samtykke mens begge ektefellene
lever. Særkullsbarna gir da et skriftlig,
ugjenkallelig forhåndssamtykke. Det
er bare myndige særkullsbarn som
kan inngå slik bindende erklæring.
Særkullsbarna kan knytte vilkår til
slikt samtykke. Vilkårene må fremgå
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av den skriftlige erklæringen. Vanlige
betingelser er at gjenlevende ikke
inngår nytt samboerskap. Videre kan
det knyttes betingelser til hvor lenge
gjenlevende skal få bo i boligen.
Også ved samboerskap der
førstavdøde hadde særkullsbarn
kan disse samtykke til uskifte ved å
undertegne skriftlig, ugjenkallelig
erklæring, slik skissert over. For
samboere forutsetter uskifte at
samboerne også har felles barn. Dette
er viktig å huske på!
Er ektefellene barnløse og ingen
har særkullsbarn, er det viktig å
være oppmerksom! Har førstavdøde
ektefelle foreldre, søsken, nevøer/
nieser osv., så har gjenlevende rett til å
sitte i uskiftet bo. Dersom førstavdøde
kun har fjernere slektninger, som
besteforeldre, tanter/onkler, fettere/
kusiner eller lignende, trenger
lengstlevende ingen uskifteordning.
Lengstlevende er da enearving etter
førstavdøde.
Er førstavdøde samboer barnløs, er
uskifte ikke et alternativ. Som skrevet
over så har ikke samboere uten felles
barn rett på å sitte i uskiftet bo under
noen omstendigheter.
Hva går inn i et uskiftebo?
For samboere er det som nevnt
tidligere bestemt i arveloven hvilke
verdier som går inn i uskifteboet.
For ektefeller er det verdt å merke
seg at alle felles verdier som har
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vært i felleseie, både førstavdødes
og gjenlevendes verdier, går inn i
uskifteboet.
Det er viktig å merke seg at også
førstavdødes gjeld går inn i uskiftet.
Det samme gjør skjevdelingsmidler.
Dette gjelder både avdødes og
gjenlevendes skjevdelingsmidler. Dette
gjelder alle skjevdelingsmidler som
er mottatt før ekteskapsinngåelsen,
mottatt under ekteskapet og også
etter at førstavdøde gikk bort. Etter
at du har tatt over i uskifte, vil også
etterfølgende inntekter, arv, gaver
osv. inngå i uskifteboet. Det er svært
viktig at den som skal overta et felles
bo i uskifte tenker seg nøye om først
og får en oversikt over blant annet
gjeldsansvar.
Som advokat råder jeg svært sjelden
til uskifte dersom lengstlevende er
relativt ung. Mye kan skje i livet
fremover, og gjenlevende kan ønske
å etablere seg på nytt. Da kan det
bli mye vanskeligere økonomisk i
fremtiden å skifte med barna når store
formuesgoder (for eksempel arv og
gaver) har gått inn i uskifteboet etter
førstavdødes bortgang. I tillegg kan den
faste eiendommen ha steget betraktelig
i verdi.
Husk at dersom ektefellene ønsker
at særeiemidler skal inngå i uskifte,
må dette avtales og formaliseres i en
ektepakt.
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Hvilke regler gjelder for den som
sitter i uskifte?
Gjenlevende i uskifte har tilnærmet
ubegrenset rådighet. Du kan bruke
av boets midler i levende live som om
det var ditt eget, for å opprettholde
den normale livsstandarden du er
vant med. Du kan også selge boligen,
kjøpe ny og oppta lån. Du kan gi gave,
så lenge verdien av gaven ikke står i
«misforhold» til boets totale formue.
Rettspraksis frem til i dag angir at
du ikke kan gi bort mer enn 10-15%
av uskifteboets totale verdi. Du kan
heller ikke forfordele store gaver til
bare noen av arvingene. Store gaver
forutsetter at arvingene får like verdier
utdelt.
Når skal uskifteboet avsluttes?
Når lengstlevende dør oppløses
uskifteboet. I de fleste tilfeller
avsluttes uskifteordningen på dette
tidspunkt.
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Lengstlevende i uskifte kan også
i levende live oppløse uskiftet når
denne måtte ønske. Dette skal skje
dersom lengstlevende vil gifte seg
igjen eller inngår samboerskap.
Lengstlevende kan også ellers selv
bestemme om denne ønsker å
opprettholde uskiftet eller ikke.
Lengstlevende tar da ut sin halvpart
av uskifteboet og skifter resten av boet
med førstavdødes arvinger. Husk at
alle skjevdelingsmidler du måtte ha
hatt fra tidligere, og etterfølgende
arv/gaver du har fått, da er gått inn
i uskifteboet og er gjenstand for
likedeling. Det er verdt å merke seg
at lengstlevende i så tilfelle tar arv
av førstavdødes andel av uskifteboet
med 1/4, eller minimum 4 x G. (G =
Grunnbeløpet i folketrygden). Resten
går til førstavdødes arvinger. Det er
verdiene når uskifteboet oppløses som
er gjenstand for skifte.
Avsluttende råd
Jeg vil anbefale at alle som kommer
i den situasjon der uskifte er blitt
aktuelt, å tenke seg grundig om og
innhente opplysninger om boets
aktiva og gjeld før endelig avgjørelse
tas. Viktig er det også å vurdere
egen livssituasjon ut fra alder og
fremtidsutsikter.
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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

