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Våren i anmarsj

Bildet viser en kjernebiter. Fuglen er fotografert i Frogn marka. 
Kjernebiteren kan overvintre, men de fleste trekker sørover og kommer tilbake 

mars/april. ©Foto: Baard Næss
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En gruppe pensjonister ved Østerås eldresenter i Oslo har satt i 
gang et prosjekt, ”Skriv ditt liv”. Flere av deltagerne i eldresenteret 
er allerede  i gang med å skrive, vesentlig for barn og barnebarn. Og 
flere har tenkt å begynne. De møtes med jevne mellomrom for å gi 
hverandre inspirasjon. Bare ved å snakke sammen kommer minnene 
frem, og det noteres flittig.

Det er en  prisverdig idé som absolutt burde vinne gjenklang blant våre eldre 
her i kommunen.. Det begynner å minke på personer som husker tiden før  
krigsutbruddet.  Noen flere kan vel huske barn- og ungdomstiden under krigen her 
i Drøbak og Frogn. Det er om å gjøre å få det skrevet ned. Tiden etter krigen har 
ført til svære forandringer i vårt samfunn sammenliknet med tiden før. Det er bare 
de som har opplevd denne forandringen som kan fortelle om den. Hvordan var det 
å vokse opp i en tid fjernt fra dagens? Livet i Drøbak har forandret seg, hus, gater 
og bygninger også. Borte er fiskerne og sjøfolkene.  Borte er fjordbåtene. I Frogn er 
det gamle bondesamfunnet nesten borte. Bare en ting som at det ikke er melkekyr 
igjen, ingen melkeproduksjon, praktisk talt ingen snøftende griser og brekende 
sauer. Småskolene forsvant med den nye tiden. Hjemmehusmødrenes tid er radikalt 
forandret. Familien organiserer sitt liv totalt annerledes.

Ja, det er nok å skrive om. Nå gjelder det bare at det organiseres. Noen har kanskje 
forsøkt seg i all hemmelighet før, og kan fortelle om det. Noen har skrevet artikler 
og noen vet hvordan bøker og artikler skal skrives, uten å ha gjort det.  Flere kan 
finne frem  stoff om det. Husk at  det ruvende verket ”I manns minne” ble til ved at 
gamle i forrige generasjon skrev ned sine minner. En rikdom av gammel kultur ble 
berget.  Biblioteket  kan sikkert hjelpe vår generasjon av eldre. Og alle kan prate 
sammen om det.

Så sett i gang Frogn-pensjonister. Det lokale samfunnet trenger deres erfaringer og 
kunnskaper!

Frem med kunnskapene Frogn-pensjonister
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rkSykehjemmet på Ullerud

Her ser vi hvordan det nye 
sykehjemmet vil ta seg ut. Arbeidet 

med bygget er i full gang med beregnet 
ferdigstillelse rundt årsskiftet 2004/
2005. Sykehjemmet vil gi plass til 35 
boenheter fordelt med:

16 plasser for pleiepasienter
14 plasser for demente
5 plasser for yngre pleiepasienter

Den største bygningen får kjeller og 
to etasjer. Den minste får kjeller og én 
etasje. Rommene er stort sett på 27 m2, 
hvorav 5,6 m2 er bad og toalett. Noen 
rom blir litt større og får balkong i 
tillegg. Det blir flere felles oppholdsrom 
og heis. Ialt dekker sykehjemmet 
3670 m2 og er kostnadsberegnet til 85 
millioner kroner.

Sykehjemmet får en fin plassering 

ved gamle Ullerud gård.  Tomten har 
gode lys- og utsiktsforhold og grenser i 
nord til Golfbanen.

De to gamle husene på Ullerud blir 
liggende sentralt i området.

Rekkene av lindetrær er en viktig 
del av anlegget, og spesielt den 
nord/sydgående som er rester av en 
større allé som i sin tid fortsatte inn 
på dagens golfbane. Trærne er med 
på å understreke hovedbygningens 
monumentalitet og er et viktig 
landskapselement i området. 

De eldste trærne kan være mellom 
150-200 år gamle og de velutviklede 
kronene gir stedet et genuint særpreg 
av ro og historisk karakter.

Sykehjemmet blir bygget med 
trivsel for øyet.

BM
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I varmeperioden for 8000 år siden  
kom bjørnen sammen med  andre 
pattedyr som ulv, elg, villsvin, bever, mår 
og fugler som tiur og orrfugl. Nå kan 
vi bare håpe at bjørnen finner veien til 
Frogn, eller skal vi ikke håpe på det?

Men dette var et sidesprang. 
Tilbake til vår vinter. Den kan være 
hard mot overvintrerne. De dør i 
hopetall. Ikke alle er heldige med 
overvintringsstedene sine. Lik rever, 
harer, fugler, rådyr og andre som 
tilbringer vinteren ute, ikke er heldige 
med sine. Her er det høk over høk, og 
vinteren, mennesker og dyr forsyner 
seg også av disse individene.

Mange skulle vel ønske at 
plageåndene fra sommeren, myggen, 
frøs i hjel. Men den er hardfør. Vi 
har nevnt at vintermygg overlever 
ned til 40 minus, men de fleste er i 
dvale ved langt mindre temperaturer. 
Stikkmyggene begynner å bevege seg 
når vårsolen varmer dem. Varme dager 
om vinteren kan man se flokker av 
mygg bevege seg på snøen. Men disse 
holder til i planter angrepet av råte og 
biter heldigvis ikke.

Og når du kler deg i turklær og skal 
dra ut på opplevelser i naturen, må  du 

legge merke til fuglelivet som er der, 
før trekkfuglene kommer. Spettene er 
der, likeledes uglene og  rovfugler som  
hauker. Videre ender og gjess, og glem 
ikke rev og harer. Det skal heller ikke 
utelukkes at en og annen ulv forviller 
seg inn over Frogns grenser..

Ja, det er nok mye du kan oppleve 
uten det sterkt begrensede vi har 
ramset opp her. Vi får bare ønske deg 
god tur i Frogns rike dyreliv. Og glem 
ikke vandrestavene. De er gode å ha  for 
pensjonistene.                               Rolfot

Nå må du  gjøre deg klar til å strekke 
på beina. Pensjonister, kom dere 

ut i marka, snart yrer det av unger over 
hele Frogn! Se forsiktig  i løvhauger, 
titt litt bak barken på trærne, rot litt i 
jorda og bruk øynene i skogen. Så får du 
kanskje de herligste naturopplevelser. 
Elgkalver som akkurat kan stå på bena, 
bambier som kommer til verden,. Og 
så alle de skapninger som har levd i 
dvale. Grevlinger som myser mot våren, 
flaggermus som henger etter bakbeina 
mellom bordkledningen på hus, i 
huler og i hule trær, piggsvin kommer 
vaklende ut av løvhauger og sine 
vintersenger ved uthus,  marihøner bak 
bark og i gresstuer, sitronsommerfuglen, 
neslesommerfuglen og dagpåfugløye, 

huggormene som krøller seg sammen i 
en klump under jorden,  de befruktede 
hunvepsene som surrer rundt og 
froskene som hopper ut av vannet.. 
Alle har de overlevd temperaturer fra 
minus én til minus fem, bortsett fra 
huggormen og frosken som gjerne vil 
ha minst null, noe maurene også liker.. 
Vintermyggen står i særklasse, den tåler 
minus 40, men det er en temperatur 
Frogn aldri har opplevd. Flere av disse 
overvintrende i dvale overlever ved at 
de utvikler en slags frostveske.

Men nå når dette leses, har de 
fleste for lengst sagt god natt, og 
slumrer trygt. Slanger, firfirsler, frosker 
og insekter  er ofte underkjølte da 
kroppstemperaturen deres retter 
seg etter omgivelsene. Piggsvin og 
flaggermus ligger i dvale med sterkt 
nedsatte livsfunksjoner og ekstremt 
nedsatte temperaturer. Grevlingen sover 
imidlertid mens den tærer på fettet den 
har lagt på seg i de varme månedene. 
Det gjør bjørnene også,  men de har vi 
ikke i Frogn, men vi har hatt dem. Ved 
Kristi fødsel, da strandlinjen i Drøbak 
gikk fra Solgry, over Torvet og like 
under Sykehuset, var det bjørner i byen, 
men de hadde innvandret lenge før. 

Møt Frogns dyreliv i vår

Møt 
stokkanden

Ender gir alltid 
vårfølelse

Piggsvinet kommer snart ut av 
lauvhaugene sine

Snarefangst 
er heldigvis 
sjelden i 
Frogn
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Møte med djevelen i 
Brunskauen
Så sannelig stod jeg der og så djevelen 

rett inn i øynene.  Onde var de, riktig  
stygge. Kanskje djevelen  visste at jeg 
hadde satt korker på piggene til ulka jeg 
hadde fanget på Lehmannsbrygga og 
kastet den uti igjen så den fløt hjelpeløs 
omkring, så nå ville den onde ta meg. 

Og så omga djevelen seg  med flere 
smådjevler. Men sjefen lå i midten. 
Hadde ikke selveste presten  Schübler 
sagt at djevelen var en slange. Jeg 
husket det godt fra jeg satt i kirken 
med moren min sammen med  fru 
Julie Sverdrup som jeg fikk sjokolade 
av. Hun var snill, bodde i Bankgården 
over bokhandler Ege. Og hun hadde 
bekreftet at djevelen var en slange.

 Kanskje djevelen visste at jeg hadde 
skutt med sprettert etter en spurv som 
spiste av møkka til hesten til vognmann 
Wollbraaten da den sleit i Løktabakken. 
Men jeg traff ikke. Det spruta bare 
møkk. Djevelen  lå så dovent, han kunne 
knapt røre på seg, og smådjevlene så ut 
som døde, bare øynene beveget seg  av 
og til.

Jeg  holdt om Jac. Han var litt 
eldre, men han var like mye preget 
av stundens alvor. Vi var jo bare 
to smågutter som skulle gjennom 
Brunskauen til Tverkjegla for å kjøpe 
egg til moren min. Så  tok vi en snarvei 
fra Chalmers vei og var nesten fremme. 
Der, der lå  ormene  ved en trerot.  
Snøflekker holdt ennå stand i den 
varme vårsolen.  Ja, der lå djevelen  og 
solte seg. Men verken Jac. eller jeg 

hadde hørt at djevelen hadde barn. 
Tolderne på Toldboden hadde snakket 
om småjævler, men det var visstnok om 
noe annet.

Min snille lærerinne, frøken Lunde, 
hadde snakket om djevelen en gang, 
men da så han ut som en mann med 
horn og spisskjegg, men det kunne ikke 
være riktig, for presten visste nok bedre.

Huff, jeg frøs, så uhyggelig var 
det, enda jeg hadde på meg de tykke 
ullstrømpene som klødde  så fælt. 
Det var etterladenskaper fra Saltvigs  
forretning i Bankbygget, som han flyttet 
til Samlagsgården, der Åsheim overtok 
dem i sin nye forretning, så vi hadde 
fått dem billig. De ble holdt oppe av 
stropper fra et livstykke småguttene 
brukte den gangen, og som salige 
Galby hadde solgt billig. De korte 
buksene var ikke tykke nok.  Selv ikke 
den hjemmestrikkede, tykke genseren 
greide ikke å holde varmen inne.

Jac. strente hjem. Jeg forlot redd og 
hutrende djevelen og smådjevlene og 
fikk kjøpt eggene til moren min.

Neste dag skulle jeg  gå ærend 
til  Jørg Jenssen eftf.  Etter en lang 
betenkningstid spurte jeg Birger 
Christensen, faren til Molle, hvordan 

djevelen så ut. ”Det var da et merkelig 
spørsmål”, sa han, men det kom da 
frem at det var en stygg mann med en 
hov. Men ormen har da ikke hov, sa jeg. 
Christensen bare ristet på hodet og sa 
at jeg skulle ikke tenke på slikt.

Jeg gikk skuffet tilbake forbi slakter 
Abrahamsen og Britannia hotel og 
krysset  Raskebekken over den lille 
brua ved Reenskaug. Kanskje fanden av 
og til holdt til under brua. Det hadde 
en mann hos vognmann Treider ved 
Raskebekken sagt da  en av Larsen-
guttene klådde på  bilene. Fanden skulle 
ta deg, hadde han sagt, og  pekte under 
brua.

Den ettermiddagen snek jeg meg 
opp i skogen. Var djevelen der ennå?  
Sola skinte  fra over Hurumlandet og 
inn mellom trærne langs Chalmers vei.  
Snart kunne jeg se Tverkjegla. 

Ja, der, der lå Fanden. Han var 
livligere nå, krøp litt til og med, flere av 
smådjevlene var borte. Jeg tok en kvist 
og pirket borti  djevelen. Men nå var 
det liv i ham. Han hugg mot kjeppen og 
forsvant inn under roten.  Jeg ble redd, 
skulle du ha sett noe slikt!  Der forsvant 
han under jorden! Det var der han 
hørte hjemme. Resten av småjævlene 

forsvant også, og de hadde ikke gjort 
meg noe. Kanskje han likevel ikke 
visste om ulka? Kanskje korkene hadde 
løsnet og ulka hadde det bra nede i 
sjøen. Og kanskje han ikke visste noe 
om spretterten, og fuglen satt lykkelig 
i buskene og sang. Nei, sang gjorde jo 
ikke spurven. Men den var i hvert  fall i 
buskene med lydene sine.

Neste dag kunne jeg ikke holde 
på  historien for klassekameratene 
mine.  Erru gærn, var det djevelen! 
Noen måtte bli med opp i skauen om 
ettermiddagen, for å se. Men det var 
ikke noen slange der. Andre hadde med 
en gang oppfattet sannheten. Øh, det 
var bare huggorm!

Og sannheten kom for en dag. Ivar 
Brun kunne berette at ormene ofte lå i 
en klump under jorda om vinteren. Når 
sola begynte å varme, kom de ut og var 
da  fullstendig sløve. Men det varte ikke 
lenge før sola gjorde dem sprelske nok.

Jeg var likevel ikke helt sikker, måtte 
opp i skauen flere ganger senere. Ingen 
orm der.

Men jeg satte aldri kork på ulka mer 
og brukte ikke spretterten på fugler 
som gasset seg  i hestemøkka.      

Rolfot

Elskelige frk. Lunde 
med klassen sin, 
hvorav noen av 
guttene var involvert i 
djevelsaken.
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KRISTIAN SCHAU
OFFENTLIG GODKJENT OPTIKER

BRILLER – KONTAKTLINSER

Drøbak Optiske
Sentrumsbygget, Postboks 178, 1441 Drøbak

Telefon 64 93 15 89

A.s Drøbak Mek.
Verksted
AUTORISERT

RØRLEGGERBEDRIFT

Telefon 64 93 04 43

Storgaten 12-16
1440 Drøbak

Telefon 64 93 10 60

Niels Carlsensgt. 4, 1440 Drøbak
Telefon: 64 93 55 58

Vi tar imot reparasjoner av smyk-
ker og bytter gull

AAMODT FYSIKALSKE
INSTITUTT

Wienerbrødskjæringa 6
1440 Drøbak

Telefon 64 93 20 11

AKTIESELSKAPET

O. B. Hansen
Lindtruppbakken – 1440 Drøbak – Telefon 64 93 00 27

Galleri Havstad
Norsk Kunsthåndverk

Personlige gaver 
i de fleste prisklasser.

Velkommen til 
en liten glad kunstopplevelse!

Storgt. 15, Drøbak, Tlf 64 93 46 55

Pnytt 4/02 dok  20.02.03  12:17  Side 12

Therese Bertheau nok en gang

I et tidligere nummer av Pensjonist-
nytt fortalte vi om den berømte 

tindebestigeren, som hadde skrevet 
den fine sangen om Drøbak. Sist 
sommer besøkte vi det gjenoppbygde 
Turtagrø Hotell. Der fant vi på veggene 
og i trappeoppgangene et rikt utvalg 
av gamle fjellbilder fra klatring i 
Skagastølstindene og med Therese 
Bertheau på topp.

I praktverket Jotunheimen som ble 
utgitt av Grøndahl & Søn Forlag A/S i 
1977, er det gjengitt to praktfulle bilder, 
som vi med Drøbak-patriotisme tillater 
oss å gjengi, likeledes litt av teksten.

“Turtagrø” var utgangspunkt 
for fjellklatrerne og det samlende 
midtpunkt var en kvinne, språklærer-
innen Therese Bertheau. Hennes 
påkledning var betydelig mer ube-
kvem enn hennes taukameraters. 
Dette er for intet å regne i forhold 
til det psykologiske press hun måtte 
utstå. Stemmerett fikk hun først fra 

århundreskiftet, porsjonsvis frem 
til 1913, og en “uvøren sport” som 
fjellklatring passet da slett ikke for 
damer!

I 1901 var hun med på den første 
fullstendige travers av Skagastøls 
Styggedalsryggen. To år etter foretok 
hun, sammen med Ola Berge, Knut 
Fortun, Kristian Tandberg og Erik 
Ull'en den vanskelige nedstigningen 
fra Mannen til Maradalsskaret. Da 
de sent på kvelden kom frem til 
hytta på Skagastølsbandet, var det 
hun som kokte ertesuppe til de trette 
vandrerne. På fotografiet over ser vi 
henne, en kvinne som ikke kom til 
fjells via brekurs og klatrekurs, men 
av brennende kjærlighet til tindene. 
Leppene bærer preg av drikking av 
isvann.
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Pensjonist-nytts redaksjon blir også 
lykkelig når noen skriver til oss, og 
spesielt når en utflytter som har 
skaffet seg bladet, får minnene fra 
Drøbak/Frogn til å velle frem.
JACOB IHLEN vokste opp i 
Lindtruppen – i den gamle garveri-
gården (se fotoet) som vendte ut mot 
gaten. Han kom til Drøbak i 1928 
( ett år gammel ). Hans bestefar, 
garverimester Karl H. Texnæs, 
fra Moss, hadde da kjøpt Drøbak 
Lærfabrikk og blitt arbeidsleder i 
bedriften. Familien flyttet inn i den 
store 2 etasjes bygningen med det 
artige tårnværelset, rett ovenfor 
O.B. Hansen. Selve garveriet og 
Lærfabrikken lå i en stor 3 etasjes 
murbygning like bakenfor. 
Efter krigen ble alle bygningene 
revet for å gi plass til den store 
boligblokken, og nok en bedrift 
forsvant fra Drøbak.

Jacob gikk Folkeskolen og 
Middelskolen i Drøbak, og tok artium 

på Ski i 1946. Han ville gå inn i samme 
yrke som sin bestefar og onkel. 

Han tok praksis ved Norrøna 
Skofabrik på Hamar, hvor bror til hans 
mor var teknisk leder (Hans Texnæs). 
Deretter frekventerte han i to år en 
skofagskole i England, fikk forskjellige 
konsulentoppdrag i faget, fikk ett års 
studieopphold ved skofabrikk i USA. I 
1956 fikk han oppdrag med flyttingen 

av Alfa Skofabrik fra Oslo til Brandbu. 
Han ble daglig leder der fra 1957 til han 
gikk av med pensjon.

 Og Jacob forteller fra oppveksten i 
Drøbak:

Jeg husker at jeg hadde ondt av 
de 4-5 barna inne fra Langebåt og 

Gylte som passerte huset vårt, mens 
jeg sto opp om morgenen. De tilhørte 
nabokommunen Frogn, men måtte gå 
gjennom hele Drøbak til deres skole 
Svodastigr, helt oppe på Sogsti. På den 
andre siden av Lindtruppen viste den 
store klokken til urmaker Johansen tre 
på halv ni. Da kunne jeg gå hjemmefra 
for å nå min skole i tide.

Vi var 39 i klassen. Hadde det 
vært 40, ville klassen blitt delt i to. Jeg 
begynte på skolen i 1933. Dengang var 
det så sjeldent at man så eller hørte en 
flyvemaskin at vi fikk lov å løpe bort til 
vinduene for å se på når vi hørte en.

Da slagskipet Hood besøkte Oslo, 
fikk hele skolen gå ned i Badeparken 
for å se verdens største krigsskip. Det 
var langt!

Da vi kom i 4.klasse, fikk vi lærer 
Hellesø som klasseforstander. En veldig 
flink lærer, men jeg har i ettertid syntes 
at en ting ikke var helt bra: For å finne 
ut hvem som hadde sangstemme, måtte 
vi frem, en for en, og stå ved kateteret, 
vendt mot klassen, og synge ”Alltid 
freidig når du går”.  Jeg ble en av de 
19 som ikke fikk være med å synge 

morgensangen. Vi måtte sitte da de 
andre sto og sang, men måtte stå når 
det ble sunget salmer.

Før 17.mai hadde vi øvelser i 
skolegården for å lære å gå pent og 
i takt. Bestyrer Wangensteen sto på 
”Trappa” og overvåket det hele. Ellers 
var straffen for forskjellige forseelser 
å ”komme på Trappa” og stå der i det 
lange frikvarteret.

17. mai var det langt barnetog med 
avslutning i kirken. I Borgertoget om 
ettermiddagen gikk speiderne i spissen. 
Jeg var i Falkepatruljen. Det var et godt 
speidermiljø med ”Speider-Hansen” som 
leder.

Vi syntes det var moro med 
skytevåpen og lagde ”kruttpistoler” 
av avsagde Krag-hylser med fenghull 
og klesklype og krutt fra overrevne 
kruttlapper.

En dag kom lærer Hellesø inn i 
klasserommet og sa han hadde hørt at 
noen hadde hjemmelagde skytevåpen. 
Han så alvorlig på meg. ”Kjenner du til 
det, Jacob?”

Ja, jeg kunne ikke nekte for det og 
ga ham den jeg hadde i skolevesken. 
”Den ofrer vi til vår sorte venn”, sa han 
og kastet den i den varme koksovnen 
bak skjermbrettet. Pistolen var ladd!

I friminuttene satt vi ofte langs 

Lindtruppbakken 1909. Bygningen med tårnet var garverigården, med inngang 
til “Lædervarehandel & garveri” opp nærmeste trapp. Til venstre O.B. Hansens 
eiendom. I 2. etasje var det tidligere dansesal.

Minner om en lykkelig 
barndom fra Jacob Ihlen
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steinmuren og risset opp for Tripp-
trapp-tresko og spilte med stort alvor. 
Når det ringte, måtte vi stille opp før vi 
gikk inn. Engang trakk jeg en magnet i 
sanden. Den ble lodden av jernspon fra 
skobesparere og hæljern.

Det var en stor utedo nederst i 
skolegården. Om vinteren ble det en 
stor gul issvull inne på guttedoen. Ble 
en nøden i timen, var det å rekke opp 
handa, ”Kan jeg være så snild å få gå på 
gården”.

På Esso-stasjonen tvers over gaten 
der jeg bodde, hadde jeg min første 
arbeidsplass. Harald Treider var den 
myndige sjefen og gikk for å være 
streng, men vi kom godt overens. 

Som 10-11 åring fikk jeg jobben 

med ”å gå med pakkene” som kom med 
Schøyen-bussene fra Oslo. Fast pris, 10 
øre pakken, uansett hvor i byen. Plukket 
ut pakkene til de nærmeste butikkene 
først, så de ikke fikk hentet selv. Det 
hendte likevel at ”Gamle fru O.B.” vant. 
Papirforretningen hennes lå tvers over 
gaten. Var det store pakker, fikk jeg låne 
den lange trillebåra eller fiskekjelken 
hos fiskehandler Randin rett nedenfor 
Esso-stasjonen. Jeg likte godt pakkene 
til soldatene som lå på nøytralitetsvakt, 
for da var det gjerne festet en 25-øring 
på pakken for ombringelse.

Jeg kjøpte en brukt sykkel, men 
den havarerte da vi brukte kanten 
langs Bankløkka som hopp. Fikk laget 
en håndkjerre med sykkelhjulene. 

Kjøpte en ny DBS med ballongdekk hos 
sportshandler Torgersen. Den kostet 
160 kroner + 20 kroner for lykt og 
dynamo. 30 kroner i avdrag pr. mnd. 
Sykkelen lever ennå.

Det var ”alltid” skikkelige vintre med 
mye snø. Flere ganger kom Treider ved 
5-6 tiden og banket på vinduet mitt:
” Jacob,Jacob, nå ha`re snødd. Du må 
komme å måke”. Da sto den store og 
den lille tremåkeren ferdigsmurt med 
parafinvoks. Snøen ble kastet opp mot 
fjellskrenten og der lå det alltid snø 
igjen helt frem til 13.april; da lagde mor 
iskrem til Knut´s fødselsdag.

Før kommunen fikk lastebil med 
snøplog, ble gatene pløyd med den 
store hesteplogen, som ble trukket av 
mange hester. Den var like bred som 
gatene. Stor stas for guttungene. Er det 
noen som har et fotografi av denne 
plogen? 

I Buggen var det gøy å ake i 
kassetog, og i Badeparken var det 
mange skumle utforkjøringer og 
”dødsløyper” for de store gutta.

På den grunne Holmedammen la 
isen seg tidlig og ble til skøytebane. Da 
Bankløkka ble sprøytet, flyttet vi dit. 
Der var det lys om kvelden.

Populært var det å ”henge” på 
hestesledene opp Linna og ”kjøre” 
nedover igjen på snabelskøyter eller på 
hjemmelagde treskøyter. På tønnestaver 
gikk det fint når det var løssnø. Men 
rattkjelkene tok over etter hvert.

Når fjorden hadde lagt seg innenfor 
Drøbak, hendte det at det ble losset 
copra på AG-tomta og derfra kjørt til 
Oslo med lastebil. Fra de langsomme, 
tungtlastede bilene var det lett å ”låne” 
noen kokos-skall.

Jeg gikk på danseskole i Kinolokalet. 

Syntes det var så flaut at jeg snek 
meg over Bankløkka for ikke å møte 
kamerater. Hocky og Per hadde 
filmforestillinger i uthuset ved 
Tamburbakken.

Sommeren var en fin tid. Lislegård 
lærte oss å svømme og arrangerte 
prøver til svømmeknappene og 
livredningsdiplomene. Det var 
konkurranse om å ta ”alt som var”!

På Badet i Parken var det adskilt 
for damer og herrer. Flåten var felles. 
Senere ble det felles soleplass på 
sørsiden. Badet var fast møteplass med 
mye moro.

Da ”bananbåtene” gikk ut fjorden, 
gjorde de rent i rommene og kastet 
de grønne bananene til sjøs. Bolle og 
jeg rodde utpå og plukket opp mange, 
som vi tredde på en ståltråd og hang til 
modning i båthuset på Biologen, hvor 
Bolle’s far var vaktmester.

Det var alltid mange som fisket i 
Båthavna med lange bambusstenger. 
Mest hvitting og skrubbeflyndre. To 
små snokenapp, og der gikk agnet. Ved 
kloakkutløpet på Molo B var det mye 
småsei, kot, men den ble neppe spist. 
Når pirstimene kom, tok vi dem på 
hekle.

Vi hadde rosnekke og hadde det 
gøy i sterk vind inne i Båthavna med 
sekkestrie som seil, spikret på masta 
med spristake og åre som ror.

Før det kom elektriske kjøleskap, 
hadde vi isboks. Isaksen på Ullerud kom 
regelmessig kjørende med en ¼ blokk 
is til oss.

I 1936 –37 gikk det en polio-
epidemi i Drøbak. Tror jeg hørte om 
fem tilfeller. Min bror ble angrepet og 
fikk en lam venstrearm.

Det var ”bandekriger” i all venn-

LITT FRA LINDTRUPPEN I GAMLE DAGER
Nederst i Buggen – der hvor parkeringsplassen ligger – lå der et langstrakt 2-
etasjes hus. Det tilhørte bakermester Wilhelm Børresen. Selve bakeriet lå innerst 
i 1.etasje med utsalget på gavlsiden mot Lindtruppen. Over butikken hang det 
et kjempestort gullbelagt skilt. I annen etasje var det  leilighet.  Ytterst mot 
Lindtruppen holdt cafe IRIS til. Der hadde Gunhild Henrichsen kommandoen  
(1938-1967). Oppførte vi oss pent, fikk vi slippe inn. Kanskje hadde vi noen 
femører til  kaker – eller til musikk-automaten.

På nordsiden av huset sto (står) det et stort gråpæretre. Vi hoppet over 
gjerdet og lurte oss til noen saftige pærer. Jeg tror fru Henrichsen så gjennom 
fingrene med det.  Da bakeriet ble nedlagt, ble det andre boller der.  Alf 
Magnussen, Ove Bergerud og flere med dem lagde sine boller i keramikk.

Senere kjøpte kommunen eiendommen for å rive huset, og dermed få plass 
til bredere gate både i Lindtruppen og nederst i Buggen.                                 BM
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På Kumlegaarden spiser du godt

Niels Carlsensgt. 11 – 1440 Drøbak
Telefon 64 93 15 04

DR. KJELL A. DALBY
Spesialist i øre – nese – hals

Telefon 64 93 23 06
Storgaten 1
1440 Drøbak

Mer for pengene

G-SPORT DRØBAK

DRØBAK CITY
TLF. 64 93 09 84

RIMI Drøbak, Sentrumsbygget
Hverdager kl. 9 – 20
Lørdager kl. 9 – 18

HAGELAND
Drøbak Hagesenter AS

Storgaten 22, 1440 Drøbak
Telefon: 64 93 03 59

Drøbak Gullsmie
Tore H. Eriksen

Wienerbrødskjæringa
1440 Drøbak

VELKOMMEN TIL

SKIPPERSTUEN DRØBAK

STEDET MED MILJØ
TELEFON 64 93 07 03

Alt under ett tak!

Tlf. 64 93 00 34, Torggt. 4, 1440 Drøbak

FOTOGRAFEN

Osloveien 5, 1440 Drøbak. Tlf. 64 93 36 00
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Torggt. 1, 1440 Drøbak
Tlf. 64 93 0140 – Fax 64 93 49 00

E-post: 
ege.droebak@libris.no

OASEN
Hageland

Storgaten 22, 1440 Drøbak
Telefon 64 93 03 59

skapelighet mellom Nordpå-gutta og oss 
i Bjergene i øst. Sørpå-gutta forsvarte 
monopolet på Lehmannsbrygga med 
morellsalg til rutebåtene: ”Moreller, 
moreller – 10 øre bunten”!

Det var populært å sparke fotball 
rundt trærne mellom Kirkegården og 
Tento.

Røde Kors-damene gjorde en 
kjempeinnsats med å skaffe penger 
til Folkebadet i Kinokjelleren og til 
Sykestua. Opptog, barneteater og 
”Jutta fra Calkutta” osv. Før Folkebadet 
kom, ble det hver fredag fyrt opp i 
badeovnen hjemme.

Spennende var det med øvelsene 
med lyskasterne ved Biologen og i 
Gamleparken og skytingen med de 
store kanonene på Borgen. Skytingen 
ble varslet i ”Tørrfisken” (Akershus 
Amtstidende). Hjemme måtte alle 
sikre ting som hang på veggen, og alle 

vinduer settes opp. Det ble også sprengt 
miner i fjorden, som øvelse, med mye 
svimeslått fisk som resultat. Da var vi 
etterpå ute og plukket opp fisk,som vi 
solgte. Mer alvor ble det senere med 
kranfartøyet som lå vakt ved Molo B og 
skjøt varselskudd mot båter som ville 
innover om natten. 

Sanitetsforeningen arrangerte 
skomakerkurs for oss gutta. ”Det 
kan komme godt med”, sa damene. 
Skomaker Fastland var lærer. Vi lærte å 
lage bekatråd og å halvsåle. Det var min 
debut i det som ble mitt yrke i livet.

Rart var det i sommer å spise en 
bedre middag på Kumlegaarden, hvor 
det i mine dager var skomakerverksted 
og skobutikk.

I 7. klasse var det tradisjon for 
skyting med redusert ammunisjon med 
Krag-karabiner i gymsalen. Vi rakk bare 
å snekre skiver før 9. april.            Jappe

«Det gjelder å få andre til å
betale for seg»

Ville det ikke være fint hvis vi betaler faste regninger for deg til rett 
tid, samtidig som du har kontroll over utbetalingene?

Med AvtaleGiro er det nettopp det som skjer. I god tid før forfall sender vi deg 
forhåndsmelding om hvem du skal betale til, når du skal betale og hva det 
gjelder. Du kan bruke Kontofonen hvis du vil utsette betalingen av en bestemt 
regning. Oversikt over alle betalte regninger står påkontoutskriften din hver 
måned. Den gjelder som kvittering.

Stikk innom og spør oss om AvtaleGiro. Vi hjelper deg i gang, sådu kan glemme 
de faste regningene dine.

    AvtaleGiro
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Kom innom til en hyggelig prat om
vårt fordelsprogram

KARAT
Vi har mulighetene, du har valget.

Telefon 04800 Kundeservice

FØLG MED I

Broderi og garn – kunstige blomster m.m.
Vi har det meste……for de fleste!

GRØNTHUSET
DRØBAK FRUKT- OG GRØNTTORG

PAVELSGÅRDEN – STORGT. 7
TLF. 64 93 02 88

Vinner kampen
mot høye priser!

HVERDAGER KL 09 – 20
LØRDAGER KL 09 – 18

«Aktiviteten»
Forretningen i Niels Carlsensgt.

hvor pensjonister og trygdede
selger sine vakre
håndarbeider.

Niels Carlsensgate – 1440 Drøbak
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Apotek i Drøbak Sentrum
Storgaten 18 – 1440 Drøbak

Åpningstider:
Hverdager 9.00-17.00
Lørdager 9.00-14.00

Telefon 64 90 77 80   Faks 64 93 39 04

I følge dagens lovgivere og 
byråkrater skulle de av oss som var 
barn på 50-, 60-, ja til og med tidlig 
på 70-tallet, ikke ha overlevd.

Våre babysenger var malt med 
blybasert maling. Vi hadde ingen 

barnesikring på medisinflaskene, dører 
eller komfyr, og når vi syklet så hadde 
ingen av oss hjelm. Som barn kjørte 
vi i biler uten sikkerhetsbelte eller 
airbag. Og det å sitte bakpå et lasteplan 
en varm sommerdag var alltid en 
spesiell nytelse. Vi drakk vann rett i fra 
hageslangen og ikke kjøpevann fra dyre 
flasker.

Skrekk og gru! Vi spiste brød med 
smør på, drakk brus med sukker i, 
men ble aldri overvektige, fordi vi var i 
aktivitet  dagen lang. Vi delte  gjerne en 
flaske brus i mellom oss og drakk i fra 
samme flaske uten at noen døde av det. 
Vi brukte timer på å bygge Olakjerrer  
av skrap og ingenting og raste av gårde 
nedover bakkene bare for å finne ut 
at vi hadde glemt å lage bremser. Etter 
noen turer ut i bushen lærte vi oss å 
løse problemet.

Vi dro hjemmefra tidlig om 
morgenen for å leke hele dagen og var 
tilbake når gatelysene ble tent. Ingen 
hadde mulighet til å få tak i oss i løpet 
av dagen. Ingen mobiltelefon! Dette 
var utenkelig. Vi hadde ikke Playstation, 
Nintendo 64 eller X-Box, ingen Tv-
spill i det hele tatt, ikke 99 kanaler på 
TV, ingen video filmer, ikke surround-
lyd, mobiltelefoner, hjemme-Pc eller 

praterom  på internett. Vi hadde venner! 
Og vi gikk ut og fant dem!

Vi falt ned i fra trær, skar oss, brakk 
bein og armer og slo ut tenner, men 
ingen ble saksøkt etter disse uhellene. 
Det var uhell. Ingen andre kunne 
beskyldes – unntatt oss selv.  Vi sloss  
– ble gule og blå og lærte oss å komme 
over det. Vi lagde våre egne leker ut av 
det vi fant, og kreativiteten var stor!  Vi 
fant moro med alt.

Om våren var det høysesong  for 
å kaste på stikka med fem-ører i 
Wienerbrødskjæringa. 

Vi syklet eller gikk hjem til 
hverandre på hyppige besøk. Var aldri 
avhengige, eller vant med å bli fraktet 
i bil i fra A til B.  Vi banket, eller ringte 
alltid på døra, gikk ikke bare rett inn og 
blandet oss i samtalen, men var høflige. 
På skolen fantes det noen elever som 
ikke var så lure som alle andre,  tenk 
de dumpet og måtte gå et år om igjen. 
Fryktelig!

Tenk, denne generasjonen har 
fostret noen av våre mest risikovillige, 
og de beste problemløsere og 
investorer noensinne! De siste 50 år har 
vært en ren eksplosjon av nyskaping, 
vekst og fruktbare ideer.

Vi hadde frihet, tabber, suksess og 
ansvar, -og vi lærte å forholde oss til det 
alt sammen. Og  nettopp du er trolig en 
av dem! 

Det gode liv var vårt!  
Bjørn Cato Wiig

Underlig at vi overlevde
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For nye lesere, og yngre pensjonister 
som har kommet iblant oss her i 

Frogn, sier vel ikke navnet Solhøgda så 
mye i dag? Jeg vil her forsøke å fortelle  
litt om dette for mange ukjente stedet.

Solhøgda ligger vakkert til  ved 
Ekebergveien ut mot Ekeberg gård, syd 
i bygda. Vi kjører Vestbyveien igjennom 
Odalen og opp mot Haver. Etter å ha 
passert Veitebergs gård på toppen, 
går Ekebergveien inn til høyre. Etter 
Røis Gård ligger Solhøgda idyllisk til 
på høyre side av veien. Hva var dette 
stedet?

Stedet ble i sin tid like etter krigen 
bygget for regning av Sylvia Salvesen, på 
Ekeberg gård.

Tomten hørte til gården. Formålet 
med stedet var å etablere et hvilehjem/
rekreasjonssted for norske kvinner som 
hadde vært i fangenskap under krigen. 
Stedet ble bygget med plass for 16 
pensjonærer, med felles oppholdsrom 
og spisesal. Beliggenheten var idyllisk, 
og mulighetene for friske turer i 
naturen var særdeles gode. En drøy 
spasertur gjennom  skogen mot vest 
hadde også stedet til disposisjon 
robåter for fisketurer. Solhøgda var en 
storslått gave fra Sylvia Salvesen til dem 
som trengte å komme seg  til hekter 
igjen etter traumatiske krigsopplevelser.

Norsk Lotteforbund sto for driften.
Etter som årene gikk hadde stedet 

utspilt sin rolle for Lotteforbundets 
behov.

På midten av 60-tallet overtok 
Krigseilerforbundet stedet. De leide 
ut værelser til krigseilere som hadde 

behov for losji. På stedet ble det bygget 
en enebolig hvor stedets bestyrer 
bodde. Han hadde bakgrunn som 
sjømann, og erfaring som stuert. Sjefen 
på Solhøgda ble av ”gutta” bare kalt 
for ”Stuerten”. Det var alltid han som 
hadde det siste og avgjørende ordet i 
det daglige.

De fleste av ”gutta” som kom til 
Solhøgda bar preg av det liv de hadde 
levet under krigen. Mange hadde 
flere torpederinger og forlis bak seg. 
Mottagelsen for disse hedersmenn var 
som kjent ikke overvettes fra norske 
myndigheters side da de kom hjem 
etter krigen. Mange krigseilere  endte 
på gatene i storbyene med en tom 
jernbanevogn som sitt hjem. Skjebnen 
til mange av dem har sikkert leserne 
hørt nok om i årene som har gått, så 
jeg skal ikke ”brodere” så mye over 
dette her, men et viktig  poeng er at for 
mange av disse ”gutta” kom Staten med 
deres rettighetsmessige pensjoner altfor 
sent. Mange gikk til grunne i ventetiden 
på byråkratiet!

De fleste av ”gutta” hadde pådratt 
seg  større og mindre alkoholproblem 
underveis. Til sjøs under krigen var de 
daglige grogger lyspunktene i en grå 
hverdag fylt av redsel og stress. Dette 
var ting de bar preg av da de kom hjem. 
”Gutta” på Solhøgda  var intet unntak. 
De  forsøkte å innta sine doser med 
flaskefôr med både verdighet og stil. Jeg 
arbeidet på 70-tallet ved Hotel Britannia 
i Drøbak, så jeg har mange muntre 
opplevelser og minner bak meg om 
disse ”gutta”

De fikk sin ”hyre” den 20. hver 
måned (pensjon). Da ”gikk de i land” 
og dro til Drøbak for å feire på gamle 
sjøfolks vis. Stedets drosjer gikk i noen 
dager i skytteltrafikk til og fra Solhøgda! 
Karene kunne virkelig slå seg løs, og de 
var noen muntre fargeklatter som satte 
sitt preg på lokalmiljøet i Drøbak i noen 
dager, inntil ”hyra” var festet bort. Noen 
klarte dette på en helg, mens andre var 
mer langsiktige, og klarte å drøye ”hyra” 
frem til neste pensjon. 

De hadde det godt på Solhøgda, 
og jeg vet at de fleste av dem 
satte veldig stor pris på Drøbak og 
lokalbefolkningen her. Flere av dem så 
faktisk på Drøbak som sin egen hjemby.

I 1974 ble det ansatt en ny stuert 
på stedet, og dette ble for mange av 
”gutta” et vendepunkt i et turbulent liv. 
Til å fylle opp stedets 16 sengeplasser 
var det da bare 6-7 beboere igjen. 
Ryktene gikk om at stedet ikke lenger 
var økonomisk forsvarlig å drive for  
Krigseilerforbundet. Omplasseringer 
til andre institusjoner var et faktum, 
og stemningen ble svært amper for 
dem som var igjen. Den nye stuerten 
var i tillegg fanatisk avholdsmann 
så han innførte totalforbud mot 
alkohol på stedet. Dette var en nesten 
uoverkommelig krise for dem som var 
igjen der ute!

De så på seg selv som voksne folk 
som hadde lov til å ta seg en drink 
på ”lugaren” .I tillegg gikk det rykter 
om at den nye stuerten hadde vært 
tyskervennlig under krigen. Fiendskapet 
internt på Solhøgda vokste og vokste. 
Forbundet forsøkte å gripe inn, men 
en total nedleggelse ble realisert rundt 
1980  I dag er stedet i privat eie.

Bjørn Cato Wiig

Solhøgda

Sitat fra styreprotokollen 8.1.1984: 
”Funksjonen skal være å skaffe midler 
ved egne tiltak – som skal brukes 
til velferdstiltak som skal komme 
Eldresenteret til gode. Vi vil med tiltak 
så som loppemarkeder, kakelotteri 
o.s.v. prøve å skaffe midler til dette 
formål”.
Fem år etter at Frogn Eldresenter var en 
realitet holdt Eldresenterets Venner sitt 
første styremøte. Kristian Kristiansen 
var leder og hadde med seg i styret 
Ruth Brynhildsen, Maja Larsen, Astrid 
Moen, Eva Johansen, Kristmar Wærnes, 
Reidun Nygård, Lillian Jensen og Kate 
Askautrud. 

Gjennom 20 år har Eldresenterets 
Venner fulgt sin formålsparagraf: 
Bekostet trekking av møbler, 
nyanskaffelser av hvitevarer og andre 
gjenstander, aviser, gaver og subsidier.

Noen av styremedlemmene  har 
støttet gjennom alle år og inspirert til 
økende medlemstall. Medlemstallet er 
nå 184.

I dag er det Bjarne Berntsen som er 
leder og med seg i styret har han Kåre 
Carlsen, Lillian Jensen, Reidun Wendel, 
Karl Garder, Bjørg Andersen og Juliette 
Berg. I samarbeid med Styret fungerer 
en Festkomite, som lager rammen om 
alle arrangementer, en Lotterikomite 
som står for inntektene, en Turkomite, 
som arrangerer opptil 10 dagsturer 
i året sammen med daglig leder ved 
Eldresenteret, og en Valgkomite som 
finner frem til drivende krefter.

20 års jubileum:
Eldresenterets 
Venner – en ressurs
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Søren fra Solhøgda
Dette er en beretning om én av 
”gutta” på Solhøgda. Mannen hadde 
døpenavnet Sørensen, men blant oss 
her i Drøbak gikk han bare under 
navnet Søren.

Søren hadde sitt første forlis med 
lastebåten ”Trym” av Trondheim 18 

januar 1937 – 22 år gammel. I drivende 
snøstorm ble mannskapet ”Trym” 
reddet opp av den iskalde sjøen av 
ruteskipet Venus. Redningsoperasjonen 
pågikk i over to døgn i et umenneskelig 
stormvær, og det er skrevet mye om den 
i historien.

Søren var maskinist, og kom 
opprinnelig i fra Sør Sjomen i nærheten 
av Narvik. Han var en stillfarende mann 
av natur, men med lunt humor og 
sjarm som få. Om noen var dumme nok 
til å tråkke ham på tærne, eller begå 
urettferdigheter i mot andre, lå det et 
djevelsk temperament bak det blide 
ansiktet som var det første du så.

Etter forliset med ”Trym” bar det rett 
til sjøs igjen for Søren. Da krigen kom 
til Norge i 1940 hadde han vervet seg i 
den engelske marine. Der var han under 
hele krigen. Fikk med seg to forlis, 
hvorav det ene skjedde i Nordatlanteren 
vinteren 1944. Etter over ett døgn på en 
redningsflåte i bare undertøyet ble han 
plukket opp av en hollandsk båt. Han 
pådro seg store frostskader i luftveiene 
som han slet med livet ut.

Han kom hjem til Norge etter krigen 
i 1947. Han gikk da over til å seile på 
norske båter, hvilket han gjorde frem til 
1964 da helsen sa stopp. 

Søren sin historie som ”Drøbaksgutt” 
ble jeg ikke kjent med før i 1973 da 
han kom til Solhøgda fra Skipsfartens 
Internat på Bekkelaget i Oslo. 

Før han fikk pensjon, jobbet Søren 
med laste/lossearbeid på kaiene i Oslo. 
Han var kjent for å være glad i å arbeide, 
og var sterk som en bjørn på tross av 
lungeskadene. 

Sammen med andre glade ”lakser”  
fra Solhøgda ble han en av stamgjestene 
på Britannia. Søren var svært glad i sang 
og musikk, og ikke minst en dans! Han 
gikk for å være en virkelig danseløve 
når stemningen var den rette.

Han var svært misfornøyd med 
den nye ”stuerten” som kom til 
Solhøgda. Dette knekket mye av det 
gode humøret hans i denne perioden. 
På hotellet sa vi til ham som en spøk 
at: ”Du får flytte ned til oss.” Dette 
hadde Søren tatt mer alvorlig en hva 
vi var klar over! Plutselig en mandag 
morgen  ankommer Søren i drosje. 
Med seg hadde han sitt jordiske gods; 
tre kofferter og en reiseradio. Han ga 
bryskt beskjed om at han kom for å bo! 
På Solhøgda gikk det ikke lenger an å 
være. 

Vi gjorde gode miner til slett spill 
og fikk satt opp en avtale om det 
praktiske ved innkvarteringen. Søren 
skulle betale samme pris for kost/losji 
som på Solhøgda, men for at ikke 
dagene skulle bli for lange, avtalte vi 
små gjøremål som han skulle bistå oss 
med; hagearbeid, arbeid i ”skrubben” på 
kjøkkenet og litt ærend i butikker, bank, 
post, osv…

Søren fikk sitt krypinn på værelse 
nr.10 – et koselig lite kvistværelse i 
tredje etasje på hotellet. Her hadde han 
bla. et lite vindu ut mot en stor veranda 
som vendte mot vest.

Verandaen kalte han for ”brovingen” 
sin. Han var ikke helt ferdig med sjøen! 
De små oppgavene vi hadde pålagt 
ham ble det etter hvert så som så med, 
men han mente hele tiden at han skulle 
ha det han fortjente for jobbene han 
gjorde, det vil si en whisky eller tre 
både før arbeid, under arbeid, og etter 
arbeid! 

Dette var i ferd med å gli ut på alle 
måter så gnisninger oppsto omtrent 
daglig. Søren var kjent for å tusle rundt 
i lokalene iført tøfler i det daglige. Han 
var jo hjemme hos seg selv mente han. 
Det ble etter hvert en del hensyn vi 

måtte ta i forhold til andre gjester ved 
hotellet. 

Ble det mye mye drikke så ble det 
etter hvert mindre fast føde. Han passet 
på å holde seg på rommet når det var 
middagstid. 

Jeg var opptatt av at han skulle få i 
seg mat så jeg begynte å bære middagen 
opp til ham på rommet. Det jeg ikke 
tenkte på var at jeg på den tiden hadde 
en stor ulv av en schäferhund. Mens jeg 
gikk mine vakter på kjøkkenet hadde 
jeg ofte hunden liggende på verandaen 
i tredje etasje (på Sørens broving). Etter 
som tiden gikk  la bikkja på seg. Den ble 
større og større, og Søren ble tynnere 
og tynnere. Årsaken fant vi en dag da en 
av stuepikene skulle ut på verandaen 
med klesvask. Hun avslørte Søren i 
ferd med å servere bikkja middagen 
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LAURITS KARLSEN & SØNN AS
OLJE • PARAFIN • SERVICE

Pensjonister får rabatt!
Ring 64 93 17 55 

og snakk med din lokalleverandør

sin ut igjennom vinduet. Vi skjønte da 
at det var mange måltider som hadde 
havnet den veien. Søren og bikkja ble 
perlevenner!

I helgene var Søren i sitt ordentlige 
ess. Vi hadde gjerne dans til levende 
musikk fredager og lørdager. Når 
fredagen kom, hadde gjerne Søren 
fuktige sammenkomster med sine gamle 
kollegaer fra Solhøgda i restauranten. 
Klokken tre på ettermiddagen kunne 
han være så påseilet at han måtte følges 
opp på rommet, men da musikken 
startet opp om kvelden, kom det alltid 
en nybarbert, og stivpyntet Søren 
skridende ned i fra sine gemakker ”på 
loftet”. Rusen var sovet bort, og Søren 
skulle på dans! 

Han var en virkelig festløve, og en 
utholdende dansepartner. Mange av 
Drøbaks ”godt voksne” damer fant 
stor glede i Sørens selskap på disse 
kveldene. Tøflene var for øvrig byttet ut 
med nypussede dansesko, og etiketten 
sto ikke tilbake for den han engang 
hadde opplevd på Continental i Oslo!

Den siste sommeren Søren bodde 
hos oss, sendte jeg ham ut på tur, for 
at han skulle få litt luftforandring. Han 
var svært opptatt av vakre piker, så 
han foreslo selv å legge turen bort i 
Badeparken. Han skulle ta med seg 

hunden min så den fikk seg en luftetur 
mens jeg arbeidet. Søren kommer 
tilbake fra Badeparken etter 2-3 timer 
passe påseilet, og uten hund! Jeg spurte 
hvor bikkja var, og fikk til svar at ”den 
jævla kjøteren stakk!”

Etter å ha kastet av meg kokke-
habitten småløp jeg igjennom Båthavna 
for å lete etter hunden. 

Om bord i en turskøyte med en 
feststemt sommergjeng får jeg øye på 
bikkja. Jeg gikk om bord og presenterte 
meg og sa at jeg eide hunden. Båtfolket 
var imidlertid ikke enig i dette! Hunden 
hadde de fått i gave av en koselig 
sjøulk som hadde vært om bord og 
fått ankerdram! Etter å ha snakket litt 
i sammen så skjønte de situasjonen, 
og det hele løste seg i fordragelighet. 
Til Sørens forargelse så havnet hunden 
tilbake på ”brovingen” hans. Noen 
innrømmelse om at han hadde gitt bort 
bikkja fikk jeg aldri…

Livet som selskapsløve og hotellgjest 
ble for tøft for selv Søren. Etter et par 
år fikk han plass på et internat som 
Sjømannsforbundet hadde i Bærum. 
Der tilbrakte han sine siste år uten 
fredagsdans med vakre kvinner i 
Drøbak. Jeg holdt kontakten med ham 
frem til han døde 68 år gammel i 1983

Bjørn Cato Wiig
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STOR UTSTILLING
Alt påett sted 

– kan leveres ferdig montert
Kontakt Fagsenteret for peiser og ovner

Torggt. 6, 1440 Drøbak
Tlf 64 93 47 50, Fax 64 93 50 70
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Man-fre 09.00-17.00
Torsdag 09.00-20.00
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folk som han ikke likte, kløp han henne 
slik i armen at hun ble full av blå og 
gule merker. Da damene i selskap den 
gang brukte korte eller ingen ermer i 
kjolene sine, spurte fru Sønicsen om 
ikke hun også brukte bare armer. Da 
viste fruen frem de bare armene sine: 
”Se, derfor må jeg ha lange ermer, 
Sønca”, svarte hun.

Men det var en av sine sønner han 
ikke kunne gjøre som han ville med. 
Denne sønnen var kadett i Marinen. 
Han var da hjemme på en kort permi-
sjon og gikk inn på kontoret til sin far 
og spurte om han kunne få låne en av 
ridehestene (de hadde flere). NEI! Det 
får du ikke, svarte Parr. Da grep sønnen 
en stol, løftet den over hodet og slo 
den mot gulvet, så det bare ble pinner 
igjen av den, idet han utbrøt: Ha dine 
øk for deg selv da! Jeg kan låne meg en 
hest annetsteds! Men da fikk pipen en 
annen lyd. Den gamle sprang opp, og nå 
het det: Ta hesten! Ta hvem du vil! Men 
sønnen vendte ham ryggen og gikk ut.

Det hendte også at arbeiderne 
ikke fikk sin lønn utbetalt før sent på 
lørdagskvelden etter at forretningene 
var stengt, enda de holdt oppe til 
klokken 10. Men det brydde han seg 
ikke om.

Hans Parr hadde en tjener som het 
Markus. Han var en kjempe av krefter – 
en svær kar. Men Parr huserte og tuktet 
ham også. Markus hadde til oppgave å 
sitte oppe i hallen og vente til herr Parr 
kom hjem fra sine kortlag. Han skulle da 
sette inn hesten og hjelpe Parr av med 
tøyet og se ham vel i seng. 

Så kunne det hende at Markus ble 
overmannet av Morphi og sovnet på 
post. Kom herr Parr over ham mens 
han sov, ga han ham noen kraftige 

rapp med ridepisken og så en kraftig 
skjennepreken. Dette hadde gjentatt seg 
flere ganger.

Men så hadde Markus bestemt seg 
for at han ikke ville ta imot flere slag 
av Parr’s ridepisk. Neste gang herr Parr 
var i kortlag, så sov han ikke, bare lot 
som han sov. Og da Parr kommer inn 
i forhallen, og ser at Markus sitter og 
sover, så var det til med ridepisken 
igjen. Men da farer Markus opp, snakker 
som i villelse, som om han har med 
en innbruddstyv å gjøre. Han river 
ridepisken fra herr Parr, slenger ham 
over ende og holder ham fast med 
venstre hånd, mens han lar ridepisken 
suse mot hans stramme buksebak slag i 
slag. Nattlampen i hallen blir slukket av 
Markus. Parr roper: Markus! Markus! Det 
er din herre du slår. Stopp, Markus.

Kjenner du ikke din herre? Ja, sånn 
omtrent falt ordene. Markus fortalte 
jo dette videre. Så da Markus syntes at 
nå hadde han betalt litt av de slag han 
selv hadde fått, simulerte han at han 
plutselig ble lys våken. Nei, er det min 
herre? Er det virkelig herr Parr jeg har 
slått? Nei, hva skal jeg nå gjøre av meg? 
Herr Parr sa:

”Bare ikke slå, Markus. Det er deg 
tilgitt alt sammen”. Og det så ut som 
han mente det, for aldri løftet han mer 
ridepisken mot Markus. Og Markus sto 
fra den dag i særlig gunst hos herr Parr. 
Og en tid etterpå ble han forært et lite 
hus nordpå Drøbak. Det fikk navnet 
KOPÅS, for konen til Markus, som også 
tjente hos herr Parr, sa da hun kom bort 
for å se på huset: Nei, dette var da en 
fin utsikt, en kan jo ”kope” helt ut til 
Filtvet. Stedet har beholdt navnet Kopås 
også etter at Staten kjøpte det og anla 
kanonbatteri der. 

I en av sine opptegnelser 
skriver Martinsen om en fru 
Sønicsen – en gammel frue 
som bodde på ”Spetalen” 
(Hospitalet, som idag er bedre 
kjent som Frogn Eldresenter). 
Der hadde hun fritt opphold 
og brensel, men ikke forpleining. 

Moren til Anton gikk ofte med mat 
til fru Sønicsen. Han forteller: 

Jeg var 10-12 år og var flere ganger 
med mor når hun skulle besøke fru 
Sønicsen. Jeg husker henne godt. Hun 
var 84 år og nesten blind. Hun hadde 
vært privatlærerinne i Drøbak og hatt 
barna til alle fine folk på sin skole og 
kjente derfor forholdene i hjemmene 
godt. Mens det brant lystig i den gamle 
etasjeovnen i den koselige stuen, satt 
mor og leste avisen for henne, først det 
vanlige stoffet, så dødsfallene, og var 
det noen kjente, hadde den gamle fruen 
lange historier å fortelle om dem.

Fru Sønicsen fortalte: I Drøbak 
bodde der tre Parr-familier: Brødrene 
Henry Parr, Hans Parr og Søren Parr. De 
var sønner av Thomas Parr, som med sin 
familie var kommet fra England. De var 
skipsredere, tømmer- og iseksportører, 
og hadde således mange folk i arbeide. 
De førte stort hus og tilhørte vel det 
høyeste borgerskap i Drøbak. Nedenfor 
huset sitt hadde Hans Parr en løkke 
ved stranden, og her sto mange mann 
og hugget tømmeret i firkant, slik det 
skulle utskipes (Parrstranda).

Hans Parr var en hard 
arbeidsherre. Han kom gjerne 
ridende og inspiserte huggerne. 
Så hendte det at han så en av 
de gamle rettet ryggen sin et 
øyeblikk, og da red han bort til 
mannen og ga ham et kraftig 

rapp med ridepisken, sammen med 
noen passende harde ord. Det hendte 
at mannen tok verktøyet og sakene 
sine og gikk mot utgangen av plassen, 
men da red herr Parr etter ham og 
godsnakket med ham.Hvis det ikke 
hjalp, skyndte herr Parr seg hjem og 
hentet en gammel bukse eller frakk 
eller et annet passende klesplagg og 
forærte vedkommende.Det hadde 
som regel den forønskede virkning.. 
Arbeideren gikk tilbake og fortsatte 
sitt arbeide. Det hendte ikke en, men 
mange ganger, slik at fruen engang 
utbrøt: Det blir kostbart for deg, disse 
sinneriene, Hans! 

Men det var ikke bare mot sine 
arbeidere at han var en brutal kar – det 
var han også i sitt hjem mot hustru og 
barn. Således hendte det en gang da 
barnepiken kom inn på soveværelset 
for å forevise barna – det var visstnok 
to småpiker – at det var noe han var 
misfornøyd med på den ene småpiken. 
Han grep en vaskevannsmugge full av 
kaldt vann og slo den over den lille. 
Barnet fikk en slik skrekk at hun ble 
stammende fra den dag.

Når Hans Parr var ute og kjørte med 
sin frue og hun hilste eller vinket til 

Fra Karl Anton 
Martinsens erindringer
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Godt nytt fra Eldresenteret

Teater
Onsdag 5. mai inviterer teaterkomiteen 
til Den Norske Opera for å oppleve La 
Boheme. Pris: 360,- 
Avreise: 17.45
Påmeldingsfrist 28. mars.
Tlf. 64932431

Repetisjon: Parkering i gården 
til Hospitalet
Plassen er forbeholdt de som 
har avtale med daglig leder eller 
aktivitør.

Dette må vi gjøre for at det alltid 
skal være mulig for drosjer å komme 
inn til trappen. Vi er også pålagt å 
holde klar bane for brann- og sykebiler.

Selvfølgelig kan man stå en kort 
stund for små ærend, men steng ikke 
for trappen og gi beskjed. 

Jeg ber om forståelse og respekt for 
disse rutinene.

  
Ytre Follo Hørsellag
Eva Blixværd har overtatt etter 
Tor Omvang. Hun kommer som 
hørselhjelper til Eldresenteret hver 1. 
mandag i måneden. Hun veileder i stell 
og bruk av høreapparater og selger 
batterier.

Med det samme --Takk Tor, for 
trofast fremmøte i mange år.

Brodder
Som mange har observert er det kjøpt 
inn en del par med tøfler som er ment 
til utlån slik at dere kan ta hele skoen 
av når dere er ute på tur med brodder 

på. Dette må vi gjøre fordi de gamle 
tregulvene i Hospitalet blir rett og 
slett oppspist av brodder, alle typer 
brodder. Til og med de broddetypene 
som det i butikken sies en kan gå inne 
med setter spor hos oss. 
OBS: Kommer du ”Kjøkkenveien” har 
vi lagt ekstra med matter helt inn til 
garderoben, så får du hengt av deg 
yttertøyet før du skal streve med sko 
og brodder. Er det noen som ønsker 
hjelp, er det bare å spørre.

Kurs i silkemaling
Mandag 15. mars starter kurs i 
silkemaling på arbeidsstuen.
Fra kl. 10.00 – 13.30.  4 ganger. 
Pris: Materialutgifter.
Påmelding tlf. 64932431

Oppussing
Det er satt i gang å planlegge 
restaurering av gulvene i rommene 
som brukes til bridge, porselensmaling, 
akvarellmaling og diverse møter.

Når det blir er fremdeles ukjent, 
men det blir i år. Det er satt av 
100.000,- i øremerkede midler til 
Hospitalet. Hurra!!! 

Takk for denne gang
Vennlig hilsen Britt Marit

I årene 1895 – 1902  etablerte 
Oscarsborg Festning  omfattende 

flankeforsvarsanlegg på begge sider 
av fjorden, for å sikre festningen mot 
angrep fra landsiden.

På Drøbaksiden strakk det seg 
fra Heer i nord (Heer skanse) via 
en liten skanse på åsen rett opp for 
Dyrløkke til Seierstensområdet med 
den store skansen og videre nedover til 
Veisvingbatteriet og derfra over Kopås 
til Sundbrygga. 

Fra Seiersten skanse og ned til 
Veisvingbatteriet ble det anlagt en 
transportvei – hele 400 meter lang- med 
skytestandplasser for infanterister,  for 
å kunne stanse et eventuelt angrep 
fra øst. Foran standplassene ligger der 
en solid 4 meter bred sikringsvoll. Da  
man  for noen år tilbake anla Forsvarets 
Hundeskole i området, ble veien tatt i 
bruk under øvelsene med hundene og 
stengt for alminnelig ferdsel.

Man felte trær over veien.  
Da Hundeskolen på Seiersten nylig 

ble nedlagt og overført til annet distrikt, 
fikk publikum atter anledning til å 
bruke veien.   Oscarsborg Festnings 
Venner rykket ut med frivillig 
mannskap og ryddet veien.

Noen mener at denne strekningen 
burde få et mer populært navn – ett 
som også de mindreårige lettere ville 
huske.

* * *
Arne Nesje gikk i januar i år tur med 
ett av sine barnebarn i Seierstensmarka. 
De fulgte Kulturstien nedover og Arne 
fortalte hvorfor denne veien ble anlagt, 
om alle soldatene som kunne stå i 
standplassene.  Så spurte han guttungen 
på 5 år: Hva synes du denne veien 
burde hete? Anders svarer omgående:  
Du “Besten”, kan vi ikke heller kalle 
veien for SOLDATERVEIEN. Det er 
lettere å huske! Hva synes du?          BM

Kystkulturstien
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Like på sørsiden av Aaslunds hadde 
Sand-Andersen sin virksomhet med 
egen brygge, ”stillinger” og lagerskur. 
Der var det et travelt liv med lossing og 
lasting.

Derfra og inn til Bukta var 
kjøreveien noe bredere, slik at større 
lastebiler kunne ta seg frem. Ved den 
lille bukta sør for brygga til Sand-
Andersen lå de små husene i Lakse-
Gylte og litt høyere oppe huset til 
Mortensen. Mange av dem som bodde 
der, jobbet på lageret til Sand-Andersen.

Navnet Lakse-Gylte har ikke noe 
med hverken laks eller berggyylte å 
gjøre, men skriver seg fra ordet: Laget, 
dvs at det her holdt til et fiskerlag.

Litt sønnenfor- mellom noen bratte 
fjellknauser, lå ”Kastet” med hus og 
fiskebod helt ned til vannkanten. 
Navnet er også her knyttet til fiske med 

klargjøring og utsetting av fiskegarn. 
Her holdt Samuel Randin til med sin 
driftige kone Sara.

For ham var det ikke lange roturen 
til Gylteholmen, hvor han hadde et lite 
kjølhalingsanlegg.  Etter krigen flyttet 
Randins til Drøbak, og stedet ble solgt 
til en Oslomann, som bl.a. drev en liten 
knappefabrikk der.

Gylteholmen
Denne fredelige øya ved innløpet til 
Hallangspollen har sin egen historie.

I 1893 slo fiskeren Samuel Hansen 
seg ned på Gylteholmen. Hans sønn 
Karl overtok øya i 1........ og drev som 
fraktemann med egen jakt. Etter hans 
død i 1919 overtok drøbaksmannen 
Erling Sørensen holmen. Ved siden av 
fiske etablerte han lager for bensin og 

«Hjerterom i Gylte» kan det være 
fristende å kalle mangt et hjem mellom 
søndre del av Ytre Hallangspollen i nord 
og Gloslibekken  i Vindfangerbukta 
– den bekken som  inntil 1962 dannet 
skille mellom Frogn og Drøbak.

Med utgangspunkt  i eiendommen  
lengst nord i Gylte: ”Hjerterom” har 
Reidun Iversen beskrevet bebyggelsen 
derfra og frem til Gloslibekken i ”Bukta” 
og  hvordan hun og mannen hennes 
Johan fant rotfeste i dette spesielle 
området.  Året var 1947.  

Fra Bergholmen hadde de dratt med 
alt sitt pikk og pakk. Båten vår gled inn 
mot brygga ved Gyltehuset, det store 
to-etasjes huset rett sønnenfor det lille 
dragsundet mellom Gylteholmen og 
land, sier Reidun.

Bergholmen  hadde de forlatt for å 
slå seg ned på fastlandet på den andre 
siden av fjorden for å få fast grunn 
under føttene. Det var noe nytt og 
spennende.

Det var arkitekt Meyer som eide det 
huset hvor de hadde leiet 2.etasje og 
familien bodde der mest om sommeren. 

Vi hadde ikke fortalt at vi hadde 
en hund, og var derfor spent på om 
Meyer ville godta krabaten. Men 
den bekymringen forsvant fort, da 
han mente det måtte bli fint å få en 
vakthund i huset.

Vi kom godt ut av det med Meyer. 
Noen hadde skremt oss med at han 
var kjent for å være en streng herre. 
Dengang vi slo oss ned der, var det ikke 
mange hus  i området, så det tok ikke 
lang tid innen vi ble godt kjent med de 

fleste som bodde der.
Men vi syntes det var langt å dra 

til Drøbak for å handle. Heldigvis 
hadde vi en romslig motorsnekke , og 
det var sjelden at det lå fastis ytterst i 
Vindfangerbukta.

For barna våre var skoleveien lang, 
selv om vi var blant de heldige som 
hadde fått tillatelse til å la barna våre 
gå på skolen i Drøbak og fikk slippe 
den eksta lange veien helt opp til 
Sogsti skole. Våre nærmeste naboer 
var de i ”Hjerterom” og Anna og Hans 
Samuelsen med deres to barn like 
sønnenfor oss.

I sommertiden hadde vi det fredelig 
og godt, mens vintrene kunne være 
slitsomme. Vasse i snø til brønnen- bære 
bøttevis med vann inn og mer vann ut 
igjen! Vi hadde riktignok en hyggelig 
utedo, særlig om sommeren, da vi 
kunne la døra stå oppe og sitte og nyte 
utsikten mot fjorden- helt usjenert.

Bort til ”Bukta” førte det en smal 
kjørevei i nokså kupert terreng. Om 
vinteren måtte vi som bodde ved veien 
selv sørge for snømåkingen. Men frem 
kom vi til fots eller med hest og fikk de 
tyngste varene kjørt frem med bil.

De fleste av beboerne hadde en 
liten brygge eller svangklo utenfor 
huset og en båt som gjorde det 
lettere å komme seg inn til Bukta og 
Husvikholmen og derfra bort i Drøbak.

Sønnenfor huset ”vårt” holdt fisker 
Bjarne Aaslund med familie til. Der 
hadde Aaslund egen brygge for skøyta 
si – og med plass til garntørke, ruser og 
trål.

Hjerterom i Gylte
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Forfatteren Nan Bentzen Skille 
(f. 1945) er cand. philol, bosatt på 
Lillehammer. Hun har i en årrekke 
formidlet Sigrid Undsets litteratur, både 
gjennom Sigrid Undset selskapet som 
hun ledet i fem år fra  stiftelsen, som 
redaktør for Gymnadenia og i Norsk 
Litteraturfestival/ Sigrid Undsetdagene. 
I fem år var hun engasjert i Maihaugens 
arbeid med å restaurere Bjerkebæk 
og dokumentere stedets historie. 
Dette arbeidet har gitt henne tilgang 
til hundre Undsetbrev, mer enn 80 
ukjente fotografier, avisutklipp og 
husholdningsbilag, foruten intervjuer 
med personer som kjenner Bjerkebæk 
fra innsiden, til sammen et vell av nye 
opplysninger. Her er også spennende 
nytt om dissensen rundt utdelingen 
av Nobelprisen og om Bjerkebæks 
skjebne da Sigrid Undset måtte flykte 
og Gestapo regjerte der under krigen. 
Nan Bentzen Skille har virkelig brukt 
sine muligheter til å gi oss et nytt 
utfyllende bilde av Sigrid Undsets liv 
og skjebne, og dette har hun, som 
det står i Gymnadenia, ”gjort med 
etterrettelighet og alvor, raushet og 
humor”. Bokens tittel er nok valgt med 
omhu, for dette handler både om å 
komme innenfor det fysiske gjerdet 
og i beboernes sinn. Sigrid Undset 
elsket eiendommen som hun døpte 
Bjerkebæk . Huset i Gudbrandsdalstil, 
haven, bekken og bjerketrærne. Hun 
utvidet med 2 hus til og innredet 
dem så det skulle bli plass til alle. Og 
anla have, sterkt preget av hennes 
store kjærlighet til blomster. Vi 
lærer henne å kjenne som mor til 3 
egne barn og i perioder 3 stebarn, 

søsterens barn under sykdom, husmor, 
hjeminnreder, byggherre, hagearkitekt, 
arbeidsgiver, venninne, velgjører for 
familie og fremmede, i glede og sorg, 
kriser og sykdom, alt ved siden av 
arbeidet som forfatter og et sterkt 
samfunnsengasjement ved artikler og 
foredrag.

Boken har en epilog, hvor det 
redegjøres for Bjerkebæks skjebne etter 
Sigrid Undsets død i 1949. Fra 1997 
ble kulturdepartementet den formelle 
eier og uttrykte som målsetting at 
Bjerkebæk skulle bli tilgjengelig for 
publikum. Restaureringen av hus og 
have og dokumentasjon av stedets 
historie nærmer seg fullføring.

Synne

Til neste Boktips utfordrer jeg 
Asgjerd Wærnhus

Synne Torp er levende interessert 
i Eldresenterets virksomhet og en 
krumtapp i “vevstuen”

Da Britt Marit utfordret meg til 
Bokstafetten, tok jeg utfordringen uten 
særlige betenkligheter, men det var 
nok ikke så lett som jeg trodde.

Hva slags og hvilken bok skulle 
jeg velge? En elsket, gammel klassiker 
eller en moderne roman fra i fjor? 
Spenning, reisebeskrivelse, dramatikk, 
biografi, memoarer, livssyn, historie 
m.m.  Valgets kval for et lesende 
menneske. Beslutningen måtte tas, jeg 
forkastet all strategi, fulgte hjertet og 
valgte en ny og meget spesiell bok, 
nemlig ”Innenfor gjerdet”, hos Sigrid 
Undset på Bjerkebæk, av Nan Bentzen 
Skille.

Boken 
handler 

om Sigrid 
Undset, 
hennes hjem 
og familie 
fra hun i mai 
1919 leiet 
et hus i Lillehammer. I første omgang 
midlertidig ett år ad gangen, men i 
1920 skulle huset selges, hun hadde 
tjent nok på sitt forfatterskap og 
kunne kjøpe det. Her ble hun boende 
til sin død i 1949.

diesel med pumpestasjon beregnet på 
båtfolket. Idag tilhører Gylteholmen 
Frogn kommune, som er interessert 
i å anlegge båthavn på nordsiden av 
holmen.

Litt høyere opp for ”Kastet” ligger 
der en klynge med hus, bl.a. huset 
til ”Kal”og Marie Hansen. Hun sto i 
kjøkkenvinduet 9.april 1940 da hun ble 
truffet av en granatsplint fra ”Blucher” 
og døde.

Går vi veien videre sørover, 
kommer vi til Kranbrygga, også kalt 
Svenskebrygga eller Steinbrygga, og 
som ble anlagt for å få fraktet kanoner 
og materiell   opp til Veisvingbatteriet 
rundt 1897.

Så kommer vi til ”Amundsen i Bukta” 
som fikk erstatning av Staten for det 
bråket som oppstod   da Batteriveien 
ble bygget. Ytterligere ligger der tre hus 
innen vi når frem til Gloslibekken. Ett 
av dem bærer det romantiske navnet 
“Roligheden” den dag i dag.

*****

Reidun og familien bor i dag i eget hus 
på den andre siden av Gloslibekken 
– men ikke lenger enn et steinkast fra 
Gylte. Idag er Gylte og åsene ovenfor 
tett bebygget med hytter og hus. 

På den tid Reidun beretter om 
kjente alle hverandre og visste hva som 
foregikk. Nå er man knapt på hatt med 
hverandre. Det er fordeler og bakdeler 
med alt!
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Hårpleie: Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 09.00 – 14.00
Fotpleie: Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 08.30 – 15.00
Advokathjelp: Etter avtale
Retting av tøy: Onsdag kl. 10.00 – 13.00
Arbeidsstue: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10.00 – 14.00
Kafeteria: Man., tirs., ons., fre. 10.00 – 13.30, lørd. 10.00 – 13.00
Middag: Hver onsdag og fredag kl. 12.30 – 13.00
Bridge: Hver tirsdag, begynner kl. 10.00
Transporttjeneste: Onsdag: Påmelding i Eldresenteret
Tur en dag i måneden: Annonseres spesielt
Kursvirksomhet, teater og konserter: Annonseres spesielt
Veiledning i bruk og stell av høreapparater. 1. mandag i måneden
Hobbysenteret i Kirkegaten: kl. 08.30 – 12.30
Tiltakene tilbys alle pensjonister og uføretrygdede i Frogn. 
Ring 64 93 24 31 eller kom innom Eldresenteret. 
Kontortid: Man-fre 09.00-14.30. Torsdag stengt.

FROGN ELDRESENTER
Niels Carlsens gate 20, Postboks 328, 1441 Drøbak, Tlf. 64 93 24 31


