Nr. 2 – Juni 2007 – Årg. 27
Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter

Tegning: Erling Drange

Handelshuset
ved Torvet

O m å bevare

Askautrudgården:

Vi må vel si at folk i gamle Drøbak har vært flinke til å bevare husene sine, godt
hjulpet av Verneforeningen Gamle Drøbak. Man holder hagene sine vakre og
velstelte, slik at folk fra andre steder blir stående og beundre idyllen.
Denne idyllen vil vi gjerne bevare og sloss litt for, som folket gjorde da Thon
la frem sine planer om Lehmannsbrygga.
Men de vakre skogene i gamle Frogn er det ikke mange av politikerne som
bryr seg om. Nå vil de ha et stort næringsområde med mye trafikk til følge inn i
et fredelig rekreasjonsområde!
Det var kombinasjonen av småbyidyll og trivelig landsbygd som trakk folk
til bygda og som gjorde at de likte seg her ved fjorden. Hvorfor skal kommunen
prøve å gjøre Frogn til en industrikommune? Vi vet jo hvordan det har gått
tidligere! Hvorfor kan vi ikke heller bevare skauen og friområdene?
Både riks- og kommunepolitikere mener øyensynlig at utvikling betyr å
etablere industri og bygge boliger dertil !
Folk kommer til Frogn i tusenvis fordi her er det trivelig å bo, fordi her er
det ypperlige skoler og barnehager og et rikt foreningsliv. Ennå har vi plass til de
eldre, men hvordan vil situasjonen være om ti år. Folk som gjerne vil flytte hit
ut, har ikke krav på også å få arbeidsplassen sin her i bygda! Ingen bør love dem
det. Vi tror ikke at så mange vil forlate gode jobber i Oslo for å få jobb i Holtskogen. Vi har heller ikke ubegrenset plass i vår kommune til utstrakt boligbygging. Vi ser jo hva den sterke utnyttelse av visse områder langs Sogstiveien
har ført til! Er det en forskjønnelse av vår bygd?
Heldigvis er det valgår i år. Vi håper at noen av dem som stiller til valg sier:
Utvikling behøver ikke bety utbygging. Utvikling kan være å gjøre det bedre for
dem som allerede bor her: En svømmehall, et kulturhus, sørge for at gamle folk
kan være sikret plass på alders/ sykehjem når de ikke lenger kan bo hjemme
hos seg selv. Så kan vi gå til statsministeren og si: Vi skal gjøre vårt til at
miljødrømmene går i oppfyllelse.

Reidun Iversen
Asgjerd Wærnhus
Kjell Lorentzen
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Handelshuset ved Torvet
Av Bernhard Magnussen

Gårdene som omslutter Torvet er
alle vel bevart og godt vedlikeholdt.
De representerer en byggestil som
var typisk for annen halvdel av
1700-tallet. Med fontenen som
et midtpunkt kan vi med stolthet
hevde å ha et av våre småbyers
vakreste og mest verneverdige
områder.

D

en bygningen som her presenteres
som Askautrudgården, ble i gamle
dager kalt for «Handelshuset», fordi
bygningens 1.etasje mot Torvgaten
hadde en rekke forretninger. I annen
etasje var det mange leiligheter. I hver
ende av huset var det rom for de av
butikkbetjeningene som gjerne ville
bo slik at de hadde kort vei til jobben.
I våre dager har hele annen etasje vært
benyttet som lager.
«Handelshuset» skriver seg fra
annen halvdel av 1700-tallet. Bygningen strekker seg fra den gamle
Ruudegaarden (DnB NOR) i dag,
ned til Torvet. Fasaden vender mot
Torggaten, mens gavlen i vest markerer
seg mot Torvet.
Opprinnelig var det to hus som
var bygget inntil hverandre. Senere
ble de sammenbygget, men sammenføyningen er utført så fagmessig
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Bildet er tatt i 1939 av Rolf Groth.

korrekt at det er vanskelig å se at det
opprinnelig har vært to bygninger.
Takene går fullstendig over i
hverandre. Dette er godt tømmermannsarbeide.
Totalt er huset 23 m langt, bygd
i laftverk i to fulle etasjer med lektekledning i tømmermannspanel. Under
sperretaket med den for Drøbak
typiske svai er det høyt under loftet.
Den eldste del av befolkningen i
Drøbak kaller fortsatt bygningen for
«Handelshuset», selv om bygningen
inntil for nylig var preget av Askautruds Isenkram og Fargehandel.
Helge Askautrud A/S kjøpte
«Handelshuset» i 1966 av arvingene
etter Olga Knudsen, som i mange
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Drøbak Gullsmie
Tore H. Eriksen

Drøbak, Sentrumsbygget
Telefon 64 93 15 14

Wienerbrødskjæringa
1440 Drøbak

Mer for pengene
g-sport drøbak
drøbak city
Tlf. 64 93 09 84

www.esbjug.no

år hadde drevet kortevareforretning
i bygningen. Askautrud etablerte
isenkram og malerforretning i hele
1. etasje. I oktober 1997 leiet han
ut forretningen til Jernia , som
frem til mars i år hadde overtatt
forretningsdriften. Nu har Jernia
flyttet til hovedfirmaet i Drøbak City.
Askautrudgården er nylig solgt til
et eiendomsselskap, som har planer
om å restaurere og bygge til på
eiendommen. Men Riksantikvaren
har protestert og vil forlange eiendommen fredet. «Handelshuset» ved
Torvet var siden forrige århundre et
begrep i Drøbak. Eiendommen er
blitt holdt i hevd. Med sin vakre stil
er den sannelig et verneverdig stykke
Drøbak.
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Dette fotografiet er tatt for ca. 100 år
siden. Vi kjenner oss godt igjen, med
banken og Aasheimgården i bakgrunnen.
Handelshuset ble den gang kalt for
Westby-gaarden, fordi Maren og Johannes
Westby her drev en stor kolonialforretning
og et glassmagasin. Under rydding
på loftet nylig, kom det dalende ned
en faktura datert 11/12-1907 fra
Fedevareforretningen Ths. Klingenberg
i Christiania stilet til Herr Johs. Westby,
Drøbak vedr. levering av oster:
1 Nøgleost
14,7 kg à 0,65 Kr. 9, 56
3 Mysoste
11,5 kg à 0,60 Kr. 6,90
2 Edameroste 3,7 kg à 1,50 Kr. 5, 55
1 Eske Druer		
Kr. 11,00
Emballasje
Kr. 0,50
		
Kr. 33,51
		S.E.&O.
S.E.&Q betyr Save error & omission, dvs.
Unnskyld evt. feil og utelatelser.
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mobler@esbjug.no

MØBLER – GAVER – BELYSNING – GARDINER
Storgaten 18, Drøbak, Tlf. 64 93 42 40 • Fax 64 93 51 33 • Mob 92 21 92 56

OASEN
Hageland

Storgaten 22, 1440 Drøbak
Telefon 64 93 03 59

fotografen
Osloveien 5, 1440 Drøbak
Tlf. 64 93 36 00

Torggt. 1, 1440 Drøbak
Tlf. 64 93 0140 – Fax 64 93 49 00
E-post:
ege.droebak@libris.no

dr. kjell a. dalby

Spesialist i øre – nese – hals
Telefon 64 93 23 06
Storgaten 1
1440 Drøbak
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På Kumlegaarden spiser du godt

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

DRØBAK i 100 !

M

Lindtruppbakken i 1930-årene

Lindtruppbakken i 2005
verneforeningen

Gamle Drøbak
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Foto: Per Willy Færgestad
Frogn
kommune
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Av Per Willy Færgestad

ed ryggen mot Bankhjørnet
står vi og ser oppover
Lindtruppbakken. Det øverste bildet
er tatt i 1930-årene.Til venstre ser vi
Børresengården som bl.a. huset Baker
Børresen og Café IRIS. Alf Magnussen
drev et stort keramikkverksted her, som
senere ble overtatt av Per Gunnerud.
Børresengården var en gammel laftet
gård, med helvalmet åstakskonstuksjon. På
et gammelt kart fra 1842 over «Drøbaks
Hospitals Tomter og Grunde», blir
eiendommen beskrevet som «Det gamle
apotek». Antagelig ble Drøbaks første
apotek etablert i denne bygningen i 1816,
som et av de første i landet etter 1814.
Bakeriet til baker Børresen ble
etterhvert kjøpt opp av en av de andre
bakerne i byen – baker Knudsen. Han
hadde nemlig bl.a. to bakersønner og i
rettferdighetens navn skulle de ha hvert
sitt bakeri! Skiltet over døren, med en
flott kransekake midt på, er gjenfunnet
hos baker Knudsen og vil bli overlevert
Follo Museum. Bygningen ble revet i
begynnelsen av 1960-årene. I dag er det
bare en grå og trist parkeringsplass tilbake.
Lenger opp i bakken ser vi
Garverigården som tilhørte garvermester
E.Vold, oppført rundt 1890. I kjelleren i
denne bygningen lå også Drøbaks første
meieri, men da hadde grosserer Ringvold
overtatt gården. Her ligger i dag en av
Lindtruppblokkene.
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På høyre side av gaten har det
ikke skjedd så store bygningsmessige
forandringer. Den første bygningen er
Schankegården, som i dag huser Fredrik
Stabel & Avis Tegnerenes Hus. Huset
ble kjøpt av Eva og Willy Johansen og
totalt restaurert. Dette var starten på
eventyret om Julehuset. Det neste huset
er Misjonshuset, oppført i tegl i 1901,
etter en brann.
Vi kan se et frisørskilt. Her holdt
Jacobsens Frisør til. Jacobsen var mest
kjent for å ha frisert Leo Trotsky, som
hadde asyl i Norge i 1935, etter å ha blitt
utvist fra Sovjet (Han bodde en stund i
eksil på Storsand, før har flyktet til SørAmerika). Senere overtok en av Jacobsens
døtre salongen etter sin far. Hun klippet
bl.a. 4 generasjoner O.B. Hansen!
Salongen ble nedlagt ca. 1983.

Lindtruppen har vært
hovedferdselsåren til og fra Drøbak
siden 1880-årene.Etterhvert ble
den riksvei, som endte på Fergekaia
(Lehmannsbrygga). Stadige
veiutvidelser og moderniseringer har
gjort at de fleste husene på nordsiden
er revet. Bare O.B. Hansens gamle
staslige hus står tilbake!
Den komplette samling av bilder fra
jubileumsutstillingen 1905-2005, kan

sees på Verneforeningens hjemmeside:
www.verneforeningen.no
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De to byene Drøbak
Av Rolfot

D

røbak har atter fått bystatus!
Igjen bor de fleste folk i
distriktet i Drøbak by. Det har vi
ikke gjort siden sammenslåingen med
Frogn i 1962.
Blant de som er flyttet hit i de
senere år, er det ikke mange som
kjenner til den lille badebyen vår fra
begynnelsen av 60-årene og årene før.
I de 45 årene som er gått mellom de to
statusene som by, har det skjedd store
forandringer. I 1961 hadde Drøbak
2711 innbyggere og flateinnholdet
var 830 dekar. Til tross for det lave
folketallet på dette lille området hadde
byen til like før krigen 6 melkebutikker, 7 kolonialforretninger, 3
fiskeforretninger, 2 slakterbutikker,
mange skomakere, skreddere, godtebutikker, tobakksbutikker, tekstilforretninger, bakere, maling- og
jernvarehandlere, glassmagasiner og
en lang rekke håndverkerforretninger
– det aller meste innenfor det som i
dag kalles sentrum.
Raskebekken – du gamle, du grå
Innflytterne og de yngste pensjonistene har ikke opplevd Drøbaks
«Akerselv». «Raskebekken» delte byen
i to og var dessuten grense mot deler
av Frogn. Den fløt fra Ullerud, forbi
Flatåsen og Reenskaug hotel, hvor
den gikk under en bro i Storgaten, for
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under Hamborggården å renne ut i
sjøen.
«Akerselva, du gamle du grå» er
forresten skrevet av Wilhelm Dybwad,
som tilbragte lange perioder av sitt liv
i byen vår. Han har sitt og familiens
navn knyttet til Torkildsbyen. Både
han og hans berømte skuespillerkone
spaserte ofte på broen over Raskebekken. Det siste stykket av bekken
ble etter hvert fylt av avfall og
kloakk. Folk tømte latrinene sine og
søppel rett i bekken. Rensligheten
sto ikke alltid i høysete i byen vår,
der fattigdommen var stor i mellomkrigsårene. Men ufyseligheten til
tross: småguttene fisket småørret og
sik i «suppen». På sin vei mot fjorden
passerte bekken Holmedammen,
som den gang var en meget populær
skøytebane. Men så ble den en dag
igjenfylt, nedre del av bekken ble lagt
i rør og gjort om til vei med asfalt! Og
idyllen var borte!
Drøbaks hjerte og festplass
Det yngre pensjonister og innflyttere
ikke får oppleve, er den travle skipstrafikken nede på Lehmannsbrygga,
hvor en hel flåte av fjordbåter anløp til
og fra. Gods og passasjerer hver daguken igjennom. Lehmannsbrygga
var Drøbaks hjerte. Her samlet
badegjestene seg når ½ 10 båten
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Lehmannsbrygga en sommerdag i 1930-årene.

kom om kvelden. Etterpå gikk turen
til Badeparken med dansegulv,
håndsveivet grammofon og dans til
langt på natt.
Skipsklokka som meldte båtenes
ankomst, var et klenodium, men så en
dag ble den stjålet, dessverre.
Bankløkka
Når vi i dag parkerer på Bankløkka,
står vi på en grunn som var lekeplass
for barn og voksne. Her sparket gutta
fotball, her lekte vi, gikk på skøyter
om vinteren, turnet og løp sekkeløp
eller spilte krokket. Her var stedet
hvor lekene etter 17. mai toget ble
avholdt. For et folkeliv!
Bankløkka var en gave til Drøbak
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fra Follo Sparebank med den forutsetning at den aldri måtte bebygges!!!
Rett ved lå det en tennisbane og de
idylliske havene til apotekeren og til
baker Knudsen. Ja, det var en gang!
Badestrender
Kommunen har sørget vel for badestrender til byen vår. Fra Kopåsbrygga
i nord til Seilmakergården ved Sundbrygga og fra Strandvillaen ved
Ringeplan til Varmbadet ved Badeparken er der et praktfullt friområde.
Ved Parrstranda er der til og med
et flott stupetårn. Syd for byen vår
har vi Sprostranda, Torkildsstranda,
Ellestranda og Skiphelle.
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Grøn-Hansen gården ved Torvet…

Men blokkene kommer
På slutten av Gamle Drøbaks tid
begynte en epoke som kunne ha
betydd slutten på Drøbak som en
koselig by. Mange ønsket seg rimeligvis mer komfort- med innlagt vann,
klosett og bad. Det innebar ofte krav
om ny bebyggelse til rimelig pris.
Det ble blokkenes inntog. Det var før
Laura Brun og Verneforeningen Gamle
Drøbak var på banen. Men byggmester
Gerhard Mørk var imidlertid høyst
levende, og hans løfte om moderne
leiligheter i blokker slo an.
Og snart var de første blokkene
på plass! Nederst i Løktabakken står
en av de første. Ved Torvet måtte den
sjarmerende Grøn-Hansen gården
bite i gresset for å gi plass til den
10

…og den vakre hagen på baksiden.

store blokken tvers av den gamle
middelskolebygningen.
«Åttekanten» med konditori og
Kristines iskrembutikk ble revet.
Det store trehuset tvers av Det gamle
Apoteket ble erstattet med blokk, og
på Tambur-bakken med dens småidyll
ble det bygget en ruvende blokk, og på
vei ut av byen kom de høye og lange
Lindtrupp-blokkene. Tvers av den
gamle fiskebrygga til Iversen skjøt det
opp en stor boligblokk. Alt dette ga
mange nye, moderne boliger, men akk
– det ble sår i den gamle by.
Men verre kunne det ha blitt.
Det var foreslått bygging av blokker
i Båthavna, på Råkeløkka og i
Jørnsebakken og ikke minst ved
Lehmannsbrygga. Men nå kom
PENSJONIST-NYTT 2/2007

Verneforeningen inn i bildet og Laura
Bruns advarsler lyttet man til.

Heldigvis er mesteparten av det
gamle intakt og i dag meget velstelt!

«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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Fremragende medarbeider

P

I det Pensjonist-nytt går i trykken får vi meddelelsen om at Putte
Halvorsen døde 26. mai (Pinseaften). Den 5. juli ville han ha fylt 69 år.
Vi lyser fred over Puttes minne.
12
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utte Halvorsen – vår trofaste
medarbeider – ligger på tredje
året lenket til stolen og sengen. Pustemaskinen bak ham går kontinuerlig.
En slange fører luft inn i hans lunger,
slik at han kan leve.
Hans hjerne er klinkende klar.
Gjennom disse vanskelige år har vi hatt
nærkontakt, og han har levert meg stoff
til Pensjonist-nytt, en rekke presise og
fornøyelige artikler. De som er omtalt i
noen av fortellingene, kjenner seg igjen,
her er det ikke et komma som mangler.
Putte kan ikke bruke datamaskin
slik som vi gjør, fordi han ikke kan
bevege seg eller lee på en finger.
Han har derfor fått til disposisjon
en helt spesiell datamaskin. Med en
reflektorbrikke klebet på sin panne
kan han rette en lysstråle ned på
de bokstavene han skal bruke for å
forme ordene. Hvor vi bare behøver
å trykke på bokstaven, må Putte ved
en tyngdeoverføring presse ned en
følsom mus, for å få bokstaven frem
på skjermen. Slik går det bokstav for
bokstav, i et ganske så raskt tempo. På
samme måte som med bokstavene, kan
han bruke alle tegnene som står på selve
skjermen, slik at han kan rette, føye til
og trekke fra.
Likedan kan han kalle frem lagrede
artikler, printe dem ut eller legge dem
inn på diskett. Men å stikke disketten
inn i maskinen, må han få en av de
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hjelpsomme og vennlige pleierne til å
gjøre.
Mens hjernen arbeider lynrapt, tar
skriveprosessen lenger tid. Men alt
han vil gi uttrykk for, får han frem på
skjermen. Artiklene til Pensjonist-nytt
får jeg levert i utprintet stand, sammen
med en diskett, eller ofte blir artikkelen
sendt som E-mail til meg eller direkte
til Trine Suphammer, som gjør bladet
klar for trykking.
Den historien som Putte har skrevet
for dette nummer av PN, går flere år
tilbake i tid, til den gang Putte var
aktivt med i idretten. Det var en god
tid, sier Putte.
Putte er særlig kjent for og verdsatt
for sitt arbeide med Idrettsmerket på
Seiersten stadion. Fra tidlig sommer til
sent på høsten sto Gert Veiteberg og
Putte for idrettsmerkeprøvene, og fikk
ungdom og eldre til å møte opp! De
gledet seg når en av oss greide kravene,
enten det var til bronse, sølv eller gull,
for ikke å snakke om det høye mål:
Idrettsstatuetten.
Selv har jeg blitt fulgt opp år etter
år, helt siden 1938. Med unntak for
de krigsårene da idrett var forbudt,
har det gledet meg å kunne greie
målsetningene, helt til 2005, da knærne
ikke var gode nok for 60-meteren !
B.M.
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Idrettsmerket

Har en oppnådd å få
idrettsstatuetten, så er
kurs og miniatyrstatuett
i bronse og gull de
neste stegene, for så
til slutt å ende opp
med idrettsmerkets
hederspris. Formålet med
idrettsmerket er at en
skal klare å være aktiv og
i god fysisk form selv når
alderen melder seg. En
blir aldri for gammel til
å holde seg i form, og så
får en holde på så lenge
helsa holder.

Av Putte Halvorsen

H

vem har ikke en eller annen
gang vært i kontakt med
Idrettslaget Drøbak/Frogn eller DFI
som det kaller seg. En liten gruppe
innen laget er Idrettsmerkegruppa.
Primus motor var Gert Veiteberg.
Jeg tror størsteparten av hans liv
dreide seg om idrett og arbeidet for
idrettsmerket. I alle de årene jeg fikk
lov til å drive sammen med ham,
tror jeg ikke jeg har truffet en mer
entusiastisk mann. Her gjaldt det i
første rekke idrettsmerket og DFI.
Hvordan jeg ble trukket inn var en
ren tilfeldighet for mer enn tretti år
siden. Det var i Vindfangerbukta det
hele startet. Her pleide DFI å holde
sine utholdenhetsprøver i svømming
for Idrettsmerket. Distansen var 1000
meter. Denne gangen var det kun
en, Bernhard Magnussen, som skulle
ta prøven. Gert, som var kontrollør
den gang, lurte på om jeg kunne
tenke meg å svømme sammen med
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Bernhard, noe jeg også gjorde. Etter at
vi kom opp av vannet, ble det selvsagt
spørsmål om jeg ikke ville bli med å
ta idrettsmerket. En kunne vel ikke
vente noe annet da det var Gert som
spurte.
Etter en kveld på idrettsbanen
hadde jeg fått en venn som jeg skulle
bli godt kjent med i mange år. Ja
faktisk over tretti år. Så ble det spørsmål om en ikke kunne gi en hånd
med idrettsmerket. Selvfølgelig.
Dette ble starten på alle de hyggelige
kveldene vi hadde sammen på
idrettsbanen.
En torsdag vi skulle ha merkeprøver øste regnet ned. Jeg ringte
Gert og spurte om det ble noe merketaking på grunn av været. Å jo, han
var helt sikker på at når vi kom opp
på banen ble det opphold. Og det ble
det faktisk! Men vi var de eneste. I
førstningen var det slik at en måtte
klare kravet til merket innen årets
utgang, og merket
måtte en ta tretti
ganger for å oppnå
idrettsstatuetten.
Senere ble det
innført poeng
dersom en passerte
visse aldersgrenser.
Dette gjorde Norges
Idrettsforbund for å
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få flere med. Selv om en begynte i sen
alder så skulle en få mulighet til å få
statuetten.
Kravene er også blitt noe lettere og
Idrettsforbundet har tilrettelagt slik at
selv om en er handikappet kan man
klare kravene. For å oppnå merket må
en klare kravene til hurtighet, spenst,
styrke og utholdenhet. Idrettsmerket
er ikke noe en går bort og tar sånn
uten videre. Det skal litt trening til.
Hver torsdag kl 18 fra juni, unntatt
juli, møttes vi på idrettsbanen. Gert
var den som stod for annonseringen
når vi startet sesongen, enten gjennom
lokalavisen, eller han traff en på gaten.
«Du, nå er det tid for idrettsmerket,
vi møtes på idrettsplassen torsdag kl
seks». Mer skulle det ikke til. Og de
kom, gjengen fra Fagerstrand og Dal,
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isbaderjentene fra Drøbak, gutta fra
Maratonklubben og Bernhard.
Bernhard er jo i en klasse for seg.
Det er ikke mange på landsbasis som
har tatt idrettsmerket så mange ganger
som ham. For en del år tilbake fikk
han sin gode venn og turkamerat Arne
Nesje til å møte opp. Nå var begge i
en klasse for seg når det gjaldt alder.
60 meter skulle avgjøre hvem som var
raskest. Hvis jeg ikke husker feil var
det Arne som vant med ett eller to
tiendele. «Det var jo heller ikke annet
å vente, jeg er jo litt yngre» (14 dager,
red. bemerkning), kom det fra Arne.
Litt fleip og latter hørte med.
Var du litt tung i sessen når du var i
lengdegropa fikk du høre det. En gang
var det en som slet forferdelig med å
hoppe stille lengde. Gang på gang var
15

hoppet for kort. Det manglet 2 cm.
«Fortvil ikke, du får flere sjanser. Vi
kommer til å holde på hver torsdag
frem til nyttår», kom det spøkefullt
fra Gert.
Ja, vi gjorde nesten det. Et år
hadde idrettsgeneralen fastsatt en
siste dag for idrettsmerkeprøver dette
året. Det var en lørdag i begynnelsen
av desember. Heldigvis var det ikke
kommet snø. Dette var siste sjansen
for etternølere til å ta merket.
Lørdagen kom med strålende
sol, men det var kaldt og barfrost.
Jeg syntes dette var i drøyeste laget,
men Gert hadde bestemt det, så
det var bare å komme. Da jeg kom,
satt Gert på tribunen og koste seg i
desembersola. Med seg hadde han to
krus, nystekte vafler og varm kaffe. En
måtte bare gi seg over.
Så satt vi nå der og ventet. Hadde
nesten gitt opp håpet og skulle
akkurat til å gå hjem, da endelig en
enslig dukket opp.
«En er bedre enn ingen», var Gerts
kommentar. Hadde det vært en annen
hadde en vel gitt opp for lengst.
Nå er idrettsgeneralen borte, en
ildsjel som har satt spor etter seg
gjennom mange år i DFI. Men det er
fortsatt mulighet for å ta både merket
og statuetten.

Galleri Havstad

kristian schau
offentlig godkjent optiker
briller – kontaktlinser
Drøbak Optiske
Sentrumsbygget, Postboks 178, 1441 Drøbak
Telefon 64 93 15 89

Apropos maleriet på forsiden av
forrige nummer av Pensjonistnytt
Her skrev vi at den danske
kunstneren Erik Pauelsen malte
Drøbak og Drøbaksundet i 1788.
Det er riktig, men samtidig sa vi
at bildet viste Drøbak –før kirken
ble bygget. Her skulle det ha stått
– etter at kirken ble bygget.
For kirken er som kjent bygget i
1776 !
Har du bladet fortsatt liggende,
vær så vennlig å rette før til etter.
Det er mange som har utvist stor
interesse for dette maleriet. Det er
Joar Foto, som for noen år tilbake
med et stort forarbeide fotograferte
maleriet. Fortsatt har Joar en del
eksemplarer i noe større format
liggende i sin forretning i Storgaten,
som han selger til en rimelig pris.
Stikk innom og kjøp ett.

Norsk Kunsthåndverk
Personlige gaver
i de fleste prisklasser.
Velkommen til
en liten glad kunstopplevelse!
Storgt. 15, Drøbak, Tlf 64 93 46 55

A.s Drøbak Mek.
Verksted
autorisert
rørleggerbedrift

Niels Carlsensgt. 4, 1440 Drøbak
Telefon: 64 93 55 58
Vi tar imot reparasjoner
av smykker og bytter gull

Telefon 64 93 04 43

aamodt Fysikalske
Institutt
Storgaten 12-16
1440 Drøbak
Telefon 64 93 10 60

Wienerbrødskjæringa 6
1440 Drøbak
Telefon 64 93 20 11

aktieselskapet

O. B. Hansen
Lindtruppbakken – 1440 Drøbak – Telefon 64 93 00 27
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Onkels Wilhelms maveparti
Av Putte Halvorsen

M

ange vil nok riste på hodet og
tenke: Ja, Drøbak er noe for seg
sjøl! En by hvor en skal høre så mye
rart, skal en lete lenge etter.
Hvem som startet denne trimgruppa, er det vel bare Per Pedersen
eller Per Skomaker, som vi gutta kaller
ham, som vet. Han har vært med
helt siden starten. Gruppa hadde til
å begynne med ikke noe navn eller
formålsparagraf. Det var rett og slett
en del eldre, som ikke ville at kroppen
skulle forfalle og som ville prøve å
holde seg sånn noenlunde i form.
Denne trimgruppa har hatt en
broget tilværelse. Fra den ene gymsalen til en annen måtte den finne
seg til rette, for så å ende på den nye
Sogsti skole.
Det var under politimannen
Wilhelm Isaksens ledelse navnet
«Onkel Wilhelms Maveparti» kom
for dagen. Som en slengbemerkning
eller som ren fleip. Men navnet
skjemmer ingen! Etter en lang
julefeiring passet navnet ganske godt.
Treningen gikk ut på mosjon og
gymnastikk og fotballtrening. Og
det var nok fotballen som trakk de
fleste til trimkveldene. Den fysiske
oppbygging kom til å begynne med
i annen rekke. Om man hadde spilt
fotball før, spilte ingen rolle.
Her ble du mottatt om du var god
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eller dårlig. «Hovedsaken er at vi har
det gøy», sa Isaksen.
Etter at Isaksen ga seg, overtok
Per Erik Johansen med tilnavnet Pirs,
ledelsen.
Nå var det ikke lenger snakk om
unnaluring. Og fotballtreningen kom
helt til slutt. Etter vel en time med
oppvarming og gymnastikk gikk det
ikke lang tid før fotballen rullet. Det
holdt med 15 til 20 minutter. Som
regel var det fem på hvert lag. Etter
fem minutter slapp benkesitterne
til. Om en scoret mål eller gjorde
en tabbe, var de spøkefulle tilrop de
samme.
Etter jul med mye spising og lite
mosjon, var det mange nye fjes som
dukket opp. Noen av dem tenkte
nok at denne trimmen her er vel
bare blåbær. Men etter et par ganger,
fikk pipen en annen låt. Den gamle
gjengen lå nok et hestehode foran.
Her er det vel bare oldinger, var det
en som mumlet. Å, nei da ! Her finnes
alt fra 40 til godt over 80.
Jeg husker en episode nede i garderoben. En av nybegynnerne skulle
betale halvårskontingenten. Han
tok opp 200 kroner fra lommeboka.
Da kom det fra en av gamlekara:
«Har du tenkt deg å betale livsvarig
medlemskap?» Og det ble stor latter
i garderoben. Den betalende forsto
PENSJONIST-NYTT 2/2007

ingen ting. Nei, her hos oss er det
billig. Årskontingenten er 20 kroner,
kom det fra skomakeren, som da var
kasserer. Den andre utbrøt himmelfallende: Men i all verden, går det
virkelig an å drive en forening på
denne måten? Ja, gutta mener det,
kom det lunt fra skomakeren.
Høydepunktet for Trimgruppa er
julebordet. Det hadde seg slik: Da den
siste trimkvelden før jul var unnagjort,
var det likesom noe som manglet.
Skulle en bare ønske hverandre GOD
JUL, og så ferdig med det?
Da var det Hans Rokke med et
lurt glimt i øyet inviterte alle mann
med seg hjem under påskudd at vi
kunne jo ta en halv øl før vi skiltes.
Vi ble ikke lite overrasket da vi
kom hjem til Hans og Anne Marie.
Hun hadde dekket det herligste
koldtbord med spekemat, tilbehør
og øl ! Etter denne kvelden er det
blitt tradisjon med hyggekveld til
slutt. Og vi mente alle sammen at
slik en forening burde vel ha noen
æresmedlemmer. Og prompte ble
Anne Marie enstemmig valgt. Hun
ble erklært fullgod med gutta! Noe
senere ble eldstemannen i klubben
– Bernhard – oppnevnt.

…og trimmen lever videre !
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Takk, takk,
takk…

Bidragene fra våre kjære lesere
strømmer inn, og vi takker
hjerteligst ved å presentere
dette ekstra store nummer
av Pensjonist-nytt. 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.
Hjertelig hilsen fra
Redaksjonskomiteen
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Litt om Frogn Idrettslags
korte historie
Av Magne Magelie

F

rogn Idrettslag (F.I.L.) ble stiftet
17. januar 1934. Lærer Huseklepp
var drivkraften og har æren av at
F.I.L. ble dannet. Han var meget
opptatt av at ski- og friidrett måtte
være aktivt med. Huseklepp ble da
også lagets formann i de første årene,
som ble noen aktive år. Bl.a. stilte
F.I.L. lag i Holmenkollstafettene,
trolig fra første år, og skiinteressen
var stor med deltakelse i mange renn,
både i hopp og langrenn.
Min skrytetid i Frogn Idrettslag
Jeg kom til Frogn i 1933, 13 år
gammel. Jeg tok det siste året av
barnetrinnet på Sogsti skole, med
Huseklepp som lærer. Han kom
dermed til å bety mye for meg i årene
som fulgte. Jeg kom med i F.I.L. i
1937. Da var jeg 17 år gammel. Det
året ble kretsmesterskapet i terrengløp
arrangert av Kråkstad Idrettslag.
Huseklepp meldte meg på. Dette
ble mitt første møte noensinne med
konkurranseidrett.
Det var et stort felt med 45-46
deltakere som stilte til start. Seniorer
og juniorer var slått sammen til en
pulje. For meg ble det et løp som
jeg aldri glemmer, fordi jeg vant og
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slo samtlige i feltet. I tillegg fikk jeg
æren av å ta imot en pokal som var
satt opp til beste 5 mannslag. Det var
F.I.L. som vant. Dette skulle vel også
tilsi at laget hadde fått frem en god
løpergjeng, tross dets unge alder.
For meg ble det to år til før krigen
satte en stopper, både for meg og
mange andre i samme situasjon. Som
kjent ble det idrettsstreik.
I de to gode årene vant jeg
kretsmesterskapet både i terrengløp og
5000 m og 10 000 m baneløp.

var de færreste bortskjemt med noen
overflod av godsaker, så det ble nok
en del som fikk mageproblemer av
den grunn. Men ellers ble det en fin
avslutning av F.I.L.

Den faktiske slutten på Frogn
Idrettslag
Da idrettsstreiken hadde vart en tid,
og det var uvisst når vi kunne komme
i gang igjen, ble det bestemt at vi
skulle samles til en hyggefest for de
mest aktive i laget. Det ble nedsatt en
festkomite. Festen skulle avholdes en
sommerkveld på en bortgjemt gressslette på gården til Nils Klynderud.
Nils var en av de mest aktive utøverne
– sommer som vinter. (At festen skulle
avholdes mest mulig bortgjemt, var for
at tyskerne ikke skulle merke noe.)
Festkomiteen hadde sørget for mye
god mat og godt drikke, bl.a. jordbær
og fløte. I de vanskelige krigsårene

Illegal idrett
Det ble etterhvert drevet en del
trening og konkurranser i smug.
Illegal idrett ble det kalt. Et slikt
arrangement ble arrangert i Enebakk.
Jeg tror det var i 1944. Det ble kalt for
Illegalt NM i terrengløp.
Det var de kjente løperne Johan
Badendyck og Bognerud-brødrene som
arrangerte stevnet. Vi fikk innbydelse
til å delta i dette løpet. Hans Petter
Glenne, Karl Gilberg og jeg meldte
oss på. Vi syklet til Ytre Enebakk en
søndag og deltok.
Jeg husker ikke nøyaktig hvilket
nummer jeg ble, men jeg fikk
ihvertfall en fin lusekofte i premie.
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Starten på mesterskapet gikk fra en kjent
restaurant i Gråkallen, hvor det også ble
servert middag etter løpet. Jeg står som
nr. 4 fra høyre. Det gikk dessverre ikke
så bra for meg her. Løypa var forferdelig
bløt og tung, så jeg orket ikke å fullføre.
En trøst for meg var at flere kjente løpere
også måtte bryte, bl.a. Johs. Bognerud fra
Enebakk.

Etter løpet var det sildemiddag på
hytta til Badendyck med bl.a. sang
tilegnet dagen. Resultatlista ble lagt
i et spann, og gravd ned i bakken så
tyskerne ikke skulle få ta i den!
Også på skifronten var vi med i et
illegalt renn. Vi fikk innbydelse fra
Ski Idrettslag om en lagkonkurranse
i langrenn. Rennet ble arrangert et
godt stykke utenfor tettbebyggelsen i
Ski. Dette var et tidspunkt hvor Hans
Petter Glenne og Hjerpåsen-brødrene
var kommet med. Vi hadde et sterkt
21

I 1939 reiste jeg til Trondheim for å
delta i Norgesmesterskapet i terrengløp – 8 km. Thorbjørn Glenne var
med som reiseleder. Som reisefølge
fra Oslo fikk vi den suverene
langdistanseløperen før krigen
– Odd Rasdal fra Bergen.
Han tok forøvrig sitt 5. N.M. i
terrengløp på denne turen.
Ved siden av meg på venstre side
av fotografiet er Odd Rasdal og
Thorbjørn Glenne.

lag og vant konkurransen. Premien
var en blomstervase som var sølvbelagt
og gitt av Nils Otternes. Premien
står i dag i DFIs premiesamling i
Frognhallen på Seiersten.
Krigen går mot slutten
Ettersom krigen gikk mot slutten, ble
det diskutert om vi skulle gå sammen
med Drøbak Idrettsforening. Det kan
være nok å minne om avgjørelsen som
ble tatt på generalforsamlingen den
16. desember 1945. 19 medlemmer
stemte for sammenslutning, mens 14
stemte mot. På DFIs møte samme
dag ble resultatet enstemmig for
sammenslutning.
Tiden før Drøbak/Frogn Idrettslag
var et faktum
Interessen for ski- og friidrett var
nå blitt stor, og det ble stilt store
forventninger til starten på vårt nye
lag. Mange drev med systematisk
trening og var i god form allerede.
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Friidretten kom først med da DFI
ble stiftet den 6. april 1946. Allerede
dagen etter stilte laget med flere
deltakere i terrengløp i Oslo-området
og oppnådde gode plasseringer med
en gang.
J. G. Huseklepp
Som nevnt i begynnelsen av denne
artikkelen fikk Huseklepp en
fremtredende rolle som idrettsleder.
Han var engasjert også på
mange andre områder, og var en
fremtredende mann i bygda vår i
mange år.
Han ble bl.a. benyttet til å
skrive sanger og prologer til festlige
anledninger. Han var med på å plukke
ut karer til Hjemmefronten i Frogn.
Jeg var en av dem som han fant verdig
til å være med.
Han hadde ikke sagt siste ordet
i idrettssammenheng heller da han
stilte seg til disposisjon for DFI, som
leder av laget i en periode.
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Gøy med golf
Av Erik Askautrud

Skeptisk
I mange år hadde jeg liten forståelse
for at golf kunne være så fascinerende.
Fra bussen til og fra jobb kunne jeg se
folk «klinke» til små hvite baller med
sine køller, for så å strene av gårde for
neste slag mot et lite hull i det fjerne
på banen til Drøbak Golfklubb.
Da var det langt bedre å ta seg en
joggetur med bikkja. Joggeturene ble
etter hvert erstattet med turer til fots i
skog og mark. Arbeidet tok sin tid og
i tillegg kom lokalpolitikken. Golf var
av gode grunner ikke aktuelt for meg.
Aktiv pensjonist
Men så begynte forberedelsene til en
aktiv pensjonisttilværelse. Jeg skulle
gå av høsten 2005 og allerede i 2003
besluttet familien at jeg skulle prøve
golf. Våren 2004 gikk jeg på teori- og
praksiskurs, som endte med såkalt
«grønt kort». Kortet er bevis på at man
har kjennskap til golfreglene og at
man har et minimum av ferdigheter.
Uten kortet har man ikke anledning
til å spille golf i Norge.
Lidenskap
I løpet av kort tid var det gjort: Fra å
være en skeptiker til sporten var jeg nå
«hekta». Tre dager i uken ble det satt
av 4-5 timer til min nye lidenskap. I år
går jeg inn i min fjerde sesong.
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Hva er er det så som får både
unge og gamle til å gå rundt med en
bag full av køller, stille seg opp og
slå en liten ball mot et lite hull? Det
høres jo ikke spesielt spennende ut.
Og så er det nettopp spenningen og
forventingen når man går ut på banen
som gjør denne merkelige sporten
meningsfylt for så mange. I tillegg
kommer det sosiale.
For meg består spenningen i
det å konkurrere med spillere som
gjennomgående er bedre enn meg,
men som jeg allikevel, på grunn av
det såkalte handikappsystemet kan
slå en god dag. Kort fortalt innebærer
systemet at en spiller som er god, får
færre ekstraslag enn en som er mindre
god ved beregning av resultat og
poeng.
Så fersk som jeg er, har jeg
stadig en forventing om å bli bedre.
Erfaringen her er at det gjelder å være
tålmodig og nøyaktig. Og at det tar
lenger tid å bli god enn man tror.
Samtidig opplever jeg øyeblikk der jeg
«ser lyset» og treffer både ball og hull
med stor presisjon. Disse øyeblikkene
er fortsatt sjeldne, men kommer
likevel oftere for hver sesong.
Sosialt eller konkurranse?
For folk i min alder er nok det sosiale
ofte vel så viktig som selve spenningen
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Åh! Hadde jeg bare slått litt hardere!

og utfordringene ved spillet. Mange
har det rett og slett hyggelig, får en
rimelig dose mosjon og tar det ikke
så nøye med å regne poeng og å
konkurrere.
Selv har jeg valgt en mellomvei:
I seniorgruppen i klubben
arrangeres det både sommer- og
vinterkonkurranser. Hver mandag
i sommersesongen møtes vi til
konkurranse. Selv om nok tonen er
spøkefull og avslappet, er det liten
tvil om at ønsket om å vinne ligger
i bunnen for de aller fleste av oss.
Reglene skal følges og man skal vise
hensyn til hverandre.
Vinterserien som finner sted på
Haug i Ås er langt mer uformell, men
også her settes det opp premier.
Onsdagene er det tilfeldig hvem jeg
spiller sammen med. Selv om vi ikke
kjenner hverandre før spillet begynner,
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har vi det så godt som alltid hyggelig
sammen. En litt ekstra spiss på spillet
er det når man treffer likesinnede
turister fra det store utland.
Lørdag hardner det til: Kl. 0600
spiller jeg sammen med min sønn og
hans kamerater. Disse holder et høyt
nivå, er ca. 25 år yngre og viser ingen
pardon. Her må ”fattern” riktig henge
i stroppen for å følge med. Men:
Reddet av handikappsystemet hender
det at han vinner, uten at dette ser ut
til å gå alt for mye inn på den yngre
garde.
Hvem kan spille golf?
«Alle» kan i utgangspunktet
spille. Det er ikke uvanlig å se tre
generasjoner spille sammen. I seniorgruppen deltar spillere fra 55 til 81
år. Er man dårlig til beins, men ellers
ganske OK, kan man bruke golfbil.
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For noen år siden spurte min kone
om jeg kunne gjette hva Magnus,
min svoger og traust bonde, hadde
gitt seg i kast med. Hun påsto at det
var så langt fra det vi ellers forbinder
med Magnus og hans interesser som
man kunne komme. Jeg svarte derfor
golf, som var riktig svar og nok en
bekreftelse på utsagnet om at også
«bønder spelar golf».
Selv var jeg 63 år da jeg begynte.
For å få glede av spillet bør man nok
ikke være mange år eldre når man
begir seg ut på banen for første gang.
Men dette er avhengig av form og
interesse.
Ikke gratis
Mange vil nok hevde at det koster
å spille golf. Det må bla investeres
i en andel i golfklubben, noe som i
Drøbak betyr ca. 20000 kroner. Disse
pengene vil man imidlertid få tilbake
helt eller delvis ved senere salg av
andelen.

De årlige utgiftene er kontingent,
utstyr og betaling ved spill på andre
baner enn sin egen. Det er opp til den
enkelte hvor mye man betaler, men
kommer vanskelig under en 6 - 7
tusen kroner årlig.
Golfprat
Når golfere treffes, blir det lett prat
om baner man har besøkt, godt og
dårlig spill, spesielle hendelser osv.
You name it! Dette er jo hyggelig og
underholdende, i hvertfall for golferne.
Annerledes selvsagt for de som
ikke deler den samme interessen. Jeg
har mang en gang irritert meg over at
voksne mannfolk (for kvinner gjør det
ikke) blir sittende å prate i selskap om
noe så uviktig som golf, men det var
før.
Nå er jeg blant de innvidde og
er nok ikke bedre enn de fleste.
Heldigvis har jeg en kone som holder
meg litt i ørene.

Rene naturprodukter produsert i Drøbak
– velkommen til vår nye butikk:

Polarol – Den Naturlige Pilletrilleren
Kirkegata 4, Drøbak 64 98 83 33

Med vennlig hilsen
Petter Tidemand-Johannessen, fiskeribiolog
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Stig Bille
forteller
Hvor klok kan en hund være?

Den gamle damen var alene
på gården. Hun hadde fått det
komfortabelt i det nybygde kårhuset,
som hun kalte det, etter brannen 10 år
tidligere, da hun mistet alt i ulykken.
Hun trivdes i det nye, med
den yngre generasjon så nær, like
over tunet i de gamle, velholdte
bygningene. Men denne mørke
vinter-morgen var de unge ikke
hjemme, de var av gårde på gjøremål
ute i bygda. Gamlemor hadde de
to hundene til selskap den natten,
en livlig skotsk terrier og en større
kongepuddel – Burre- 12 år gammel.
De måtte luftes tidlig, og kl. 0630 var
mor oppe.
Støttet til sin gåstol ledet hun de to
livlige hundene til utgangsdøren, de
var litt viltre, synlig glade ved utsikten
til en luftetur etter den lange natten.
Mor strakte seg over gåstolen og
åpnet utgangsdøren på gløtt – hun
rakk ikke å åpne skikkelig før begge
hundene – som i yr glede- hoppet
over henne og styrtet ut. Men mor
falt forover – ut døråpningen og
kom til ro ute på den våte og glatte
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Denne historien er fra vår egen tid og fra vår egen
bygd. Den er fra vår enkle hverdag, men for dem
som ble berørt, var den preget av sterke følelser.
En gammel dame, plaget av sykdom,er sentral i
det som hendte en vinterdag i januar 2006, men
lidelsene og dramaet fikk et forsonende drag ved
at husets hund viste egenskaper som får en til å
undres – hvor klok kan en hund være?

stenhellen foran inngangen. Hun
hadde falt stygt. Den høyre armen lå
under henne, brukket og verkende.
Hun var ute av stand til å reise seg og
ble liggende der på stenhellen i bare
nattkjolen. Hun visste at det skulle
komme folk om morgenen for å stelle
hestene i stallen og ropte om hjelp i
den retningen. men de var sent ute, og
det var ingen hjelp å få.
Mor hadde på sitt venstre håndledd
en nødalarm som hun strevde med
å aktivere. Hun kunne ikke bruke
høyre hånd, og måtte finne noe å
trykke alarm-knappen mot. Gåstolen
var redningen,- en metallknott
på håndtaket var så vidt innen
rekkevidde, og hun var lettet da det
lille lysblinket viste at kontakten til
alarmsentralen var i orden.
Mens hun lå der og ventet, blødde
hun sterkt fra armen, men hun følte
lite til smertene og kulden. Hun
hadde nok noe nedsatt bevissthet.
Men hundene merket hun rundt seg.
Særlig var Burre urolig og aktiv rundt
henne. Hunden snuste på henne
og forsvant noen øyeblikk, kom så
tilbake, snuste og slikket henne. Den
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var tydelig urolig, sånn hadde den
aldri sett gammelmor før. Hunden
gnistret noen lyder, men gjødde ikke,
Dette gjentok seg noen ganger, men så
ble Burre borte.
Snart kom ambulansen ulende,
og alt var under kontroll. Etter
noen minutter var mor av gårde og
underveis til lege og sykehus. Det tok
5 uker før armen var brukbar igjen.
Men tilbake til Burre? De unge på
gården hadde en venn som bodde et
par km unna, i kanten av et lite tettsted
med små hus og rekkehus-bebyggelse.
Burre var kjent der. Han hadde vært
med sin eier i bilen hans på tilfeldige
besøk iblant. Den morgenen ulykken
inn-traff, hadde Burre løpt strake veien
til denne litt fjerne naboen. Foran det
lille huset bjeffet og «gnistret» han.
Vennen i huset så den og sa – jasså du

har rømt nå da. Ja, jeg får kjøre deg
hjem da. Da de kjørte inn på gården,
var ambulansen med mor allerede
kjørt. Men vennen så det som hadde
hendt. Det var blod på hellen foran
inngangen, og det var ingen hjemme.
Han ringte sin venn på mobiltelefonen,
og så gikk alt sin naturlige gang. Burre
var rolig og trygg igjen. Han hadde
gjort jobben sin!
Etter sykehusoppholdet og nødvendig rekonvalesens flyttet den
gamle damen til en mer hensiktsmessig leilighet med venner og naboer
omkring seg. Blant de første gjester
på besøk var Burre. Han snuste og
slikket litt og fant seg vel til rette i
peiskroken.

Høstens program Frogn U3A 2007
6.september:
Karsten Alnæs «Skuddene i Sarajevo- en kjærlighetshistorie og en tragedie som
utløste de store katastrofene»
4.oktober:
Einar Lunde «Mirakelet i Sør-Afrika - fra apartheid til forsoning og fred»
1.november:
Per Oskar Andersen. Temaet er hjernen vår. Tittelen kommer senere
6.desember:
Anne Karin Hesselberg om boken «Kon-tiki og jeg» av Erik Hesselberg
PENSJONIST-NYTT 2/2007

27

Seniorkontakten i Frogn
følg med i

Aktivitetstilbud
Seniorkontakten kan ut i fra dine
opplysninger være behjelpelig med råd
og veiledning om helse, aktivitet og
bolig.
Om ønskelig formidler de kontakt
med andre kommunale og frivillige
tilbud og tjenester.
Seniorkontaktens tjeneste er gratis
og selvfølgelig frivillig for kommunens
innbyggere.
Hvis det passer bedre for deg, er
du velkommen til helseavdelingen,
Frogn Rådhus, der Seniorkontakten
har lokaler. Ring gjerne på forhånd
og avtal tid. De er ofte ute på
hjemmebesøk.

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

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

GRØNTHUSET

P

å deDRØBAK
neste sideneGRØNTfinner duOG
FRUKTTORG
en oversikt,
utarbeidet av
«Seniorkontakten», over tilbudene som
PAVELSGÅRDEN
STORGT.
finnes
i Frogn kommune– for
deg som7
64 93 02 88 ønsker
er pensjonist.TLF:
Seniorkontakten
tilbakemeldinger hvis det finnes noe
du kan supplere med, slik at oversikten
kan oppdateres og forbedres.
Seniorkontakten er et forebyggende tiltak rettet mot
kommunens eldre hjemmeboende
innbyggere.
Seniorkontaktens mål:
• Fremme livskvalitet og fysisk
og mental helse, samt forebygge
28
sykdom og skade i aldersgruppen

Vinner kampen
mot høye priser!

Telefon: 64 90 62 52
Åpningstid:
Mandag – torsdag kl. 08:30 – 15:00

HVERDAGER KL 09 – 20
LØRDAGER KL 09 – 18

Adresse:
Rådhusveien 6
Postboks 10, 1440 Drøbak, e-post:
seniorkontakt@frogn.kommune.no
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Vår og høst
Tirsdag kl 10.00–13.30
Mandag kl 18.30

Bilfører 65+
Bridge

Tirsdag kl 12.30–13.45
Tirsdag, Onsdag, Fredag
kl 09.00–15.00

Fransk
Frisør

Eldresenteret

Eldresenteret
Eldresenteret
Eldresenteret

Trosdag kl 11.30–13.00

Hyggetreff

Hørsel –
mandag kl 10.30–13.00
batteribytte / veiledning
Kafe

Mandag kl 12.15–14.00
Mandag 16.30–17.00
Onsd ag og Fredag
kl 12.30–13.00
Lørdag kl 12.00–12.30
Medlemsmøte siste
torsdag i måneden
kl 18.00
Onsdag kl 10.00–13.00

Lungetrim
Middag

Pensjonistforening

Porselensmaling

Mandag kl 19.00
Torsdag kl 11.00
Litteraturgruppe

Kunstkurs

Kor: Frogn Mannskor
Frogn pensjonistkor

Kommunestyresalen
Rådhuset

Eldresenteret

Eldresenteret

Eldresenteret

Drøbak / Frogn
Pensjonistforening

Eldresenterets Venner

LHL

U3A

U3A

Eldresenteret

Eldresenterets Venner

Diakoniet

Eldresenteret

Eldresenteret

Folkvang
Frelsesarmeens lokaler

Ytre Follo Hørsellag v/
Eva Bliksvær

Kirkegaten 10

Mandag, Tirsdag, torsd,
Onsd. kl 08.30–13.30

Hobbysenteret
«Snekkerbua»

Konserter

LHL

Heer skole

Hjertetrim

Mand., Tirsd., Onsd.,
Fred. kl 10.00–13.30
Lørd. kl 10.00–13.00

Randi Ihlebæk
Karen Lande

Heer Aktivitesklubb

Morten Groth

Frivillighetssentralen

Handlehjelp

Jorunn Henriksen

Gunnveig Aasheim

Eldresenteret

Marie Fayyaz

Pensjonistforeningen
U3A
Formiddagstreffen

Frivillighetssentralen

Folkvang

Eldresenteret

Vår 2007 i Kinoen

Eldresenteret

Rådhuset / Fraunar
Eldresenteret

Følgehjelp

Frogn Bygdekvinnelag

Tirsdag, Onsdag, Fredag
kl 09.00–15.00

Torsdag 11.00–13.00

Fotpleier

Foredrag

Onsdag kl 12.00–13.00

Engelsk

U3A / Eldresenteret

Eldresenteret

Vår 2007 i Kinoen

Frivillighetssentralen

Diakoniet

Drøbak / Frogn

Torsdag kl 11.30–13.00

Datakurs

Frogn kommune

Eldresenteret
Heer Aktivitetsklubb

NAF, avd. Follo

Dagsenter – Sogsti

Eldresenteret
Heer Grendehus

Ski

Pensjonistforeningen

Pensjonistforeningen

Onsdag kl 13.00–14.00

Bowling

Ski Storsenter

Mandag kl 11.00–12.00

Boccia

Badeparken ved Kirken

Diakonien
Frivillighetssentralen
Skaugygda støtteforening

Sigrun Steinsdottir

I regi av

Besøksvenn

Mandag, Onsdag, Fredag Eldresenteret
kl 10.00–14.00

Arbeidsstue

Hvor

Når

Tilbud

Annonseres

Risengrynsgrøt

Willy Nilsen, tlf 64938208

Tore Huseun
Erik Hagen

Annonseres

Gerd Fond Hølleland,
tlf. 64932433

1. mandag i månden,
tlf. 64932532

2. og 4. torsdag i måneden

Tlf. 64932796 / 45254468

Annonseres under
«Hva skjer i Frogn» / Amta

Tlf. 64931284
Tlf. 64930251

Tlf. 64906196 / 41531413

tlf 64931533 / 90174887

Time må bestilles,
tlf 64906188

Time må bestilles,
tlf. 64906189

Se Pensjonistforeningen
1. torsdag i måneden
3. torsdag i måndeden

10 ganger fra 14. februar

Se hyggetreff og besøksvenn

Tlf. 64906196 / 41531413

Tildeles etter søknad. Sogsti
DS tilbyr transport, frokost,
middag, frisør

Karen Lande

Annonseres

Vinterhalvåret
Rutebuss til Ski
kl 11.30 fra Drøbak

Sommerhalvåret

Tlf. 64906187

Kommentar

Onsdag kl 10.00–13.00

Retting av tøy

Frogn kommune

Frogn kommune

Vaktmestertjeneste

Storgaten 3
Skanseveien 26
Oberst Eriksensvei 39
Skogveien 35
Kirkegaten 10

Drøbak Kino
Heer skole
Heer Grendehus
Sogsti Dagsenter
Hobbysenteret

Telefon 64932796

Telefon 64906790

Telefon 64906196
Mobil 41531413

Telefon 91344670
e-kaahag@online.no
klor@tele2.no

kemmul@online.no
jornpettersen@yahoo.no

Frogn Mannskor
Frogn Pensjonistkor
Formiddagstreffen

Drøbak/Frogn Røde
Kors
LHL

Telefon 64931165
Telefon 64939115

Pensjonistforeningen
U3A

Telefon 64939204

telefon 48066206

Telefon 64930246
Mobil 90501540

Telefon 64937551

Telefon 64931091
tore.husum@umb.no

Hyggetreff Folkvvang

Telefon 98833389

Niels Carlsengate 20
gro.rost@frogn.kommune.no

Frivillighetssentralen

Hyggetreff Eldresenteret

Niels Carlsengate 20, Postboks 328, 1441 Drøbak

Eldresenteret

Telefon 64906185
Telefon 64906186

Frivillighetssentralen

Vaktmestertjeneste
(frivillig)
KONTAKTINFORMASJON

Eldresenteret / U3A /
Formiddagstreffen

Utflukter

U3A

Universitetet 3. alder
(U3A)

Eldresenteret

Frivillighetssentralen

Turvenn
1. torsdag i måneden
kl 11.00

Eldresenteret /
Pensjonistforeningen

Turer

Røde Kors

Onsdag 11.00

Trimgruppe m/sosialt
samvær

2. etasje Kinoen

Eldresenteret

Avreise fra Tusse og
retur fra Eldresenteret

Onsdag kl 09.00
og kl 13.30

Transporttjeneste
Skaubygda

Revmatikerforbundet

Seiersten ungdomsskole Svømmegruppa

Eldresenteret

Tirsdag og fredg
kl 19.45–21.00
Lørdag kl 15.30–17.00

Teaterbesøk

Svømming

Støttekontakt

Eldresenteret

Eldresenteret

Spansk

Torsdag kl 10.30–12.00

Frivillighetssentralen

Kari-Anne Wold
Anita Hansen

Sorggruppe

Gymsalen Drøbak
gamle skole

Eldresenteret v/ frivillige

Eva Berntsen

I regi av

Britt Hilde, tlf.95817109

Mandag og onsdag

Seniortrim

Seiersten u.skole
/Aulaen

Eldresenteret

Hvor

Skaubygda
støtteforening

Tirsdag kl 17.00–18.30

Seniordans

Røde Kors trimgruppe
m/sosialt samvær

Når

Tilbud

Leif Guklbjørnrud

Oddvar Foss Pettersen

Jørn Pettersen

Monica Schau Eriksen

Kjell Lorentzen

Erik Hagen

Tore >Husum

Anne Berit Wigernes

Torunn Smith

Morten Groth

Anne Grethe Egdetveit

Eldresenteret

Gro Røst

Britt Marit Roxrud
Sigrun Steinsdottir

Tildeles etter søknad

Tlf. 64906196 / 41531413

Annonseres

Foredrag med varierende
tema

Tlf. 64906196 / 41531413

Annonseres

Plass best. mandag før
hos Karin Gulbrandsen, tlf.
64939121

Annonseres

Oppvarmet basseng

Tildeles etter søknad

Tlf. 64906196 / 41531413

Oppstart vår 2007

Tlf. 64932314

«Tralle» på Grande

Småreparasjoner

Kommentar

Minner fra 9. april 1940

Ledige plasser
på sorggruppe

Av Leif Gulbjørnrud

I

1940 bodde jeg på Måren, en plass
øst for Gulbjørnrud i Skaubygda
i Frogn. Far hadde sammen med to
brødre og bestefar påtatt seg en stor
tømmerdrift på Håøya. De lå der
det meste av vinteren, hadde med
seg hester og kjørte tømmer ned til
fjorden.
9. april var således mor, min bror
Roald og jeg alene på Måren. Her
var det ikke strøm, og vi hadde heller
ikke radio. Vi hadde naturligvis ingen
informasjon om at det skulle bryte ut
krig i Norge.
Dette året var jeg den eneste eleven
fra denne grenda, som skulle på skolen
denne dagen. Jeg gikk på Digerud
skole, som var todelt. Vi gikk på skolen
hver annen dag. 1. 2. og 3. klasse en
dag, 4., 5., 6. og 7. klasse den andre
dagen. Jeg gikk i annen klasse.
Om morgenen 9. april styrtet det tyske
Messerschmitt flyet BF 110 med
jagerflygeren Kort og hans telegrafist
og akterskytter Brockinger ned ved
bondegårdene Knardahl og Fuglesang
i Skaubygda i Frogn, etter å ha vært i
kamp med norske Gladiator-fly som
var gått opp fra Fornebu.
Kilde:
Cato Guhnfeldts bok: Fornebu 9. april
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Tidlig på morgenen 9. april så vi
en mengde fly øst for oss. Vi hørte
skyting og ett av flyene stupte ned
bak Furukollen, der brannvakttårnet
står. Jeg husker at vi snakket om at det
måtte være en flyøvelse. Senere fikk
vi vite at flyet som vi så stupte, var et
tysk fly som ble skutt ned og havnet
på en myr ved Knardal.
Ingen av oss tenkte på at det kunne
være krig i Norge. Jeg gikk videre til
skolen, mens krigen raste ved Drøbak
og Blücher var i ferd med å synke ved
Askholmene. Ingen stoppet meg og
jeg kom frem til skolen som eneste
elev den dagen.
Vår lærer, Einar Anderssen, var
underoffiser og var reist i krigen, men
jeg ble tatt imot av hans kone, og først
nå fikk jeg vite at det var krig i Norge.
På skolen var det også kommet en
del mennesker som hadde evakuert
fra Drøbak. De skulle til en av
Gulbjørngårdene og slo følge med
meg dit. Jeg skulle jo samme veien,
og nå var det hyggelig å få følge med
noen voksne.
Mor ble sikkert forskrekket da
jeg kom hjem og fortalte at det var
krig. Men dette har jeg faktisk ingen
erindring om. Hun må ha tatt det
rolig for ikke å skremme min bror og
meg.
Vi var også heldige fordi far ikke
PENSJONIST-NYTT 2/2007

hadde kommet seg vekk fra Håøya.
Han var mobiliseringspliktig og skulle
ellers vært med i krigen. Da han kom
hjem flere dager senere, var jo krigen i
denne delen av Norge over.
På Håøya hadde de vært øyenvitner
til at Blücher kom brennende innover
fra Oscarsborg.
Tømmerdriften ble avsluttet, men
det tok flere dager før de fikk tak i båt
som kunne frakte hester, redskap og
folk over til fastlandet.
***
Man kan jo reflektere litt over hvor
forandret verden er blitt fra 1940 til i
dag. Jeg gikk til skolen uten å vite noe
om at det var blitt krig i Norge.
11. september 2001 slo jeg på TV kl.
1500 for å se siste nytt vedrørende
valget dagen før. Da får jeg inn
direkte fjernsynsbilder som viste
passasjerflyet som kjørte rett inn i
World Trade Center i New York!

Frivillighetssentralen i Frogn
starter ny sorggruppe i høst.
I år er det fjerde gang sentralen
starter sorggruppe. Vi har plass til 9
deltakere. Gruppen møtes en gang i
måneden på kveldstid, og holder det
gående et år.
Våre to dyktige gruppeledere, som
har vært med fra starten, har sagt seg
villige til å lede den nye gruppen. De
har nå fått masse verdifulle erfaringer
som vil komme deltakerne i den nye
gruppen til gode.
Måten å bearbeide sorg på er
like forskjellig som menneskene er
forskjellige. For noen passer det å
gå i sorggruppe, for andre ikke. I en
sorggruppe vil man møte mennesker
i en lignende situasjon som man selv
er i. Selv om man sørger forskjellig, og
bakgrunnen for sorgen er forskjellig,
så har man likevel en felles plattform.
Tilbudet er gratis. For flere
opplysninger og påmelding kan man
henvende seg til Frivillighetssentralen i
Frogn, tlf 64906196 eller 41531413

VISDOMSORD FRA PER OLOV ENQUIST
I boken: Styrtet engel (1986) finner vi noen visdomsord som vi har grunn til
å ta inn over oss: …og jeg visste at langt der ute var det et fjell… en mil langt,
en mil bredt og en mil høyt. Og hvert tusende år kom det en fugl flyvende
og hvesset nebbet sitt mot fjellet. Og da fjellet var slitt bort, var det gått et
sekund av evigheten !
PENSJONIST-NYTT 2/2007
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Kaptein Waage ser deg

Gode tilbud og hurtig handel
i butikkene du kjenner

Av Bjørn Cato Wiig

Manufaktur – Konfeksjon
HEER – TELEFON 64 90 53 00

Telefon 64 93 01 07
1440 Drøbak

Torget 7 – 1440 Drøbak
Tlf. 64 90 89 83

Frogn Bibliotek

Torget _ 1440 Drøbak
Telefon 64 93 01 91 - Faks 64 93 56 29
Åpningstider:
Mandag og Torsdag 11-19
Tirsdag, Onsdag, fredag 11-15
Lørdag 11-14
Sommertid:
Man 11-19 Ons, Fre 11-15, Lør 11-14

Stor utstilling
Alt på ett 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

Follo Oljeservice as

Laurits Karlsen & Sønn – Øyvind Larsen
Osloveien 170 – 1440 Drøbak – Tlf 64 93 17 55

Parafin – Fyringsolje – Autodiesel
Smøremidler – Service
36
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D

røbakssundet har i dag stor
trafikk av fartøyer til og fra Oslo
Havn. Oslo har omkring 6000 anløp
på årsbasis. For at det hele skal gå
trygt for seg, har man en veletablert
trafikkovervåking som styres fra Vippetangen i Oslo. «Høvdingen» der inne er
Drøbaksgutten Paal Johan Waage.
Når du sitter på terrassen med
kaffekoppen din og beundrer de
store båtene som glir majestetisk ut
og inn av fjorden, så sitter det en ekte
Drøbaksgutt og overvåker det hele fra
trafikksentralen i Oslo. All trafikk fra
Slagenstangen til Honnørbrygga blir
styrt derifra. Fjorden overvåkes av tre
radarstasjoner og en del kameraer på
strategiske steder.
Trafikksjef i Oslo Havnevesen,
kaptein Paal Johan Waage tråkket sine
barnesko i Fillisterkroken her i Drøbak.
Området rundt Carlsenstranda og
Glennestranda (ved Noroltomta) var
lekeplass i tidlige barneår. Det var mye
skipstrafikk i fjorden den gang også. Jeg
var så heldig å få vokse opp i sammen
med Paal, og vi fikk tidlig drømmer
om å gå til sjøs bare vi ble store nok.
Våre første turer «Til sjøs» foregikk
til våre foreldres skrekk og fortvilelse
på hjemmesnekrede flåter bygget av
tømmerstokker som vi behendig rappet
i fra Lars Glenne, og andre naboer som
sanket drivtømmer til ved.
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Paal realiserte drømmene sine og
dro i utenriksfart etter opplæring
på Christian Radich i 1967. Etter å
ha gått gradene sine som offiser, ga
han opp utenriksfarten etter 19 år i
1986. Siden den gang har «Sjøulken»
fra Drøbak vært ansatt i Oslo
Havnevesen.
Sammen med sine kollegaer ved
Trafikksentralen sørger han i dag for
at en stadig økende trafikk i fjorden
går trygt for seg. For kort tid siden
ble skipsleia forbi Drøbak utvidet for
å bedre sikkerheten. Kaptein Waage
var under dette arbeidet en viktig
konsulent for Kystverket. Neste gang
du tar ferga til Kiel, eller danskebåten,
så tenk over at det sitter en Drøbaksgutt inne i sentralen og følger deg på
en trygg kurs ut igjennom fjorden!
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Torgrim Eggen
«Hermanas»
Cappelen 2006

«Hermanas», (spansk for «søstre») er en
medrivende og sanselig roman fra Cuba,
står det på omslaget. At Eggen skriver
engasjerende, fikk jeg øynene opp for
da jeg leste hans første bok «Hilal»
som ble utgitt i 2000. Derfor var det
med stor forventning jeg gikk i gang
med Hermanas. Romanen er lagt til
Cuba i nåtid og beskriver forfatteren
Raùl.
Raùls far oftret livet i revolusjonen
for tjue år siden, og nå vil Raùl bli
poet. På en litterær tilstelning blir han
så nervøs at han kaster opp på skoene
til den unge kvinnen Juana. Hun skal
forløse talentet hans og bli hans skjebne.
Miranda er Juanas tvillingsøster, og
mellom disse tre utspiller det seg en
historie dominert av kjærlighet, sex,
sjalusi og svik. Gjennom dem tegnes et
portrett av Cuba etter revolusjonen.
FS Informasjonstjenester

Beskrivelsen av de to kvinnene er
fascinerende. Forfatteren får tydelig
frem forskjellen mellom dem. Juana
er den jordnære, pliktoppfyllende,
men, som det viser seg i bokas siste
sider, er skyld i at Raùl blir satt i
fengsel og blir der i mange år, og i
realiteten får sitt liv ødelagt. Miranda
er den utadvendte, sjarmerende, meget
lidenskapelige og er utrolig vakker.
Raùl gifter seg med Miranda og får
datteren Iris med henne.
38

Raùls kjærlighetsforhold er tildels ganske voldsomme og svært
lidenskapelige. Eggen beskriver f.eks.
de elskende som «flåteflyktninger»,
som er i ferd med å drive avgårde i den
smale senga på hverandres kroppsvæsker
og dufter. Litt høytflytende etter min
smak. En stor del av boka består av
liknende erotiske beskrivelser.
Best er forfatteren når han skildrer
de politiske forhold på Cuba, og
når han skildrer dagliglivet både
innenfor og utenfor fengselsmurene.
Beskrivelsene fra Castros fengsler
er rystende lesning. Eggen har
uten tvil arbeidet grundig med
bakgrunnsmaterialet for sin historie.
Hans beskrivelse av Havana virker
ekte. Historien om hvordan Raùl fikk
gitt ut sin første bok, er spennende og
virker troverdig.
Skulle jeg anbefale en bok av
Torgrim Eggen, ville jeg nok velge
«Hilal», som er lagt til det pakistanske
miljøet i Oslo, og beskriver forholdet
mellom en norsk gutt og pakistansk
jente. «Trynefaktoren» som kom i
2003, og som tar opp det norske
sosialdemokratiet, er også blitt meget
godt mottatt.

Anne Lise Aanonsen
Stafettpinnen går
videre til
Aase Winger
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St. Hans fest
Eldresenterets venner arrangerer St.
Hans fest lørdag 23. juni kl. 17.00
For pensjonister i Frogn kommune.
Rømmegrøt, spekemat, saft og kaffe.
Pris kr. 100,- betales ved ankomst.
Bindende påmelding til Eldresenteret
64906185. Plass til max 50 personer.
Ferie i eldresenteret
Aktivitør Sigrun Steintorsdottir skal
ha ferie i uke 27 og 28 + to uker i
august.
Frisør Gunnveig Aasheim skal ha ferie
i uke 27 – 28 og 29.
Fotterapeut Marie Fayyaz skal ha ferie
i uke 27 – 28 – 29 og 30.
Daglig leder Britt Marit Roxrud skal
ha ferie i uke 27 – 28 – 29 og 30.
Det innebærer at Frogn eldresenter
holder stengt i uke 27 og 28
F.o.m. 2.juli – t.o.m. 15.juli 2007.
Eldresenteret åpner igjen 16. juni.
Leder for Frivillighetssentralen i
Frogn har ferie i uke 26 og uke 29- 30
– 31.
Tur til blaafarveverket
Eldresenterets turkomitè inviterer til
busstur til Blaafarveværket onsdag
15.august kl. 9.00 Turen inneholder
omvisning i Blaafarveverkæt, entrè til

maleriutstillingene, middag, kake og
kaffe før hjemreise.
Prisen varierer etter hvor mange
som er med fra 470,- til 630,Satser på full buss og lavest pris.
Påmelding til Eldresenteret 64906185.
Høsten i arbeidsstuen
Aktivitør Sigrun Steintorsdottir
har planer om å starte høsten med
fellesprosjekter.
Bridge
Eldresenteret har bridge hver tirsdag
fra klokken 10.00. For tiden i 1.
etasje.
Ny innvendig trapp til 2. etasje
«Fylkesrådmannen innvilger
dispensasjon fra kulturminneloven
for etablering av trapp mellom 1.
og 2. etasje i arbeidsstua mot sørøst
og opp i kontor i 2. etasje. Vedtaket
gis på vilkår av at endelig utforming
av trappa gjøres i samråd med
fylkesmannen.»
Arbeidet kommer i gang straks
tegningr og snekker er klare.
Håpet er å ha alle kurs og aktiviteter i
eget hus fra høstsemesteret starter med
full aktivitet fra september.

God sommer til alle glade brukere!
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B-PostAbonnement
Returpostadresse:

Frogn Eldresenter
P.boks 328, 1441 Drøbak

Hårpleie: Tirsdag, onsdag, og fredag kl 09.00 – 14.00
Fotpleie: Tirsdag, onsdag og fredag kl 09.00 – 15.00
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
Turer: 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 90 61 85 eller kom innom Eldresenteret
Kontortid: Man-fre 09.00-14.30. Torsdag stengt

Grafisk produksjon: Trine Suphammer as • Trykk: Merkur Trykk AS

FROGN ELDRESENTER

Niels Carlsens gate 20, Postboks 328, 1441 Drøbak, Tlf. 64 90 61 85

