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Redaksjonen i Pensjonist-nytt

kommunikasjon

raktisk talt alle vi pensjonister som leser Pensjonist-nytt har opplevd at skulle
vi kommunisere med hverandre, så måtte vi stå ansikt til ansikt, eller skrive
brev. Men mest husker vi at «vi stakk innom». Og familie og venner hadde vi
ofte ikke langt unna.
Det er ikke alltid slik lenger. Utviklingen har gått i retning av at både venner og
familie blir mer spredt. Det er i mange tilfeller vanskeligere å få nærkontakt.
Til gjengjeld stormer andre former for kontakt frem med stor fart. En del av oss
opplevde telefonen komme inn i hjemmet allerede da vi var barn, de fleste kom da
vi var godt over konfirmasjonsalderen, mange først etter krigen. Nå er apparatet på
alle bord eller på veggen, men det kan så mye mer enn brukes til tale – så mye at
det blir vanskelig for oss eldre å følge med, mens yngre synes det er fint med bare å
kunne trykke på knappene for å komme lett til tjenester. Eller de bruker «mobilen».
Og ikke før er telefonen gjort klar til mange nye tjenester, før datamaskinene
gjør sitt inntog i stor fart. Bank- og forsikringstjenester, handel og flere offentlige
tjenester overføres til datamaskinen.
Dette er en utvikling som vi eldre i stigende grad må forholde oss til enten vi vil
eller ikke. Selv om vi ikke på noen måte må bli eksperter, så kan det hjelpe godt å få
en liten innføring i de mest nødvendige tjenester.
Og da er det best å få det av våre egne. Mange av de pensjonister som nå
kommer til etter hvert her i Drøbak og Frogn, har allerede tatt de nye
kommunikasjonsmidlene i bruk i sitt arbeid. De kan lære opp de eldre og hjelpe
dem på andre måter i dataalderen.
I så måte synes vi at vi har lov til å skryte litt av utviklingen her i badebyen vår.
Flere har allerede fått innføring og opplæring gjennom Eldresenteret, og nettopp nå
har biblioteket i Drøbak fått datatjeneste der eldre får en hjelpende hånd. Hurra for
bilioteket vårt!
Med denne gode begynnelsen appellerer vi til alle nye pensjonister om å gi hjelp
til de eldre, slik at de kan få den i den nye formen for kommunikasjon og utnytte
den – særlig for dem som av helsemessige eller andre grunner blir isolert.

G

ertrud Berg har bedt seg fritatt som
medlem av redaksjonsrådet. Hun
har vært med i staben fra og med
nr. 4 i 1984 og har bidratt med dikt og
erindringsstoff og gitt tips om saker vi
bør ta opp eller skrive om. Vi takker
henne for innsatsen og ønsker henne
gode dager fremover.

S

amtidig kan vi meddele at vi har fått
knyttet til oss Rolf Dimar. Han har
bodd i vår kommune siden 1992 og
har engasjert seg i arbeidet for de eldre.
Således har han vært formann i Pensjo
nistforeningen i 2 år. Nå har Ruth Groth
overtatt den jobben. Vi ønsker ham
velkommen til aktivt arbeide i bladet.
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Kjære alle brukere av Eldresenteret

J

eg har fått innvilget ett års permisjon
fra jobben min i Eldresenteret, for å
hente ny inspirasjon og arbeidsglede.
Ta godt imot Jane Palmquist (bildet)
som skal være vikar for meg frem til 1.
august 2001.
Jane er hjelpepleier og har arbeidet på
Grande i 4 år. Hun er 35 år gammel og

har masse energi til å gripe fatt i alle de
oppgavene som står foran henne.
Så får vi se når året er gått hvem av
oss som skal ta roret da. Inntil da må dere
ha det fint, og takk for alle stunder og
gode minner som har vokst seg til
gjennom årene i senteret.
Mange hilsener og klemmer fra Britt Marit

REDAKSJONEN
Lilly og Willy Færgestad 64 93 04 81
Rolf Dimar
64 93 02 39
Reidun Iversen
64 93 32 78
Bernhard Magnussen
2

Sverre H. Christophersen
Karl Garder
64 93 90 35
Arne Nesje
64 93 07 13
64 93 04 89
PENSJONIST-NYTT 3/2000

PENSJONIST-NYTT 3/2000

3

Helhetlig omsorgsplan

B

nærmeste år må der skaffes mange nye
ak denne tittel ligger det et
sykehjemsplasser og omsorgsboliger, og
omfattende arbeide for å kartlegge
det vil bli nødvendig med store ressurser
eldres behov og ønsker og hvorledes
til hjemmehjelp.
vår kommune bør ta sikte på å legge
forholdene til rette for de uføre og for
Vi gjengir her planens konklusjon:
den eldre del av vår befolkning.
«Brukergrunnlaget og behovet for tjenester
Enhetslederne Maria Bjønness og
Torild Hess-Bolstad ved Grande Sykehjem viser seg å være større enn antatt. Det vil
kreve tøffe prioriteringer i planperioden.
har utarbeidet en detaljert plan for de
Planarbeidet har vist at ressursene ikke vil
kommende ti år, hvor behovet er beregnet
strekke til for å løse de lovpålagte
og tjenester og hjelpemidler belyst.
oppgavene. Likeledes vil ikke Handlings
Frogn kommune er pålagt å sørge for
planene for eldre
nødvendig helse
omsorg og psykiatri bli
tjeneste for alle som
oppfylt i planperioden
bor eller oppholder
med mindre det blir
seg i kommunen,
tilført midler.
fremme folkehelsen,
For å opprettholde en
legge forholdene til
viss standard, må
rette for trivsel og
tjenestene bli tilført mer
gode sosiale og
av kommunens frie
miljømessige forhold,
midler. Det må arbeides
forebygge og sørge for
for endring av
behandling av syke.
Maria Bjønness t.v. og Torild Hess-Bolstad.
kriteriene for overføring
Denne utfordrende
av midler fra Staten til
oppgaven krever store Enhetsledere for henholdsvis Pleie og omsorg i
institusjon, og Rehabilitering.
kommunen.
ressurser – som vil
Som vekstkommune kommer Frogn
øke kraftig i årene som kommer som en
kommune dårlig ut i forbindelse med
følge av at befolkningen i vår kommune
statlige overføringer.
har økt i betydelig grad, at levealderen
Likevel vil det være nødvendig å foreta
blir høyere og at kravene til omsorg øker.
sterke prioriteringer fordi det ikke er
Det er statistisk beregnet at antall
økonomisk bæreevne til å møte alle nye
personer over 80 år i perioden 2000behov, selv ved det samme nivå på tjenester
2010 vil øke med 30 prosent – fra 366 i
som i dag.
dag til 483. Erfaringen tilsier at 1/4 part
I planperioden vil kommunen bli pålagt
av disse , dvs 121 personer vil trenge
nye oppgaver som følge av nye lover, forssykehjemsplass eller heldøgns pleie i eget
krifter og føringer. Vi mener at Staten
hjem.
samtidig må overføre tilstrekkelig med midler.
I dag er Grande Sykehjem fullt belagt
Det blir en felles utfordring å mobilisere
og i tillegg har man leid seg inn på andre
de frivillige i sterkere grad.»
sykehjem i distriktet. I løpet av de
4
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Planen er sendt ut på høring, bl.a. har
Frogn Pensjonistforening fått den til
uttalelse. I den anledning innkalte
Pensjonistforeningen til åpent møte i
Frogn Rådhus 14. august – med spesiell
invitasjon til våre politikere.
Kommunestyresalen var henimot
fullsatt. De to som har vært sentrale i
utarbeidelsen av planen, orienterte om de
viktigste punktene og besvarte noen av de
spørsmål som kom fra salen.

Den fremlagte plan gir et klart
uttrykk for den kritiske situasjon som
snart vil oppstå dersom ikke
omsorgstjenesten tilføres betydelige
ressurser.
Politikerne fra Høyre,
Pensjonistpartiet, senterpartiet og venstre
ga alle uttrykk for velvilje til å løse de
problemer som det stadig økende behovet
i omsorgstjenesten har skapt.
BM
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Frivillighetssentral i Frogn

S

vært mange kommuner har en
frivillighetssentral, dvs et kontor eller
en telefon man kan ringe til og be
om hjelp til enkle reparasjoner/arbeids
oppgaver i hjemmet – for eksempel
snømåking, gressklipping, skifting av
brannalarm, følge til offentlige kontorer,
transport til Eldresenteret osv. Utkjøring
av mat er i dag en kommunal oppgave – i
mange andre land utføres dette av en
dugnadsgruppe.
Oppgavene står i kø, og spede forsøk
fra skoler, barnehager og foreninger har
vært prøvd for å lette situasjonen for de
eldre: Lions har hatt dugnad på utskifting
av alarmer, har også regelmessig én gang i
året laget fest for de gamle på Grande –
det samme har Rotary og andre
foreninger. Barnehager og enkelte skoler
har program for de eldre – blant annet
har det vært prøvd med lesegrupper på
Grande.
Men en egen frivillighetssentral som
kan koordinere disse oppgavene har vi
ikke i Frogn. Hvorfor er det så lite tiltak i
PENSJONIST-NYTT 3/2000

oss her i kommunen? Hvem har skylda
for mangel på initiativ? Det er jeg og du
og andre oppegående pensjonister. La oss
komme i gang. Men først bør vi finne et
høvelig navn på tjenesten. Frivillighets
sentral er et håpløst flatt ord uten positivt
innhold. Hva med Håndsrekking,
Grannedugnad eller lignende.
Pensjonist-nytt premierer beste forslag
med kr. 100,–.
En gruppe fagfolk fra helse- og
sosialvesenet i kommunen har utarbeidet
«Helhetlig omsorgsplan» for Frogn som
dekker tidsrommet 2000-2010. Planen
skal behandles av kommunestyret i løpet
av høsten. Gruppa konkluderer bl.a. med
at tilbudet til de eldre blir dårligere i
årene fremover fordi tallet på eldre øker,
kravene fra befolkningen blir større mens
ressursene ikke vil øke i samme takt. Det
betyr at de mest oppegående av oss vil få
mindre og færre tjenester. De mest
trengende må få mer, for eksempel 25 %
av dem over 80 år som erfaringsmessig
trenger pleie. Antallet av disse vil øke fra
5

366 i år 2000 til 483 i 2010, altså en
økning på 117 personer eller vel 30
prosent.
Det vil ikke bli kommunale penger til
å utføre de servicetiltakene som jeg
nevnte i begynnelsen. Gruppa foreslår en
frivillighetssentral, som i tilfelle må drives
av en organisasjon. Gruppa har listet opp
foreninger og institusjoner som kan gå
inn som frivillige parter: Lions, Kiwanis,
Rotary, Røde Kors, Grandes venner,
Velforeningen, Pensjonistforeningen,
Eldrerådet, skoler/barnehager osv.
La oss se hvordan vi mest praktisk kan
organisere en Grannedugnad:
Skal vi, som gruppa antyder, la en
forening overta ansvaret? Jeg tror nei.
Foreninger har et styre, årsmøte, revisjon
– et helt batteri av byråkrati. Tjenesten
må skjermes for alt som smaker byråkrati.
Se hvor enkelt og greit kjøkkentjenesten
på Eldresenteret fungerer! Jeg tror mer på
den modellen vi har i Formiddagstreffen:
Fire personer som sammen og hver for
seg, tar ansvaret for åtte møter i året. En
Grannedugnad trenger en telefon og et
kontor med bemanning til for eksempel
fire timer fem dager i uka. Jeg tror det er
best å få kontoret plassert på
Eldresenteret.
Den første – og største – jobben er å
sette opp en liste over frivillige, deres
telefonnummer, hva slags oppgaver de
kan påta seg, hvor mange timer per
uke/14 dager de kan love bort, og hvilke
tider på dagen som passer best. De fleste
av oss som ikke er pleietrengende kan
gjøre noe. Undertegnede vil for eksempel
være ubrukelig som reparatør av gress
klipper, men kan snakke i telefonen i
timesvis. Melder meg til kontortjeneste
med en gang.
Når arbeidsgruppa foreslår
6

frivillighetssentral, er begrunnelsen
økonomisk fundert. Frivillighetssentralen
vil kunne formidle tjenester kommunen
ellers ikke har råd til å betale. Vel og bra,
og det er ingen skam for den enkelte
borger å trø til for fellesskapet uten å få
lønn for det. Kanskje er det det viktigste
ved hele ordningen; at vi frivillige får det
bedre moralsk med oss selv. I en tid med
så mye fokusering på materielle goder, på
eget velvære, kan det jammen være på sin
plass at vi tenker på andre som er mindre
heldige enn oss selv. Vi har ikke så mange
år igjen å leve, kanskje vi skulle få litt
perspektiv over det vi gjør. Ikke for å få
lønn i himmelen, men for å øke
selvrespekten.
Dessuten har det alltid vært god
tradisjon i Norge å hjelpe granner i
dugnad. Vi setter i gang, Utfordringen
går til deg.
AN

FRISAM er en paraplyorganisasjon for
frivillighetssentraler i Norge. Det er 235
frivillighetssentraler knyttet til FRISAM. Mer
om FRISAM og frivillighetssentralene finner
du på Internett: www.frivillig.no eller ved å
ringe 22 24 85 20.
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Hundreårsminne fra Båthavna
Det kvinnelige triumvirat
Rundt 1900 bodde min bestemor, Alma
Sørensen, i Tandberggården, min tante
Malla Sørensen i Fiskerkroken 6 og deres
venninne Trine Theien i Fiskerkroken 18
– alle ved Fiskerstranda som Båthavna
het dengang.
Disse tre kvinner fant ut at de måtte
sette i gang med noe for å skaffe seg
inntekter pga ektemennenes sviktende
helse. De bestemte seg for å selge fisk og
dannet dermed Drøbaks første
«kvinnelige triumvirat» for omsetning av
fisk. Fisken kjøpte de av fiskere på begge
sider av Drøbaksundet.
Den levende fisken ble av fiskerne lagt
i fiskekummer som lå rett utenfor
bestemor Almas hus – all annen fisk ble
lagt ut på stranda. Tidlig på morgenen
kom Alma og vurderte mengden av fisk.
Trine Theien fikk den første delen,
som ble kjørt ut med hest og vogn til
Frogn og Ås.
Malla Sørensen fikk resten av fisken
for salg i Fiskebasaren på Torvet. Den
levende fisken skulle fraktes til Oslo.
Fra fiskekummene på Fiskerstranda
helte «hovfiskeren» fisken opp i
«avskjæringer» (halvtønner fylt med
sjøvann). Avskjæringene ble så fraktet ned
til Dampskipsbrygga, hvor rutebåten
Alpha avgikk kl. 07.00 med kurs for
hovedstaden.
Bestemor var så god kunde at mann
skapet ombord hadde lagt ut en slange til
fordekket fra sjøvannsinntaket, slik at
Alma kunne skifte vann underveis og
holde fisken levende frem til Oslo.
På brygga i Oslo stod en kar klar med
hest og vogn for å bringe avskjæringene
PENSJONIST-NYTT 3/2000

til Karl A.
Jensens
fiske
forretning i
Torvgaten.
Der hadde
man en
stor kum
med sjøvann som fisken kunne svømme
i. Den levende Drøbakstorsken ble et
begrep i hovedstaden.
***
I 1970 gikk jeg inn i en delikatesse
forretning for å handle. Forretningen lå
like ved den engelske kirken i Oslo.
Eieren av forretningen og jeg hadde en
hyggelig samtale hvor jeg blant annet
fortalte om min bestemor og fiskesalget.
Så sa han til meg: «Jeg skal si deg noe
pussig, det var min far som fraktet din
bestemors fisk fra kaia til Karl A. Jensen.»
***
Oppgjøret etter fiskehandelen hadde sin
daglige bestemte rutine, og ble fordelt slik:
Regel 1 – Avsetning sv nok penger til
neste dags innkjøp.
Regel 2 – Fordeling av overskuddet til de
tre kompanjonger, ned til hele kroner.
Regel 3 – 50-ører, 25-ører og 10-ører ble
stukket ned i tomme melkebokser
som det var skåret hull i for
pengestykkene. Disse boksene
inneholdt det reelle overskuddet og
skulle gjemmes som en reserve for
uforutsette utgifter – skatt, medisin
og lege.
Regel 4 – Kobberpengene, dvs 5-ører,
2-ører og 1-ører skulle gå til barna
deres og ble utdelt ved behov.
Målsa
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Gjestfrie Drøbak i 400 år

m det blir noe av det planlagte
hotellet på Ullerud, så blir det siste
tilvekst på en 400 år gammel
utvikling av gjestemottaking i Drøbak.
Det går an å legge til Frogn også – men
det er Drøbak som i denne tiden har
dominert markedet for hoteller, vertshus,
herberger, gjestgiverier og kroer i
distriktet. Og historisk sett har
tyngdepunktet i utviklingen vært på og
rundt Drøbak gård, eller for å gjøre det
mer forståelig for nåværende innbyggere
– området rundt Skrivergården (Solgry),
Villa Parr, Badet og Parrstranda.
Først ute med vertshus i Drøbak var
en bonde som handlet mye med
hollenderne som kom inn til stranden
med sine varer. Bonden het Svenn
Drøbak, og vi hører om vertshuset hans i
1614. Men et bokstavelig talt kongelig
stempel på hotelldrift i Drøbak fikk vi på
Drøbak gård da selveste Kong Christian
V i 1680 ga bevillingsbrev til drift. Og
8

det var ikke til hvem som helst. Det var
til enken etter Niels Toller, Christianias
rikeste mann og overkikador i den kjente
Toller familien i Christiania. Enken het
Kirsten Ovesdatter. Moren hennes,
Maren Nilsdatter, hadde drevet et lite
herberge en tid i Drøbak.
Moderne pensjonat på gammel grunn
I vår tid vet vi at frøken Helene Holstad
fulgte opp gjestetradisjonen med
pensjonat i Skrivergården (Solgry) i 1908,
da hun kom til Drøbak. Hun drev det til
1914. I 1911 kjøpte hun eiendommen
Parr og innredet pensjonat med
restaurant i den vakre hovedbygningen.
Da var vi akkurat fremme ved 300 års
utvikling i næringen i Drøbak. I mellom
tiden hadde hotellene Reenskaug og
Britannia etablert seg. Det hadde også
Marienlyst pensjonat på Skiphelle gjort,
og en rekke mindre vertshus, gjestgiverier,
kroer og skjenkesteder i Drøbak og Frogn
PENSJONIST-NYTT 3/2000

– noen av dem ikke helt bra. Onde
tunger mente det var både det ene og det
andre å få for menn på reise.
Det krevdes bevilling for å drive med
gjester, men det var nok mange som drev
uten, fremgår det av dokumenter fra
datidens fogder og andre embetsmenn.
Anmeldelser forekom – særlig for tapping
av øl og salg til reisende. Men solgte man
til fattigfolk, kunne det føre til strenge
bøter og straffer. Enda verre var det for
fattige som ble saksøkt for «enten at have
skjænket eller brændt brændevin».
Det finnes tross tidsavstanden, en god
del informasjon å få om en del av
skjenkestedene gjennom denne 400-års
gjesteepoken – både i håndfaste
dokumenter og gjennom Internett. Selv i
ytterkantene av kommunen var det losji,
mat og alkoholholdige drikker å få, så
som for eksempel i Frogns skjærgård,
bl.a. Søndre Langåra (tidligere omtalt i
Pensjonist-nytt nr 4/1999).
Arild Kristensen på Kaholmene hadde
i 1757 bevilling for gjestgiveri og kro –
senere omgjort til bare kro. Men i 1743
bodde det der en husmann som hadde
øltapperi for sjøfarende, og senere var det
oppsittere som sørget for servering og
overnatting for mannskap fra skutene
som lå i vinteropplag på Kaholmene.
Postvesen krevde pleie, mat og drikke
I 1647 forordnet Christian IV's
stattholder i Norge, Hannibal Sehested,
opprettelsen av et norsk postvesen. Det
krevde et kjørbart hovedveinett og behov
for ordnet skyssvesen med mulighet for
mat og hvile for reisende, kusker og
hester. I 1665 kom den tidligere fogden i
Gudbrandsdalen, Jens Madsen, til
Horgen. Han søkte om å få drive
gjestgiveri der, og det fikk han. Han
PENSJONIST-NYTT 3/2000

anmeldte en husmann på Kvernstua
under Froen bruk for å ha tappet og
skjenket øl til reisende, og retten dømte
stakkaren til å betale drøyt til herskapet
på Froen og bøter til Kongen.
Det ble etter hvert smått med
bevillinger i Frogn. Men på vei fra Ås til
Drøbak var det ikke vanskelig for
reisende å få mat og en tår over tørsten på
mange husmannsplasser som spedde på
sine kummerlige inntekter med ulovlig
krohold. Man kjenner til en husmann
som ble anmeldt for skjenking av
brennevin i store mengder, for dans og
kortspill på stedet og for å ha ledet
mennesker «ud i synd».
Mye hjemmebrent
Så hjemmebrenning er ikke noe nytt. I
1781 kom fogden på banen med
husundersøkelser etter hjemmebrent
apparater. I 1748 var det ingen i Frogn
som hadde bevilling til gjestgiveri.
I 1801 var det ett gjestgiveri og to
versthus i Drøbak. En nokså uformuende
mann hadde drevet lenge. I 1757 heter
det at han var gjestgiver og skysskaffer, og
drev et fergested. Fergesteder og handel
var det som gjorde Drøbak til et
attraktivt sted for gjestgiverier, kroer og
versthus.
Det foregikk mye rart på gjestefronten
i Drøbak og omegn i gamle dager, selv
med så få folk som bodde her i distriktet
på den tiden. Og ennå har Drøbak bare
ett hotell, og det er ikke altfor mange av
det som overført til våre dager kalles
gjestgiveri, herberge, vertshus og kro.
La oss hoppe over til «vår tid» – ting
som våre eldre pensjonister kan huske og
har opplevd, men som kan være nytt for
innflyttede pensjonister.
Rolfot og Ingo
9

Galleri Havstad

kristian schau
offentlig godkjent optiker
briller – kontaktlinser

Drøbak Optiske

Sentrumsbygget, Postboks 178, 1441 Drøbak
Telefon 64 93 15 89

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

Telefon 64 93 04 43

Vi tar imot reparasjoner
av smykker og bytter gull
aamodt fysikalske
institutt

Vimpelfabrikken as
Storgaten 12 – 1440 Drøbak
Telefon 64 93 10 60

Wienerbrødskjæringa 6
1440 Drøbak
Telefon 64 93 20 11

300 års hotelldrift

TE

MA
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iden brevet fra Christian V er det første håndfaste bevis på hotelldrift i Drøbak,
gjengir vi her ordlyden i det originale dokumentet i den tids pompøse form. Det
kan jo også være morsomt for våre pensjonister å forsøke seg som oversettere av
teksten, også når det gjelder navn. Som en liten hjelp kan vi opplyse at Offue er det
samme som Ove.
«Saasom Kierstin, affgagne Niels Tollers, boendis i Christiania sig Drøbache udi Froesogn
paa Folloug udi vort Rige Norge beliggendis haver tilforhandlet (et herberge) som til forn
anno 1656 dend 30. January af vores elskelige kjere Herr Fader, salig oc Høyloflig
ihukommelse til affgangne Offue Jørgensen hans lifs tid hafuer veren bortfestet, oc hans
Enke Maren Nielsdatter efter hans død at niude enkers ret efter Norges lov med saa skiel der
bemelte Drøbach et billigt oc u-straffeligt herberge holdes skulle, med videre høistbemelte
voris kjere Herr Faders salige oc Høyloflig ihukommelsesbref om formelder. Da saasom
Maren Nielsdatter, formedelst alderdom, iche sielf saa forsvarligt herberge oc giestgeberi for
de Reisende schal kunne holde, som det sig upaaklageligt bør, hafuer vi efter
allerunderdanigste ansøgning oc begiering sampt voris geheime Raad oc Stadtholder udi
Norge os elskelige Hr. Ulrich Freidrich Guldenlewe etc. hans herom giorte
allerunderdanigste erklæring, allerunderdanigst bevilget oc tilladt saasom vi hermed bevilger
og tillader Kierstin affg. Niels Tollers af Christiania maa bemelte Drøbach med andre
bequemme folch forsiune som for de Reisende kan holde et billigt oc u-straffeligt Herberge,
dog at hun efter egen erbiudelse lader Offue Jørgensens Enke niude sit Ophold der paa
steden hendis lifs tid.
Hafniae d. 16. October Aar 1680
Christian V

Edvard Diriks
maleri:
«Skrivergården i
Drøbak». (Bildet er
hentet fra boken
«Drøbak – 100 år i
bilder».)

aktieselskapet

O. B. Hansen
Lindtruppbakken – 1440 Drøbak – Telefon 64 93 00 27
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Drøbak Gullsmie
Tore H. Eriksen

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

Wienerbrødskjæringa
1440 Drøbak

Mer for pengene

velkommen til

g-sport drøbak
drøbak city
Tlf. 64 93 09 84

skipperstuen drøbak

jernia – askautrud
Telefon: 64 93 00 34
Torggaten 4 – 1440 Drøbak

hageland
Drøbak Hagesenter AS
fotografen

Osloveien 5, 1440 Drøbak. Tlf. 64 93 21 14

Velkommen til
Midt på Torget
i Drøbak
Torget 7 - Drøbak
Tlf 64 93 15 18

dr. kjell a. dalby

På Kumlegaarden spiser du godt

Spesialist i øre – nese – hals

Telefon 64 93 23 06
Storgaten 1
1440 Drøbak
12

gh

stedet med miljø
telefon 64 93 07 03
Alt under ett tak!

Storgaten 22, 1440 Drøbak
Telefon: 64 93 03 59

TE
M
Siden vi nå er inne på gammelt språk, kan vi se hvordan det gikk med gjestgiveriet A
senere. Niels Carlsen overtok i 1754 «Gaarden Drøbak». Da het det bl.a. «…vores
eiende og tilhørende priviligerede Gjestgiverie og Færgested udi Drøbak, med samt Færges
tedets og Gjestgiveriets Huusebygninger og Frederich Madsen forhen tilhørende og nu
iboende Gaard».
Madsen hadde eid gården og i hans tid ble det knyttet en skysstasjon til
gjestgiveriet. Som en kuriositet kan nevnes at nær 200 år senere skulle det bli et
merkelig gjestgiveri på stedet, for i 1940 tok ubudne gjester inn der. Tyskerne tok det
til hovedkvarter, og de gikk ikke akkurat pent frem der.
Ingo

Niels Carlsensgt. 11 – 1440 Drøbak
Telefon 64 93 15 04
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Flere hoteller gror opp

P

å 1800 tallet gror det opp flere hoteller, pensjonater og herberger i Drøbak. Ett av
dem eksisterer i dag; Reenskaug. Hvem vet at det øverst i Lindtruppen har
eksistert et «Stedets priviligerede Herbergseiende». Der hvor Osloveien, som eldre
Drøbaksfolk husker under navnet «Linna», krysser Lindtruppbakken, lå Madame
Bochlums hus. I 1838 var det blant annet møtested for Drøbaks nye
«Communebestyrelse». Møtet er beskrevet i Frogn Bygdebokverk III for dem som er
videre interessert.
Men vi skal holde oss til hotellene. Det gikk ca. 50 år før Drøbak kunne skilte med
nye hoteller. Vi kan nevne at Bolette Reenskaug holdt hotell i Parr Samuelsens vakre
herskapsbolig på Torvet (senere middelskole, kommunehus og nå kontorbygg for
Drøbak Boligbyggelag, Drøbak Eiendomsomsetning og dr. Dalby). Senere flyttet hun
hotellet dit Reenskaug hotell ligger i dag. Det kom hotell igjen i Skrivergården
(Solgry). I et vakkert hus bygget på slutten av 1700 tallet ble Victoria Hotell innviet
(senere ble navnet endret til Britannia Hotel). Vi skal ta en titt på disse hotellene som
mange urinnvånere og tidlig innflyttere i Drøbak fremdeles husker godt.
Britannia
Victoria som de fleste vil huske som
Britannia, ble første gang skadet av brann
i 1931 og brant helt ned i 1980.
Britannia hadde gjennom tidene mange
eiere. Det er nok et par hundretalls folk i
Drøbak som best husker Britannia på
grunn av naboen «Festiviteten», som
virkelig var et festlokale. Det ble
sensasjon i Drøbak da det ble kino der.
Fart i kinoen ble det for alvor da
kjøpmann Erik Haagensen overtok. Da
PENSJONIST-NYTT 3/2000

ble det fulle hus i festvitetslokalet med
skikkelig rytmeakkompagnement av
Agnes Dahl Abrahamsen. I dag kan man
se en del av utviklingen på Britannia i
vestibylen til Britanniahuset i Storgaten,
reist på den gamle branntomten.
Reenskaug
Reenskaug er meget utførlig omtalt i
Pensjonist-nytt nr 2, juni 1996. Vi siterer
fra innledningen:
«Hvilken bygning i Drøbak har huset en
13

Like etter siste verdenskrig avviklet
Helene Holstad sitt pensjonat. Det ble
lagt planer for et nytt stort badehotell på
tomten, men det ble det ikke noe av, og
heldigvis kjøpte Drøbak kommune hele
tomten og gjorde den om til friområde –
slik det ligger i dag.
Skiphelle
I våre dager ser man det store kurs- og
feriestedet Skiphelle vokse enda mer. Det
er blitt et moderne «gjestgiveri» – men
det har også røtter, for her lå det nydelige
pensjonatet «Marienlyst» like ved, med
den flotte badestranden foran sine føtter.
Det kan også være at det under
«hollendertiden» har vært en form for
servering til skipene på stedet. Det var

TE
MA
stor skipstrafikk her med tømmer –
senere is.
Det har gjennom tidene vært mange
steder i distriktet hvor man kunne få mat,
drikke og søvn. Drøbak lå vel til rette for
det med sin beliggenhet til fjorden der
skip kom med last, og kjørere kom ned
til fjorden med sine varer. Dessuten var
det fergetrafikk over fjorden. Livlig har
det nok vært, for tingbøker fra 1600- og
1700 tallet viser mye fyll og bråk på
steder der det nettopp var mat, drikke og
en seng å få.
Men vi kan ikke ta med alt. Bare
tenke på at eventuelle nye hoteller i vår
badeby med omegn vil ha tradisjoner å
bygge på.
Rolfot og Ingo

Kong Haakon på vei til lunsj i Villa Parr i 1909.
(Bildet er hentet fra boken «Drøbak – 100 år i bilder»)

norsk Nobelprisvinner ved navn Knut
Hamsun, som kastet penger ut av vinduet
til byens smågutter, en bygning der
Christian Krohg inviterte den berømte
kunstnerbohemen rundt hundreårsskiftet til
fest, og der Edvard Munch snek seg unna
etter dramatiske møter med kvinnen som
hang seg etter ham i erotisk rus, bygningen
som Drøbaks egen maler, Anton Thoresen,
dekorerte innvendig for å betale vinen,
bygningen som er blitt jazzens høyborg. I
bygningen rusler et spøkelse som passer på at
her bevares tradisjoner og at gjester har det
skikkelig bra, blir foret med god mat og
drikke i et hjemmekoselig miljø – tre ting
hoteller er berømt for, langt ut over
Drøbak… navnet er Reenskaug».
14

Holstad
Mange vil også huske frøken Holstads
pensjonat, som startet i Skivergården,
fortsatte i Parrgården og ble utvidet med
«Skvulpen» som hun innredet med
utleierom og to mindre badehus. Hun
hadde hele det som i dag heter Parr
stranda i sin eie, og stedets befolkning
hadde ikke anledning til å bade eller
oppholde seg der. Men Helene Holstads
pensjonat var et begrep i Drøbak, og
hennes kjøkken var kjent langt ut over
distriktets grenser, så hun trakk mange
gjester fra hovedstaden som kom ut med
de mange rutebåter som den gang seilte
på Drøbak. Kong Haakon inntok lunsj
der, da han besøkte Oscarsborg i 1909.
PENSJONIST-NYTT 3/2000

Vertskapet på Britannia Hotell, Amalie og Karl Martinius Abrahamsen avbildet foran hotellet i
det de skal på tur med gjester. (Bildet er hentet fra boken «Drøbak – bilder fra en svunden tid»)
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Hvem vil bygge storhotell i Drøbak?
– Vakker sjøtomt ligger klar
for folk med initiativ, sier
ordfører Askautrud
Drøbak er vel
en av våre
travleste byer i
sommertiden,
og det er et
faktum, som
også ordfører
Helge
Askautrud,
ikke unnlater å
understreke at
byen i dag ikke
kan ta imot
alle som ønsker
å tilbringe
ferien der. Men
Drøbak vil så gjerne, og da Oslofjordens
reisetrafikkomité var på besøk i helgen,
gjorde ordfører Askautrud oppmerksom på
at om det kom en mann med initiativ og
penger, så lå det ikke utenfor mulighetenes
grenser å skaffe Drøbak et stort hotell med
strandlinje. Like nord for kirken ligger en
nydelig sjøtomt, som Drøbak gjerne skulle
avse til et moderne hotell.
– Det er ikke så lett lenger å disponere
over de områdene byen har, sa ordfører
Askautrud under en samtale med VG.
– De militære legger beslag på nokså store
områder som treningsfelter, og vi arbeider
så hardt vi kan for å få frigjort en del av
dem.
Det siste de militære har funnet ut, er
at bukten nordpå skal brukes til land
gangsøvelser, så Drøbak får ikke en gang
lov å rense opp i all steinen som tyskerne
16

slengte ut. For
øyeblikket har
ikke Drøbak
kapasitet til å
ta imot de
sommer
gjestene som
ønsker seg dit.
De må nøye
seg med de
veldige
innrykkene
hver søndag,
og de
sommer
gjestene som
får plass på de forholdsvis små hotellene,
og de som bor privat.
Etter ordfører Askautruds mening
burde byen ha plass til flere, og tomten
like nord for kirkegården blir holdt i
beredskap til den som har initiativ og
midler til å reise storhotellet.
– Drøbak er jo Akershus' by nr. 1, sier
Askautrud – og den har hatt betydning
for mange av våre kunstnere ned
gjennom tidene. Jeg innskrenker meg til
å sitere maleren Diriks, som sa: «To byer
har hatt betydning for meg, Drøbak og
Paris. Jeg nevner dem i den rekkefølgen
jeg selv setter dem.»
Slik som situasjonen er nå, må
Drøbak holde igjen når det gjelder
reklamen for byen. Turistmarkedet er
faktisk mettet. Neste etappe i Drøbaks liv
som turistby må bli å utvide hotell
PENSJONIST-NYTT 3/2000

Fra Ringeplan i 1905. (Bildet er hentet fra boken «Det gamle Drøbak».)

kapasiteten, og den som melder seg som
reflektant på sjøtomten til et storhotell,
kan sikkert gjøre regning med Drøbaks
og ordførerens bevågenhet.
vanT.
***
Dette uttalte ordfører Helge Askautrud i
1950-årene til Verdens Gang. I 1956 var
Parreiendommen til salgs. Drøbak

kommune kjøpte den 12.522 m2 store
tomta, inklusive Villa Parr, Badehusene
og Skvulpen ved Parrstranda. Og viktigst
av alt: det hørte med et strandområde
som gikk fra Ringeplan til Varmbadet, en
lengde på 325 meter langs sjøen!
Prisen for det hele var 265.000
kroner! For all fremtid ble Drøbak sikret
et fantastisk friområde.

din bank i nærmiljøet
Avd. Frogn
Torggt. – 1440 Drøbak
Tlf.: 64 93 79 50 • Fax.: 64 93 79 60
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En moralens vokter

Båthavna 1905. (Bildet er hentet fra boken «Det gamle Drøbak».)

Forrige nummer av Pensjonist-nytt var
et temanummer om Badet og
Badeparken. Badet fyller 100 år i år, og
Badeparken er Frogns 2000 år sted. Vi
gikk igjennom parkens historie fra den
dukket opp av havet for 8000 år siden
og senere Drøbak som badeby i 100 år.
Men det var ikke alt vi fikk plass til i
vårt lille Pensjonist-nytt, så vi legger til
litt i dette nummeret også.

H

vem skulle vel tro at ferdighus
kunne opptre som skille mellom
badeglade gutter og jenter, voksne
kvinner og menn fra lenge, lenge før vår
tid. Ferdighus er vel noe som i høy grad
hører vår tid til.
Neida, ferdighus hadde vi allerede på
1800 tallet, og de er representert i

18

Drøbak den dag i dag, mens flere nok er
jevnet med jorden og har gitt plass til
moderne bygg. Vi kan nevne at berømte
og vakre «Villa Grande» var et ferdighus
fra Strømmen Trevarefabrik. Det har gitt
plass til Grande Sykehjem i Sorenskriver
Ellefsens vei.
Går vi til vakre, gamle Tverkjegla som
har oversikt over hele Drøbak fra
Sogstiveien, så er hovedhuset her også et
ferdighus.
Men så var det «kjendisen» selv, da –
ferdighuset fra Strømmen Trevarefabrik
som ble satt opp i 1894, foranlediget av
selveste Fridtjof Nansen – Universitetets
Biologiske Station – som ikke fikk
beholde det fine navnet. Ferdighuset i
Drøbak kan aldri bli noe annet enn
«Biologen».
PENSJONIST-NYTT 3/2000

Men hva har dette ferdighuset å gjøre
med bading?
Jo, Båthavna som selv nyinnflyttede
pensjonister kjenner, het Fiskerstranda
før, slik urinnvånerne kjenner området.
Her var det en fin badebukt med lang,
fin, hvit grunne. Det var yndet badeplass
for gutter som særlig likte sidebukta der
«Skvulpen» i dag ligger nedenfor
Tandberggården og der den første
bilfergen Drøbak-Hurum, «Leif 1»,
hadde sin brygge. «Guttebukta» var
lukket for det annet kjønn. Som vi skrev i
forrige «badenummer» var det strengt
skille mellom kjønnene i badelivet.
Jentene måtte bade i «jentebukta» og den
lå på den andre siden av knausen med
Biologen på toppen. For nye pensjonister
må vi føye til at mesteparten av denne
knausen er sprengt bort og blitt til en del
av Molo B.
Det var ikke bare Drøbaks hannkjønn
som badet på Fiskerstranda. Det var også
en yndet strand for militære og anleggs

arbeidere på Oscarsborg. Mange unge
menn skulte over knausen mot jente
bukta, og lengtet hjem til sine. Det er
dokumentert at ingen andre grupperte
sjeler i Drøbak sendte flere brev og
postkort enn folket på Oscarsborg.
Ikke noe rart da, at noen av de første
postkort som ble belagt med farger, var
fra Drøbak, og ble sendt av unge menn
og familiefedre fra Oscarsborg. Og gjett
hvilken bygning som var mest
representert på disse kolorerte bildene?
Joda, det var Biologen. Den går igjen
på bilder tatt fra Bråtan over hele byen.
Den er sentral i røde farger fra bilder over
Fiskerstranda og fra flere bilder tatt i
forskjellige vinkler fra Badeparken.
Selvsagt finner vi igjen huset på svart/
hvitt bilder også, ikke minst tatt fra
«Bjergene i Øst».
Så staute ferdighuset Biologen er ikke
bare en forskningens bule, men var også
helt ufrivillig en moralens vokter.
Rolfot

«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 på kontoutskriften din hver måned. Den gjelder som kvittering.
Stikk innom og spør oss om AvtaleGiro. Vi hjelper deg i gang, så du kan glemme de faste regningene dine.

AvtaleGiro
PENSJONIST-NYTT 3/2000
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Mobilen – plage og velsignelse

Gode tilbud og hurtig handel
i butikkene du kjenner
Manufaktur – Konfeksjon

HEER – TELEFON 64 93 03 88

Telefon 64 93 01 07
1440 Drøbak

SKOMAKER

O. Pedersen Eftf.
SKOMAKERVERKSTED/SKOBUTIKK

Sogsti Plantesenter
Sogstiveien – 1440 Drøbak

Støtt våre
annonsører
– de støtter oss!

Lindtruppbk. 11
1440 Drøbak
	Tlf. 64 93 14 46

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

RADIO, TV, VIDEO, PARABOLANTENNER
SEIERSTEN SENTRUM 2, 1440 DRØBAK. TLF. 64 93 08 68
ÅPENT 09.00 - 17.00 TORSDAG 09.00 - 19.00 LØRDAG 10.00 -14.00
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å går godtfolk omkring og taler og
bukt. I 1998 var to tredeler av landet
ler og gestikulerer ut i løse lufta.
under vann fra juli til september. Når
De har fått seg MOBIL! vel og
sant skal sies, er ikke landet særlig godt
bra, men det lille vidunderet lar også høre egnet til å bo i!
fra seg på bussen, på teaterforestillinger
Infrastruktur er mangelvare og de
og konserter – endog under bisettelser.
68000 landsbyene, fire av fem uten
Ungene forlanger stadig dyrere og mer
strøm, er og blir isolert. Og det er her de
avanserte modeller, som er «kule» nok til
trådløse telefonene er kommet som en
å imponere kameratflokken.
velsignelse, for ikke å si: revolusjon.
I Pensjonist-nytt
Foreløpig er
denne gang bringer
femtenhundre i
vi en historie om
bruk.
mobil, når den blir
Men nå er det på
en udelt velsignelse.
sin plass å treffe den
Vi setter kursen
dynamiske ildsjelen
mot Bangladesh i
som har organisert
Sør-Øst Asia.
det hele. Han heter
Landet – en tredel
dr. Muhammad
av Norges areal i
Yunus, og er egentlig
utstrekning – ligger
professor i økonomi.
øverst i Den
Da han kom hjem i
Bengalske bukt. 130
1976, med
millioner
doktorgrad fra USA,
mennesker, og
så han snart hvorfor
verdens fattigste
alt sto i stampe i
jordbruksland.
hjemlandet. Mangel
Området er et flatt
på initiativ og
delta, som
utvikling skyldtes
Laily Begum fra fattige og fjerne Bangladesh,
hjemsøkes av årlige
nok mange ting,
hvis tilværelse er totalt forandret – og ikke
oversvømmelser,
men én av
minst forbedret – etter at hun skaffet seg
forårsaket av elven
flaskehalsene var at
mobiltelefon.
Ganges fra India, og
småfolk – og dem er
fra øst den – fra
det flest av – ikke
norske kraftuttrykk – kjente Bramaputra.
kunne starte noen form for virksomhet
Lektor Tørrdal i «Stompa & Co» grep
fordi bankene ikke ville yte lån. Ingen
stadig til «Du store Bramaputra» når det
kreditt til folk som intet har. Derfor
gikk for vidt.
startet Yunus The Grameen Bank. På
Det kan bekreftes at størrelsen virkelig bangla betyr grameen «landsby» eller
er noe å fremheve. Så skyller det inn en
«landsbygd». La oss velge å kalle denne
og annen flodbølge fra Den Bengalske
unike institusjonen «Landsbybanken».
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Dr. Yunus gir ivrige telefondamer et lynkurs i bruk, stell og pleie av de små vindundere som skal
endre forholdene i landsbyen.

Da Yunus henvendte seg til storbankene
ble han nærmest ledd ut.
«Penger overlatt til fattigfolk – uten
sikkerhet – ville jo bare forsvinne som
dugg for solen!»
Yunus startet likevel – ved å låne ut
sine egne penger. Det var 26 dollar – for
å være helt nøyaktig. Poenget var fra
første stund, at lånene er rørende små,
tilsvarende én dollar pr stk. Slik ble
uttrykket «mikro-kreditt» skapt.
I dag har landsbyen 21/2 million
låntakere og omsetning er i milliardstørrelse! Og det utroligste av alt er at 98
prosent av lånene blir tilbakebetalt!
For vel har småfolk ingen sikkerhet å
tilby, men de har noe viktigere – de har
sin stolthet. De setter sin ære i å vise seg
tilliten verdig.
For oss gutta er det et pinlig faktum
at 90 prosent av bankkundene er kvinner.
22

Og hva er det damene låner til? Nok til å
kjøpe fem høner eller to geiter – eller
aller helst ei melkeku, men også symaskin
eller et fiskegarn.
Høner legger egg og kua gir melk –
og noe kan selges. Men Bangladesh er et
muslimsk land, og det at kona plutselig
håndterer penger er i mot alle regler. Fars
autoritet er truet av disse nymotens ting
som kona finner på – men som regel går
også dette seg til.
Lånet – pluss renter og omkostninger
– betales tilbake over meget lang tid.
Eventuell fortjeneste går inn i husholdningen – og kanskje blir det endog
skolepenger til ungene.
Men så kommer altså det helt store:
Lån til telefon – fire ganger så mye som
til ei ku! En skremmende sum: 400 dollar
inklusive batterilader, kalkulator og
stoppeklokke. Og vips er man en av de
PENSJONIST-NYTT 3/2000

såkalte «telefondamene» i landsbyen og er
blitt nabolagets levende telefonkiosk. Ved
innkommende samtale ber hun om at det
ringes tilbake om en liten stund. Så
vandrer hun med telefonen til den
etterspurtes hus, eller hun sender bud
med en av ungene. For denne tilleggs
service blir det noen øre ekstra.
En av de driftige damene er
Mahmuda Begum. Hun forteller
gledesstrålende at hun har et månedlig
overskudd tilsvarende 100 dollar – og det
etter at lånet og andre utgifter er betalt.
Nå er huset reparert, vannpumpe
installert, og hun har åpnet en liten
butikk. Stikk den!
Mange fra Bangladesh har måttet
finne seg jobb i utlandet. Nå kan kontakt
med familien i palmehyttene i landsbyen
holdes ved like.
Banksjef for de fattige
har Yunus kalt sin selvbiografi, der han
forteller om sin filosofi. «Bankvirksomhet
har alltid bygget på det prinsipp at jo mer
du har, jo mer skal du få». Vi har
endevendt prosessen og påstår at jo
mindre du har, jo mer fortjener du et
håndslag! Hans motto er: «Kreditt er en
menneskerett!» Han sier også at «mikrokreditt handler ikke om penger. Det
handler om verdighet, om å åpne dører!»

Kan legen komme tidsnok?

Yunus er nå 57 år og fra sitt kontor i
hovedstaden Dhaka, leder han fortsatt
virksomheten – med særlig vekt på
telefonutviklingen.
Hyggelig å kunne melde at norske
Telenor er en av de fire investorene.
Grameen-systemet har nå spredt seg til
59 land – ikke bare utviklingsland. Det er
rikelig med småkårsfolk også i rike land.
Besøker man Yunus, møte man en person
som utstråler viljestyrke og en nærmest
magisk karisma.
Har man én gang møtt Mohammad
Yunus, glemmen man ham aldri.
Sverre Christophersen

laurits karlsen & sønn AS
Olje • parafin • service

Pensjonister får rabatt!
Ring 64 93 17 55
og snakk med din lokalleverandør
PENSJONIST-NYTT 3/2000
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Velkommen til skogs

N

oen av pensjonistene som sogner
til Eldresenteret, tok seg en week
end fri og dro til skogs – nærmere
bestemt til Gravberget gård som ligger
dypt inne på Finnskogen, nær svenske
grensen. Vi var blitt fristet til å oppleve
den stillhet og fred som rår der inne hvor
finner i sin tid slo seg ned med svedje
bruk, rugdyrking, røykstuer og sauna.
På et av våre møte i Formiddags
treffen hadde Ole Jerven fra Ås holdt et
inspirerende foredrag om finnenes liv og
levnet, hvorledes de i stort antall siden
tidlig på 1600 tallet dro fra Finland til
Sverige og derfra senere til Norge for å
finne et livsgrunnlag.
Inne på Finnskogen lå der store
skoger, vide furumoer og spesiell fin
granskog som lokket dem. Med sitt
kjennskap til svedjebruk (bråtebrenning)
fikk de gjødslet jordbunnen med asken
og kunne så rugen – og med den skaffe
seg et levebrød.
Og skog var det nok av den gang, som
ga bonden tømmer til bygging av
våningshus, fjøs stall, låve og andre nød
tørftige driftsbygninger. Dertil ga skogen
hva man trengte til brensel. men det var
ingen drift i de store skoger med tanke på
salg.
Derfor kunne finnene ta seg stort sett
frem som de fant det for godt – selv om
det etterhvert kom lovbestemmelser slik
at f.eks bråtebrenning ble forbudt.
Finnene valgte ut den beste gran
skogen for svedjebruken. Trærne ble felt
midtsommers og trær, kvister og bar ble
liggende til neste sommer for så å bli på
tent. Men man passet på at selve stokkene
ikke brant opp, men kun ble sotbrente og
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senere brukt til brenne. Dagen etter
brenningen, mens asken ennå var løs,
men ikke varmere enn at man «nøken»
kunne rulle seg rundt i den, sådde man
rugen. Den var som regel to-årig. Første
året grodde det opp tuer, neste året kunne
man høste. Asken holdt jorden i hevd i
tre år, og avlingene i gunstige år kunne
være store – drøyt 20 fold.
Når tre år var gått, fant finnene frem
til nye skogområder og begynte hele
prosessen på nytt. Bråtebrenning, som
foran nevnt, ble foretatt helt frem til midt
på 1800 tallet.
Helt til 1870 lå Finnskogen i Solør
svært isolert. Finnene holdt seg for seg
selv, og finsk var det vanlige talespråk helt
inn i det 19. århundre. Men etterhvert
tok finnene kontakt med norske bønder
og lærte av dem andre former for gårds
drift. De tok opp norske ord og
vendinger – og noen finner giftet seg med
norske jenter. I 1890 var det i et distrikt
94 personer som snakket finsk – i 1902
var det ikke fler enn 37.

D

et var en rik opplevelse å bli vist
rundt i dette området – så ganske
forskjellig fra hva vi ellers opplever
i norske bygder. Vi traff mennesker som
hadde forfedre med finsk avstamning, vi
så museer hvor redskapen de brukte var
tatt vare på, vi bilte på bygdeveier og fikk
et inntrykk av de enorme skogfeltene som
denne del av Norge er beriket med. Her
inne fikk vi en sterk fornemmelse av fred
og ro og stor fordragelighet menneskene i
mellom. En frodig humor var
fremtredende og dialektene saftige.
Vi bodde på Gravberget gård som
PENSJONIST-NYTT 3/2000

Turlederen Ole Jerven i samtale med
kjentmann for Finnekulturen.

ligger nord på Finnskogen i Våler
kommune – like mot svenskegrensen og
ca. fem mil øst for Elverum. Gården
ligger i et av de mest ubebodde skogstrøk
i vårt land. Her lå det gamle skolehus
som ikke lenger er i bruk. I dag er det
bare én i skolepliktig alder. Den
nærmeste skolen ligger over tre mil unna,
så her er det snakk om lang skolevei.
I en brosjyre vi fikk utlevert før turen
startet, heter det:

«Gravberget er et
sentrum i Våler i
Finnskog. Området
lå øde helt frem til
1656 da finnen
Anders Liitainen
slo seg ned her.
Ingen av de finske
nybyggerne ble
noen gang selveiere.
Skogen skiftet eiere
flere ganger etter at
Kongen solgte den
på slutten av 1600
tallet.
Gravberget gård ble
bygget i 1858, som et sentrum for skjøtselen
av de store skogområdene i Gravberget.
Stedet fikk egen butikk og postkontor.
Gravbergskovens Aktieselskap ble grunnlagt
i 1895 og er på 220.000 dekar skog. Da
driften av skogen var på sitt høyeste, hadde
man 135 mann i skogsarbeide og 35 hester.
I dag greier tre mann med moderne redskap
det hele.»
Deltakerne på denne turen var alle
samstemte i at det hadde vært en
makalaus tur. Arrangeres det ny tur, bør
du bli med.
BM

Vakker skigard
rundt et av
bygdetunene.
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Øyriket i Frogn
følg med i

Kom innom til en hyggelig prat om
vårt fordelsprogram

«Aktiviteten»

KARAT

Forretningen i Niels Carlsensgt.
hvor pensjonister og trygdede
selger sine vakre
håndarbeider.

Vi har mulighetene, du har valget.

telefon 64 93 76 00

Niels Carlsensgate – 1440 Drøbak

grønthuset

drøbak frukt- og grønttorg

Vinner kampen
mot høye priser!
pavelsgården – storgt. 7
tlf. 64 93 02 88

Torggaten 3 – 1440 Drøbak
Telefon 64 93 00 84
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HVERDAGER KL 09 – 20
LØRDAGER KL 09 – 18

Broderi og garn – kunstige blomster m.m.
Vi har det meste……for de fleste!
PENSJONIST-NYTT 3/2000

Vi har i de senere numre av Pensjonistnytt bragt artikler om øyene i Oslo
fjorden som hører inn under Frogn
kommune. For mange av innflytterne
til vår kommune er dette kommet som
en overraskelse. Redaksjonen anbefaler
å ta en tur ut til disse øyene, enten med
Jacobine eller med egen båt. Det er i
seneste laget når dette nummer av
Pensjonist-nytt sendes ut, men det kan
ofte være lurt å planlegge på litt engre
sikt.
Oscarsborg festnings Venner arrangerer
hvert år guidede turer fra Ormeleina, skrå
overfor Oscarsborg, via de store
festningsanleggene over Håøyatoppen
(230 moh og høyeste punkt i Frogn) til
Tåjebukta. Jacobine bringer og henter.
En praktfull dagstur.
I år gikk første tur 21. mai og den
siste går 10. og 17. september. Påmelding
hos Drøbak Turistinformasjon på
Sjøtorget, telefon 64 93 50 87.
I dette nummer av Pensjonist-nytt har
Reidun Iversen en artikkel om Aspond.
Under lister vi opp fra nord til syd alle
øyene og når de har vært omtalt i
Pensjonist-nytt.

Søndre Langåra
Lågøya
Aspond
Ask-holmene
Kaholmene
Håøya
Bergholmen
Småskjær

Håøya er et naturreservat. Intet tre får felles.
Omslagsbildet viser en stolt, gammel furu
som står like inntil veien opp til toppen.

utenfor Spro på Nesoddlandet
utenfor Fagerstrand
utenfor Digerud
tvers av Marikova/Båtstø
(nordre og søndre) m/Oscarsbog Festning
den største av dem alle
tvers av Orrekloa/Håøya
mellom Fergestad og Drøbakgrunnen
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se PN nr 1/00
se PN nr 1/00
se PN nr 3/00
se PN nr 3/00
se PN diverse
se PN nr 4/93
se PN nr 1/96
kommer
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Aspond

V

i gjengir her et fotografi av D/S
Nesoddtangen på vei inn til
Aspond brygge. Den svarte røyken
fra skorsteinen forteller at det var en
kullfyrt dampbåt. På den andre siden
skimter vi Fagerstrand og oljetankene.
Under krigen måtte man fyre med ved.
Nesoddbåtene gikk før krigen innom de
mange stoppestedene langs Nesoddlandet
fra Nesoddtangen til Langebåt og endte
opp ved Leh
manssbrygga i
Drøbak.
Det tok en
drøy time å
bringe besøkende
og feriefolket fra
Honnørbrygga i
Oslo ut til
Aspond.
Aspond hørte
omkring 1400 til
Mariakirken i Oslo og kom siden under
kronen. Siden kom den i privat eie. Vi
hører om Gunder Kristoffersen som eide
både Håøya og Aspond. I 1782 solgte
han øya til sin husmann Ole Jacobsen,
som flyttet dit fra plassen Trondstad på
Håøya. I 1793 solgte Ole Aspond til to
bønder fra Røyken.
Det var lite skog på øya og etterhvert
ble det vanlig at eierne fra Røyken rodde
sauene sine til sommerbeite på Aspond. I
årene som fulgte skiftet Aspond eiere flere
ganger.
I 1904 ble den solgt for 6.000 kroner
til kjøpmann Alfred Moen.
I 1918 ble den kjøpt av direktør Alf
L. Whist i Oslo. Han lot oppføre flere
sommerhytter som han solgte enkeltvis.
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Aspond er fjellendt med bratte stier
og stupbratte knauser, men feriefolket
kom og fant brukelige plasser for sine
små hytter. Her holder man strengt på
sine rettigheter og nyter feriedrømmen.
De som har vært så heldige å kunne slå
seg til her ute, lar hyttene gå i arv til neste
generasjon.
Hytteeierne ansatte vaktmester som
bodde fast på øya. Han hadde telefon,
men ikke strøm.
Fra 30-årene ble
det fastsatt lover
og regler –
forøvrig var man
underlagt de
kommunale
bestemmelsene.
Midt på øya
ble det satt opp
et såkalt
klubbhus hvor et
valgt råd hadde sine møter og her holdt
hyttefolket sine samlinger.
Under krigen lå det studenter i en og
annen hytte. De hadde dratt hit ut for å
komme unna innkallelse til Arbeids
tjenesten. I en av hyttene var det ofte
samlet folk fra motstandsbevegelsen. Hvis
det var noe mistenkelig som skjedde på
fjorden eller ved øya, hadde vi avtalt
spesielle kallesignaler. Flere kjente avis
folk holdt til her ute, men under
dekknavn.
Rett som det var fant vi en pakke med
et kjærkomment innhold. Teksten på
pakkene inni var som regel på svensk, og
da skjønte vi hvor de kom fra.
Ofte så vi det tyske fangeskipet
«Donau» passere nær øya. Vi hørte også
PENSJONIST-NYTT 3/2000

drønnet da den ble skadet i Drøbak
sundet av tidsinstilte limpets som Max
Manus og hans gjeng hadde plassert
under bunnen på båten. Skipet ble satt på
grunn ved Skiphelle og ble liggende der
resten av krigen.
Tyske undervannsbåter gikk ut og inn
fjorden i full fart i overflatestilling og
lagde stor sjø som skadet både brygger og
båter på Aspond. Vi lå jo nesten midt i
skipsleia.
Rett som det var kastet engelske fly
miner i fjorden, og da var det full fart på
de tyske minesveiperne.
En gang fikk vi varsel fra Fagerstrand
Tankanlegg om fare for sabotasje. Vi

hadde hørt om oljetankene på Vallø som
engelskemennene sprengte i luften ved
bombeangrep. Vi evakuerte derfor til et
hus på vestsiden av øya hvor vi følte oss
tryggere.
Jeg glemmer ikke dagen i mai 1945
da to fiskeskøyter kom innom øya.
Skipperne stod på dekk og skjøt med
hagle, telefonen ringte – det var blitt fred.
Vi holdt fest og serverte de siste
boksene sild i olje – med svensk tekst på
lokket. Like etterpå dro vi fra Aspond.Nå
ligger øya der midt i fjorden som en bratt
fredens øy til glede for sommergjestene –
som ennå ikke har fått strøm og som er
avhengige av båt.
Reidun

ef

De eldre og datamaskinen
Det er utvilsomt mange eldre som føler
seg på usikker grunn mht å gi seg i kast
med datamaskinen. Det er dette de
Eldres IT-forum ønsker å rette på. Det er
på sin plass å avmystifisere begrepet IT
teknologi. Det er utrolig mange eldre
som i de senere år stiftet bekjentskap med
dette nye og spennende hjelpemiddelet
og oppdaget hvor nyttig det er. Som
tekstbehandlingsinstrument er det
fantastisk. Automatisk stavekontroll og
rettefunksjon gjør skrivearbeidet til en
lek. Kobler man seg opp mot Internett,
åpner en ny verden seg. Er man
interessert i slektsforskning f.eks, blir
arbeidet med å spore opp sine aner
betydelig forenklet. Er man opptatt av
kunstens verden, kan man avlegge besøk i
kunstmuseer over hele verden. Internett
gir deg adgang til opplysninger som kan
berike din viten på de fleste områder..
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Det er nå gått to år siden Frogn
kommunale IT forum for eldre inviterte
til de første begynnerkurs. Hittil har over
90 pensjonister deltatt i kurs for
nybegynnere og viderekomne – flertallet
er kvinner og den eldste er 85 år gammel.
Dette understreker ordtaket om at man
aldri blir for gammel til å lære noe nytt.
Nå setter vi i gang nye kurs på
Dyrløkkeåsen skole med lærer Bjørn
Gåsvatn:
1.
2.
3.
4.
5.

Nybegynnere – start tirsdag
Litt erfarne – start torsdag
Nybegynnere – start tirsdag
Litt erfarne – start torsdag
Viderekomne – start tirsdag

29.8.00
14.9.00
10.10.00
26.10.00
14.11.00

Kursene strekker seg over fem dager med
ialt 24 skoletimer. Kursavgift
kr 950,-. Påmelding til Frogn eldresenter.
Se oppslag der. Du kan hvis du vil! EK
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Målsa til minne

Godt nytt fra Eldresenteret

M

andag 14. august fikk vi det triste
budskap at Målsa var død. Like
før hadde hun feiret sin 80-års
dag sammen med slekt og venner.
Målsa var et begrep i Drøbak – alle
kalte henne Målsa – selv om hennes
døpenavn var Målfrid. Hun var
levende interessert i Drøbak og ikke
minst i Oscarsborg, Bergholmen og
Håøya siden hennes far, løytnant
Løvik, hadde tjenestgjort der.
Målsa hadde en fabelaktig
hukommelse – var nærmest et
levende leksikon og øste med
glede av sin viten.
Målsa var lærerinne ved
Drøbak folkeskole helt til
hun gikk av som pensjonist.
Hun og hennes mann, kontorsjef
Rolf Thorbjørnsen i kommunen, visste
alt som var å vite om Drøbak. Hun følte
seg som mor for sine elever og bevarte og
pleiet vennskapet med dem i alle år.
Hun stoppet deg på gaten og fikk
passiaren i gang. Var det noe du var i tvil
om, kunne du spørre Målsa. Hadde hun
ikke svaret på rede hånd, ga hun seg ikke
før hun fant ut av det – og da vinket hun
deg ivrig til seg.
Hun var levende opptatt av litteratur,
teater, musikk og kunst og var trofast
gjest på museer og utstillinger – og ikke
minst i Formiddagstreffen.
Målsa skrev mange innlegg og ga gode
råd og vink for Pensjonist-nytt. Vi er
takknemlige over å ha kjent henne.
Hennes datter Maiken elsket å besøke
sin mor, og sammen hadde de mange fine

5. oktober: Høsttur til Kosterøyene
Vi reiser fra Eldresenteret ca. kl. 09.00
og setter kurs for Strømstad. Fremme i
Strømstad ved 11-tiden går vi ombord i
vår ventende charterbåt og setter kursen
for Koster. Vi stevner utover Koster
fjorden, en kløft i havbunnen som er 270
meter på det dypeste.
Vi legger til på Långagarde brygge ved
det gamle sildesalteriet «Sibirien» som i
dag er restaurant og bygdemuseum. Her
blir det servert kaffe og kake, samt
omvisning med guide i museet.
Etter en stund blir vi hentet av
«Kostertoget» som frakter oss over øya via
kirken til Ekenas fiskehavn der Koster
fiskerøkeri ligger.

Pris ved 25-34 deltakere
kr 490,- pr person.
Påmelding til Eldresenteret
Telefon 64 93 24 31.

gh

Formiddags-treffen
Tirsdag 26. september
kl 11.00 i Rådhuset
Magister Nils Butenschön
kåserer om

opplevelser både i hjemmet og på reise.
En fargerik personlighet er gått bort.
Hun vil bli sterkt savnet.

Midtøsten
– går det mot en løsning?
Servering – Velkommen

Bernhard Magnussen
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Røkeriet, fiskehavnen og fiske
forretningen er nybygget og innviet
sommeren 1999. Her blir vi servert lunsj
bestående av dagens fiskerett med smør,
brød og salat, samt måltidsdrikke og
kaffe. Etter lunsjen kan vi besøke og
eventuelt handle litt av røkeriets
delikatesser.
På ettermiddagen reiser vi tilbake til
Strømstad med shopping og hjemreise.

PENSJONIST-NYTT 3/2000

PENSJONIST-NYTT 3/2000

Teater
Onsdag
13. september
kl. 19.30
Nationaltheatret:
Fruen fra havet
(Henrik Ibsen)
Bussavgang
fra Eldresenteret kl.18.15
Pris kr. 200,- inkl. buss
Har du meldt deg på?
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• T ry k k : O B H a n s e n
as

Hårpleie: Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 09.00 – 14.00
Fotpleie: Mandag, onsdag og fredag kl. 09.00 – 14.00
Advokathjelp: Timeavtale
Retting av tøy: Onsdag kl. 10.00 – 13.00
Arbeidsstue: Tirsdag, onsdag og fredag kl. 10.00 – 14.00
Kafeteria: Mand., tirsd., onsd., fred. 09.30 – 13.30, lørd. 09.30 – 13.00
Middag: Hver onsdag og fredag mellom kl. 12.00 – 13.00
Bridge: Hver tirsdag, begynner kl. 10.00
Transporttjeneste: Onsdag: Påmelding i Eldresenteret
Tur en dag i måneden: annonseres spesielt
Kursvirksomhet og teaterturer: annonseres spesielt
Veiledning i bruk og stell av høreapparater. 1. mandag i måneden
Hobbysenteret i Kirkegaten: kl. 08.30 – 12.30
Ovennevnte tiltak tilbys alle pensjonister i Frogn kommune
Ring 64 93 24 31 eller kom innom Eldresenteret. Kontortid: 08.00 – 15.30

Trine Suphammer

Niels Carlsens gate 20, 1440 Drøbak

p ro d u k s j o n :

frogn eldresenter
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