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Nr. 3 – September 2003 – Årg. 23
Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter

Seniortrim med
Kari-Anne Wold

Ut å gå

Valgets kval

Pensjonistene gikk seirende ut av pensjonstriden i sommer. Vi har endelig fått tilbake det
staten hadde tatt fra oss. Men det måtte hard kamp til. Lederen av forhandlingutvalget,
Einar Strand, kalte den underreguleringen som pensjonistene har vært utsatt for, og
etterslepet, for et ran. Sterke ord, men det viser seg at man må rope høyt for å bli hørt.
Valgets kval er over – motparten ga seg.
Nå er det andre valg som står for døren,
kommunevalget og fylkesvalgene Det er ikke
personlige penger det står på nå, men ting som for
de fleste teller like mye. Hva slags kommune skal
vi ha? Ikke minst skal vi bestemme hvordan den
skal se ut.
Som et organ for alle borgere i kommunen skal
vi ikke ta parti for noen. Men vi henstiller til alle
pensjonister å tenke nøye gjennom de forslag
partiene legger frem. Det er nemlig pensjonistene
som i kraft av lang erfaring og viten best vet
hvordan kommunen har sett ut og hva den tåler
av forandringer.
Man kan godt si at man står overfor valgets kval. Frogn kommune kommer til å forandre
utseende de neste fire årene. Ikke bare skal vi oppleve forandringer i bygdemiljøet. Store
utbygninger skal gjøres i Frogns grenseområder mot Drøbak. Som eksempel kan nevnes
Sogsti nye skole, en hel liten by nedenfor den fredede eika på Sogstiveien, Ullerud og jordet
ved Fæste. For ikke å snakke om Frogns stolthet, Oscarsborg.
Og inne i Drøbak er det nok å nevne Lehmannsbrygga og Noroltomta.

– godeste pensjonist!

Formen til pensjonistene er ikke som
den skal. De gamle har gjennomsnittlig
altfor lite mosjon. Nå skal Sosial- og
helsedirektoratet for alvor kartlegge
kondisjonen vår, og komme med forslag om
fysisk fostring. Mange foreninger, idrettslag,
vel og eldresentre har i løpet av året satt i
gang tiltak for å bedre situasjonen for eldres
fysiske helse. Det legges særlig vekt på å få
eldre til å komme seg ut å gå.
Her i Frogn er det mange spreke gamle
som mosjonerer, men i forhold til alle de
nær 1500 alderspensjonister, er det smått
stell. Når man går i de flotte turområdene
rundt Drøbak, er det få gamle man møter
– og det er vesentlig eldre pensjonister som
har bodd lenge i Frogn, eller urinnvånere
som kjenner marka skikkelig godt.
Men hvor er flertallet av de eldre
– innflytterne? Vi lagde vår egen lille
undersøkelse, og av svar vi fikk, var det ett
dominerende: De kjente ikke mulighetene.

Pensjonistene kan gi sitt besyv med i disse store utbyggingssakene som de gjorde da de vant
over selveste Stortinget. Intet er for stort, intet er for lite til å kjempe for. Det er tæl i våre
pensjonister!
Godt valg !

REDAKSJONEN
Rolf Dimar
Reidun Iversen
Asgjerd Wærnhus
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64 93 02 39
Sverre H. Christophersen
64 93 32 78
Karl Garder
64 90 91 19
Arne Nesje
Bernhard Magnussen 64 93 04 89

64 93 90 35
64 93 07 13
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80 årig dame med staver på vei mot
Solbergstrand.

De forbandt Drøbak og Frogn med
bading, og kjente i liten grad til det flotte
turområdet i bygda, langt mindre til den
rike flora og fauna vi har, historien om
gammel bosetting, den varierte geologien,
gammel sysselsetting, odltidsfunn,
fornminner og gravrøiser. Noen mente også
at det var så bratt terreng i områdene bak
Drøbak. Det er jo snarere tvert om.
Fra sentrale parkerings-plasser som Follo
Museum, Høiås og Røis er det fine, ganske
flate stier som egner seg godt å gå på for
eldre mennesker. og etter at «vandrestavene»
er kommet på markedet, er det bare å sette
i gang.
Vårt råd til eldre innflyttere og deres
eldre gjester er : Spør eldre innfødte
eller andre eldre som har bodd lenge i
kommunen, så får dere vite om de mange
Hvilepause ved dammene.
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stier som vil føre dere ut i flott natur på
stier som gir god mosjon. Eldre i Frogn
skal ikke behøve å bli sinker i den bølge
av «ut å gå for gamle» som nå rir over
landet. De mange som
kommer fra Oslo-området
skal vite at de vil finne minst
like gode naturområder
som Nordmarka, Øst- og
Vestmarka.

Hiv deg utpå allerede nå!

Høsten er snart her, og denne
årstiden gir fin anledning til
å begynne turene på bena. Vi
prøvegikk noen ganske få av
de korte turene eldre innflyttere kan gå uten
de store anstrengelser. De er stort sett på et
par kilometer, og vi skal se noen ganske få
eksempler på de nye midler man har til å
hvile på innimellom – og støtte seg til.
Sørover er det flatest fra Røis
til Solbergsand. På Røis er det en
parkeringsplass i skogen, så man kan legge i
vei mot Solbergsand. Det første stykket på
ca. 500 m går på sti gjennom skogen. Men
så går man en kilometer på fin, flat sti langs
dyrket åker og eng på den ene siden og

skog på den andre, så man får all verden av
naturopplevelse. Stien er godt merket med
skiltanvisning og røde merker på trær, for
her går også skiløype.
Men vi får mer naturopplevelse på den lille
strekningen. For 9000
år siden – i den eldre
steinalder – lå Røis-området
i strandkanten under
Øyerudåsen. Da vannet sank,
slo de første bøndene seg ned
i området for mer enn 5000
år siden. Ved Solbergsand var
det fin sandstrand for 9000
år siden og «sand» antyder
at her gjorde isbreen en midlertidig stopp
og avsatte sand. Steinalderjegerne har trolig
vært på jakt- og fisketurer her.
Vi kan avslutte turen her, men vil du gå
noen hundre meter lengre, kommer du til
mange gravrøyser. Beslutter du å gå videre
fra Solbergsand, viser turskilter vei.
Men det fineste utgangspunktet for en
tur fra Røis er naturstien – en rundtur på
et par kilometer. Naturstien ble grundig
gjennomgått i Pensjonist-nytt nr 3,
september 2002.

Turer nordover

De beste utgangs-punktene for turene
nordover er parkerings-plassene ved Follo
Museum og Høiås. Seierstenmarka byr
på fine stier, og hele området innover
til de mange dammene er godt merket.
Naturen er flott med edelløvskog og en
rik flora. Det er også interessant geologi
i området. Hvis man f.eks legger veien
mot Veisvingbatteriet, går man på en kant
av moreneavsetning der eldre innflyttere
fra Oslo vil møte «kjenninger» i form av
store blokker som isen fraktet fra Nord- og
Vestmarka. Veisving-batteriet gir ellers et
4
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Hvil deg på
hav av historie, og mye av den kan leses på
en hendig
flotte tavler langs en meget god fotsti fra
sammenleggFollo Museum gjennom Seiersten Skanse.
Skansen er praktisk talt samtids-historie. bar stol.
Kjøp den i
Den ble bygget i årene 1898 til 1900 for å
sportsbutikken
stanse eventuelle inntrengere fra landsiden.
og legg den i
Systemet er så lett synlig og tilgjengelig
sekken.
at man nesten fryser på ryggen av å oppleve
hva soldatene den gang måtte gjennomleve.
Man vil nesten
Fra Marka og ut mot Haver
glemme at
man er på tur
ses folk som er ute og traver
når man legger
med nykjøpte stokker
veien gjennom
dette anlegget.
går de som klokker
og heller stoppe
opp og oppleve mens andre nok faller i staver
Gudmund Syrrist
nær historie.
Vi står her
det nok av ved dammene som er kunstige.
overfor en kjerne nå like før feiringen av
Det er ikke mange årene siden de sørget for
unionsopp-løsningen i 2005.
vann til Drøbak.
I de sydvendte hellingene er det rike
samlinger av varmesøkende trær med lind,
Dette var bare noen forslag til lette og
alm, lønn, ask og eik – og dermed kan man
interessante turer for eldre. Lett på baken
oppleve en lang rekke fuglearter, deriblant
og prøv dem.
flere sangere.
Mer informa-sjon om tur-områdene
i Frogn – ta kontakt med Servicetorget i
Dammene
Rådhuset eller Turistkontoret på Sjøtorget i
Fra Museet og Høiås går det fine
Drøbak.
gangstier inn til dammene – og da særlig
Glem ikke hjelpemidlene som
Øvredammen som vil være et naturlig
bildene viser: sammen-leggbare turstaver,
endepunkt for eldre turgåere. Der vil de
sammenleggbar hvilestol og sitteplate.
møte et rikt fugleliv og til tider folkeliv, for
Rolfot
det er mange som bruker områdene rundt
dammene som rasteplass. Samtidshistorie er
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Flere og flere

Galleri Havstad

tar stavene fatt
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KRISTIAN SCHAU
OFFENTLIG GODKJENT OPTIKER
BRILLER – KONTAKTLINSER

Drøbak Optiske

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

Storgt. 15, Drøbak, Tlf 64 93 46 55

A.s Drøbak Mek.
Verksted
AUTORISERT
RØRLEGGERBEDRIFT
Telefon 64 93 04 43

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

Vi tar imot reparasjoner av smykker og bytter gull
AAMODT FYSIKALSKE
INSTITUTT
Wienerbrødskjæringa 6
1440 Drøbak
Telefon 64 93 20 11

Storgaten 12-16
1440 Drøbak
Telefon 64 93 10 60

AKTIESELSKAPET

Foto: Trine Suphammer

ROLFOT har staket opp fine stier for oss,
både i sør og i nord. Det er bare å legge i
vei. Vil du ha selskap på turen, kan du møte
opp på parkeringsplassen v/ Follo Museum
hver fredag kl 10.30 Ta med staver (du
kan få kjøpt dem i nærmeste sportsbutikk).
Vi går i Seierstensmarka – en til to timer
hver gang. Av og til har vi med oss mat og
kaffe. Følg med i «Hva skjer» i Amta. Det
kan jo tenkes at dag og tid forandres.
STAVGANG har nå bredt seg som
en farsott, og bra er det. Både unge og
eldre , friske og funksjonshemmede kan
ha glede og nytte av staver. Det er viktig
at stavene brukes riktig. Her får vi god
instruksjon av Kari-Anne Wold. Vi skal
få henne med på en av de første turene.
Stavene skal være så høye at de svarer til 0.7
ganger din kroppshøyde, og albueleddet
skal være omlag 90 grader når dere holder i
stavhåndtaket. Best er det å kjøpe stillbare
staver. Da er det enkelt å ta dem med om
du skal ut å reise.
Stavene brukt riktig gir flere for-deler.
De sørger for at du bruker alle de store
muskelgruppene i kroppen, som gjør at
forbrenningen øker. Bruk stavene slik du
gjør når du går på ski, skyv kraftig fra. Du
kan øke energiforbruket med inntil 40%.
Stavene avlaster de vekt-bærende leddene:
knær, hofte og rygg. Da er det bare å si:
GOD TUR !
Om du vil, møtes vi fredager kl. 10.30
på parkeringsplassen ved Follo Museum.
AN

Norsk Kunsthåndverk
Personlige gaver
i de fleste prisklasser.
Velkommen til
en liten glad kunstopplevelse!

O. B. Hansen
Lindtruppbakken – 1440 Drøbak – Telefon 64 93 00 27
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Da bilene erobret Drøbak
Bensinstasjonen i Lindruppen er
en saga blott. Det er på tide å se
tilbake på begynnelsen. I 1927 brant
urmakerforretningen til Arthur Johansen,
og opp av asken dukket bensinstasjonen
Esso. Den var av den gamle, gode typen
som dessverre ikke greide å overleve den
moderne tid. Men stasjonen skulle sette
sine spor i Drøbaks næringsliv, for det var
i den tiden badebyen kjempet sin verste
kamp mot arbeidsløsheten. Ordføreren var
oppgitt: De unge bør flytte fra byen for å få
seg arbeid, sa han i en bystyredebatt i 1928.
Men da kom bensinstasjonen i
Lindruppen og skaffet arbeid til et par
mann, og bilismen var i ferd med å overta
det dominerende hestemarked. Men det
var fremdeles diskusjon om man skulle
slippe de uhyrlige bilene til. I Frogn var
det bønder som skrev i avisen at man måtte

Lindtruppen slik den var før. Det
store bygget overfor Esso-stasjonen er
Garverigården.

være heldig hvis man slapp fra det med
livet i behold hvis man møtte de brølende
uhyrer og ikke greide å holde hesten under
kontroll. Og det ble selv i byen brukt sterke
argumenter mot bilene. Kjøpmann Torvik
mente at bilene kjørte altfor fort og ville ha

Bilfergen Leif I begynte å frakte biler i 1932. Den lå der det i dag selges reker.

8
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Esso-stasjonen i Lindtruppen ble bygget etter brannen hos urmaker Arthur Johansen i 1927.

strengere politikontroll. Fartsgrensen inne i
Drøbak var hele 15 km. i timen!!!
Men utviklingen var ikke til å stoppe.
I l928 var det 42 biler i Drøbak. Det var
19 personbiler og 6 laste-biler, en av dem
har vi fortalt om tidligere i Pensjonist-nytt
da Karl Randin satt på med Drøbaks første
lastebil som var eid av kjøpmann Gude
Andersen. (P-N nr. 1 mars 2000). Og i
1928 hadde tre drosjer funnet sin plass i
Drøbak sammen med tre varebiler og 2
kombinerte biler. I dette valgåret var det at
transporten av velgere til valgurnene i bil
begynte. Det var Høyre som tok initiativet.
Stadig flere biler fylte i Esso-stasjonen i
Lindruppen, også bussene, som det var blitt
10 av i 1928. I mangel på rutebilstasjon,
begynte disse å parkere på Torvet. Dette
førte til at Torvet etter hvert kom til å
overta bryggas plass som Drøbaks møteplass
og viktigste sentrale sted. Man kunne nå
reise til Oslo med buss på halvannen time,
Snart gikk det buss på kryss og tvers over
PENSJONIST-NYTT 3/2003

hele distriktet. I l929 flyttet Narvesen sin
kiosk fra dampskipsbrygga til Torvet. Men
brygga holdt fortsatt fast på sin dominans
som stedet der gods til næringslivet
dominerte.
Den økte trafikken i Drøbak førte også
til at det ble behov for biltransport over til
Hurumlandet. Slik bar det seg til at vi fikk
bilfergen Drøbak-Hurum. Det var i 1932,
og gamle Drøbaksfolk husker sikkert Leif 1.
Men Esso-stasjonen levde sitt liv
videre i arbeidsløshetens kvelende år. Med
sitt prangende skilt skuet den utover
Lindruppen som stadig forandret seg.
Forsvant gjorde både Garveriet, Børresengården med bakeren og Cafe Iris, Ruudgården og Avholdslaget.
Også den gamle bensinstasjonen ble
jevnet med jorden og oppstod som en ny
stasjon som også utviklingen gikk fra. Og
så tok utviklingen også den. Og nå er det
helt slutt på bensinen i Lindtruppen.
			
Rolfot
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Hav av tid

–Biblioteket står til din disposisjon

Eva Blixrud er stolt av
Barneavdelingen i 2.
etasje.
Foto: BM

Berit Boland (t.v.) viser deg gjerne årets
bøker.
Ungdom og data i «Blå zone» i 2. etasje syd
(under).

Det er ofte vanskelig
å orientere seg i
flommen av bøker.
Mange kommer på
biblioteket og spør
etter en «god bok». Vi
anbefaler bøker så godt vi kan, men en god
bok for den ene kan være en dårlig bok for
en annen. Smak og behag og interesser er
selvsagt det avgjørende. Mange liker også
å lese bøker de blir anbefalt av andre, både
venner og familie.
Jeg vil derfor foreslå en Boktips-stafett
i Pensjonistnytt. På den måten kan mange
få bidra med en anbefaling av en bok de
liker. Den kan like gjerne være gammel som
ny. Det kan være en roman, en diktsamling,
faglitteratur, en hobbybok eller hva som
helst som du tror at også andre vil ha glede
av å lese. Stafetten kan bygge på at de som
skriver også utfordrer en annen til å bidra
neste gang. Samtidig bør stafetten være
fleksibelt åpen slik at den som har lyst
kan skrive et boktips selv om man ikke er
utfordret. Og disse kan redaktøren ta inn
når det passer av hensyn til kontinuitet og
variasjon.
Jeg har lyst til å sette i gang stafetten med
det samme og starter med å anbefale en
bok. Boken jeg vil anbefale er :
«Hav av tid» skrevet av
Merete Morken Andersen.
Forfatteren har klart å skrive en vakker og
klok roman om noe så sjokkerende og
naturstridig som en ung jentes selvmord.
Handlingen forklares ikke fullt ut, kanskje
fordi den ikke er til å fatte. Sekstenårige
Ebba går en morgen ut i skogen og henger
seg til tross for at hun er et kjærlighetsbarn,
høyt elsket av sine fraskilte foreldre.
Forfatteren skildrer alle foreldres grusomste

10
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mareritt med et
nydelig språk og
med hjertevarme.
Alle Ebbas
nærmeste får
fortelle sin versjon
av sitt kjennskap til
henne.
Ebba vokste
opp med foreldre
som gjorde sitt
ytterste for at hun
skulle ha det bra. Hun er et vakkert og
begavet barn som alle blir glad i. Etter et
intenst og lykkelig kjærlighetsforhold glir
foreldrene fra hverandre, og faren forlater
moren for en annen kvinne. Midt mellom
dem står Ebba som tidlig lærer å ta ansvar
og vise omsorg. Moren
klarer ikke å skjerme Ebba
mot sin sorg og bitterhet.
De voksnes handlinger
og uoppgjorte konflikter
fratar Ebba en sorgløs
oppvekst.
Men romanen
er først og fremst en
ekteskapshistorie hvor
foreldrene fra hver sin
synsvinkel forteller
Astrid Ostorp
hvorfor forholdet deres
gikk i stykker. Siste natt før begravelsen
møtes foreldrene igjen og får snakket ut.
Bare slik kan Ebbas død bringe mening til
dem. Denne boken om Ebba og hennes
familie er, så rart det enn kan høres, en lys
bok, og vanskelig å legge fra seg.
Astrid Ostorp
Enhetsleder Biblioteket
Som neste leser ut i stafetten utfordrer jeg
Britt Marit Roxrud.
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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
STEDET MED MILJØ
TELEFON 64 93 07 03
Alt under ett tak!

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

OASEN
HAGELAND
Drøbak Hagesenter AS
Hageland

Storgaten 22, 1440 Drøbak
Storgaten
Telefon:22,
641440
93 03Drøbak
59
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

PåKumlegaarden spiser du godt

Spesialist i øre – nese – hals

Telefon 64 93 23 06
Storgaten 1
1440 Drøbak
PENSJONIST-NYTT 4/2002
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Niels Carlsensgt. 11 – 1440 Drøbak
Telefon 64 93 15 04
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BrudesteinenvedHåøya
Litt nord for Trondstad
på østsiden av Håøya
står det en stein rett opp
og ned i vannet. Dette
er Brudestein eller
Brurestein som vi sier
i Drøbak. Denne har
vært et kjent sjømerke
gjennom alle tider. I
sjøkartene er den også
avmerket. Hvordan
denne ble hetende det
er knyttet til et gammelt
eventyr. Det var mor
som fortalte meg dette
da jeg var liten gutt.
Hun hadde hørt det av
sin mor som bodde i
Kloa, en liten hytte som
ligger i Kloasundet på
vestsiden av Håøya.
For lenge, lenge
siden da det ennå fantes troll og skrømt
hendte dette som skulle gi steinen navn.
Inne på nordsiden av Håøya bodde det
en fisker sammen med konen sin. Han og
konen led ingen nød, for det var rikelig
med fisk i fjorden og godt med vilt i skogen
inne på Håøya. Etter noen år fødte konen
hans en datter. Den vesle vokste opp og
ble en pen jente. Ja, hun var vakker at det
gikk frasagn om henne. Dette hadde også
Håøyakongen lagt merke til. Håøya-kongen
var trollet som hersket på øya. Han hadde
nok tenkt å bergta den fagre jenta og få
henne som kjerring inne i berget. Men
skjebnen ville det nok annerledes. En ung
og vakker fiskergutt var ofte på besøk hos
fiskeren og konen. Han hadde nok et godt
PENSJONIST-NYTT 3/2003

øye til den vakre jenta,
og hun til ham så staut
og kjekk som han var.
Etter en tid tok han
mot til seg og spurte
om hun kunne tenke
seg å gifte seg med ham.
Jenta svarte ja med det
samme. Så ble det ringt
og lyst for dem begge,
slik skikken var på den
tiden. Bryllup skulle det
bli om ikke så lenge.
Dagen kom og
bryllupsfolket og
brudepar satte seg i
båten. På denne tiden
var det bare kirke i
Frogn. For å komme
dit måtte en først ro til
Drøbak, så gå den lange
veien til kirken. Denne
søndagsmorgen startet brudefølget tidlig.
Været var vakkert og sjøen lå blank og rolig.
Alt så ut til å bli en fin dag. Da kongen
fikk øye på båten, skjønte han hva som var
hendt og ble så eitrende sint at han holdt
på å sprekke. Dersom ikke han fikk jenta,
så skulle heller ingen andre få henne. Han
tok en diger kampestein og kastet den etter
brudefølget. Steinen traff båten og knuste
den. Brud og brud-gom og alle som var
med i båten druknet. Håøyakongen fløy
rett inn i berget rett før sola randt, og ingen
har sett ham siden. Brudesteinen den står
der et stykke ut i vannet på nordøst siden
av Håøya den dag i dag og vitner om gamle
dager da Håøyakongen regjerte på øya.
Putte
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Målet var å flytte seg selv og familien til
et mer behagelig klima. En tok med seg
potetene og geitosten og hadde det sutalaust
et par uker i liggestol med sand mellom
tærne. Sammen med andre nordmenn.
Nå er vi inne i en ny fase: Folk vil
ha opplevelsesferie, gjerne individuelle
opplegg. Mange lærer seg flere språk for å
komme inn på lokalbefolkningen. Vi legger
oss til nye mat- og drikkevaner.

Arne Nesje:

Jeg har
alltid vært
glad i å reise.
Kanskje var
det far, som også
var min lærer, som
tente gnisten. Vi
reiste på billigste
måten: på kartet i
geografitimene. Av
praktiske grunner
reiste vi alltid elvene motstrøms, altså
oppover fra munningene, for det var ikke
alltid lett å finne de tynne strekene der de
startet. Amazonas var komplisert med alle
sideelvene, hvor var egentlig hovedløpet? 70
år seinere fikk jeg se elva ved Manaus, 800
km fra kysten, der den møter Rio Negro
som kommer svart og fæl fra Colombia.
Mange mil østover ser vi den svarte veggen
i Amazonas.
Vi lette etter høydene på fjell-toppene,
ofte vanskelige å se på grunn av den
brune fargen. Jeg måtte stole på far når
han sa at Aconcagua var 6959 meter
høyt. Det som lokket mest, var kanskje
klangen i de fremmede navnene: Napoli,
Montepulciano, Kilimanjaro, Kashmir,
Titicaca. Jeg smakte på dem til jeg sovnet.
Jeg fortsatte med den billige reisemåten:
Om somrene tok far meg med til
Skoltegrunnskaien i Bergen for å se på
turistskipene som også den gang kom i
hopetall til Vestlandets hovedstad. De var
skinnende kvitmalte, og turister i khaki og
lange kåper veltet ned over gangwayen og
betalte med dollars.
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Frokost i en bypark…

Joda, begynte etter hvert å reise
selv også, til slektninger i Sunnfjord, i
sommerferien. Fra Bergen med båt kunne
turen ta ei natt og en halv dag. Billigst var
Sendingen, ei ombygd frakte- skute. Kr. 5
fra Bergen til Kalvåg, mitt fødested. Det
var trangt og hett å sove under fordekket,
og forferdelig bråk av vinsjene på dekk hver
gang vi var innom ei
Det var ikke
havn. Mest moro når
ofte reisevi kom til Hovden,
målene var
der skipperen bodde.
Han bannet og skreik
så langt
unna, det var til madammen som
kom ut på balkongen i
selve reisen
rosa natt-kjole. Gamle
som var
Hovden var nok ofte
opplevelsen.
fyllesjuk.

Pensjonistene – de nye reisende

En ny stor gruppe fyller opp hos
reisebyråene: pensjonistene. De har en
ekstra ressurs som ikke andre turister har:
de har tid. Et fabelaktig fortrinn som ikke
alle ennå skjønner rekkevidden av. I de 18
årene jeg har vært pensjonist har jeg prøvd
å utnytte denne gevinsten. Folk med vanlig
ferie må følge et visst skjema, en reiserute
med datoer og klokkeslett. Hvis de vil
oppleve å se fremmede land og steder. Kort
sagt: de må ta med seg «tidens tyranni» fra
dagliglivet inn i ferielivet. Fordi det er satt
av begrenset tid til ferie. Pensjonisten kan
derimot legge opp løpet på en helt annen
måte. Han/hun kan til og med tillate seg å
kaste bort tid, for å få til en bedre løsning.

Tur/retur billett

I få ord er mine opplegg slik: jeg kjøper en
tur/retur billett til det landet jeg vil besøke.
Jeg kan velge ”åpen retur”, da bestemmer
jeg returen når jeg blir reiselei. Eller ”fast
…og deretter
Siesta.
Husk alltid å ha
fotoapparatet for
hånden – men
helst ikke når du
sover.

Det var ikke ofte reisemålene var så
langt unna, det var selve reisen som
var opplevelsen. Det var sangen i
skinneskjøtene, ulet fra damp-skipsfløyta,
nye, rare mennesker med andre dialekter.
Chr. Radich har i år en annonse gående:
Når reisen er målet
– Du behøver ikke å reise langt for å
komme i denne sitrende stemningen: jeg er
på reisefot.
Etter krigen kom en ny reisemåte:
charterturene. Her var ikke reisen målet.
PENSJONIST-NYTT 3/2003

Frokost på landet…

PENSJONIST-NYTT 3/2003

15

retur”, det er det billigste. Noen ganger
bestiller jeg fra Norge den første hotellnatta
i fremmed land. Adresser og telefonnumre
finner jeg i min reisehåndbok, som for
meg i alle år har vært Lonely Planet. Den
dekker hele verden, med utgaver for hvert
land. I år, da turen gikk til Sri Lanka,
hadde jeg ikke bestilt hotell på forhånd.
Jeg spurte i informasjonen på flyplassen
om de kunne skaffe meg et hotellrom i
hovedstaden Colombia. Hvorfor inn i
storbyen, sa de der. Du kan få et godt hotell
mye nærmere, på stranda. Vi skaffer deg
taxi, turen tar bare 20 min. Ja vel, slik kom
jeg til Negombo og Topaz hotell, hvor jeg
forhandlet meg fram til en døgnpris på 10
dollar, inkl. stor frokost. Jeg hadde 10 uker
til disposisjon på Sri Lanka, et hav av tid og
ikke noe press på meg til å reise videre, ikke
noen reiserute. Kanskje jeg skulle bli her på
paradisstranda hele tida, slik jeg gjorde i fjor
på Zanzibar, der jeg bodde fast.

Lærer av andre

Men så treffer en andre turister etter hvert
– ved frokostbordet. Blant annet et eldre
tysk ektepar som hadde besøkt Sri Lanka 30
ganger. De rår meg til å besøke sørkysten,
og den fineste bukta der heter Unawatuna,
jeg smaker på navnet, det kjennes godt. Jeg
får telefonnummer og adresse til en god
familie, ringer og bestiller rom for to-tre
dager. Legger igjen det meste av tøyet mitt
på hotellet, tar tog og deretter en threewheeler til mitt nye hjem. Siden jeg ikke
har noe fast tidsskjema, blir to-tre dager
til ei uke, for jeg liker meg godt. På denne
uka får jeg informasjon i massevis om andre
gode steder å bo, Interessant steder å besøke
osv. Jeg flyter av sted som en kork på ei elv,
lever på andres nyttige råd og sender dem
videre til andre som reiser på samme måte.
Får tips om en tefarm der jeg kan få bo hos
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direktøren. Møter et par fra Australia som
tar meg med som reisefelle når vi alle skal
besøke de historiske byene på Sri Lanka. At
paret seinere besøkte meg i Drøbak ei uke,
er en sideeffekt av å reise på denne måten.

Utrolige muligheter

Jeg kan ikke nok understreke de muligheter,
tilfeldigheter som ligger åpne foran deg
når du reiser på denne måten – uten mål
og mening. Reisen blir til underveis. Ved
frokostbordet min første dag i Damaskus
(jeg hadde bestilt hotell fra Oslo,
hotelldrosje ventet meg på flyplassen –
og alt ble mye dyrere, men sikrere) kom
jeg i snakk med Mohamed fra Amman i
Jordan. Han ga meg sin adresse, jeg måtte
love å bruke den når jeg kom til Amman,
hvilket jeg gjorde. Han tok seg hjertelig av
meg og viste meg det beste av landet sitt.
Til gjengjeld satte jeg mitt navn på hans
visumsøknad til Norge. Hans gjenvisitt
her varte 2-3 uker. Varme, hjelpsomme
mennesker møter du overalt.
I Iran visste ikke folk hva godt de skulle
gjøre for meg. Noen ba meg på restaurant,
noen ba meg hjem til seg etter at de hadde
tatt meg på en lang sightseeing tur. En
ung lærer betalte taxien for meg, en annen
bussen. På flyet fra Oslo til Teheran kom
jeg i snakk med en kurder som jobbet i
Oslo. Ingeniør. Han skulle hjem og besøke
slekt og kjæreste. Jeg måtte love å ringe til
ham før jeg reiste hjem til Norge. Etter 3-4
ukers rundreise i Iran gjorde jeg det. Han
bodde i det nordvestre hjørnet av landet - i
trekanten mellom Tyrkia, Irak og Iran. Han
stod på flyplassen der jeg kom, sammen
med kjæreste og hele familien. Hos ham
bodde jeg gratis og franko ei uke.

viktigere for meg enn å finne kvite flekker
på kartet. Og så alle tilfeldighetene, eller
hva vi skal kalle dem, jeg har en mistanke
om at det kan være noe annet. Jeg var på
fottur i det herlige fjellandet Nepal, og
hadde med en innfødt ghurka som guide
og bærer. Vi vandret i et trappelandskap
og sov på enkle teahouses. Kvitkledde
Anapurna kneiste opp i 8000 m mellom
oss og kjempehøye rhododendrons. Vi kom
opp til Poon Hill i 3000 m, og hadde en
fabelaktig full-månekveld sammen med
vandrere fra mange land.33 år seinere sitter
jeg i dagligstua i et lite pensjonat i Antigua,
Guatemala. En dame ved et annet bord
stirrer lenge på meg før hun reiser seg og
kommer bort til meg. Husker du meg igjen,
sier hun, vi møttes på Poon Hill. Jeg måtte
beklage at jeg er lite flink til å kjenne igjen
folk. Hun og mannen var nederlendere.
Jeg var i Kashmir noen uker den gang
landet var åpent. Leide meg en husbåt nær
hovedstaden Srinagar. En dag tok jeg skyss
til lands, ville besøke en berømt moské et
par km. unna. Jeg ruslet oppover ei gate
med mange suvenirbutikker Plutselig ser
jeg et norsk flagg som henger ut fra et
butikkvindu. Jeg spør dama ved disken
om hun kan norsk. Ja, sier Vera, jeg er
fra Drøbak, og mine barn har hatt din
frue, Gjøa, til lærer. Jeg kjenner deg, og
min far var leder av det første norske
bistandsprosjektet i Kerala i India,

5 år seinere. Min datter som har overtatt
huset mitt på Seiersten, hadde avertert
kattunger til gibort. Ei dame stoppet
utenfor huset, hun ville gjerne ha en
kattunge eller to. Hun ser gjennom vinduet
og sier til Anna: disse gardinene har jeg hatt
i min butikk i Srinagar – og det var riktig,
jeg hadde kjøpt dem der. Tilfeldigheter ?
Turister med tidspress og ferdige
reiseruter opplever ikke sånt. Dette oppleves
bare når en flyter rundt på tilfeldighetenes
hav. Her er det at vi pensjonister har vårt
store fortrinn. Vi har tid, og vi har tid til å
kaste bort tid. Gro sier i et avskjedsintervju:
Jeg drømmer om å få tid nok.
Et nytt kull studenter ved Berkeley
University i USA ble spurt om, da de ble
innskrevet, hvilken fase av livet de så mest
fram til. Svaret: pensjonisttilværelsen.
Skremmende. De var engstelige for
det drepende kjøret vi ser så mye av i
samfunnslivet i dag.
Hyland-Eriksen har skrevet klokt om
dette i boka «Øyeblikkets tyranni». Han
snakker om rask og langsom tid. Vi må ta
styringa selv, ikke la oss bli dradd inn i et
drepende tidspress.
Vi pensjonister bør legge opp våre
liv og våre reiser på en annen måte enn
de yrkesaktive gjør. Vi må ikke jage etter
opplevelser, men la opplevelsene komme til
oss.

Menneskene viktigst

Møter med mennesker er etter hvert blitt
PENSJONIST-NYTT 2/2003
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Interrail
for voksne

Spander en plassbillett

Av Gro Røsth

Ryggsekken gikk riktignok på hjul og
hadde håndtak som kunne dras ut ved
behov. Den var meget tettpakket, og var
nok litt i tyngste laget, men jeg hadde med
meg en sterk mann som løftet den opp i
bagasjehyllene. Har man bare en sekk som
bagasje er det lett å holde oversikten. Men
pakk ikke sekken tyngre enn at du greier
å løfte den en meter over hodet. (Eller i
armlengde.)
Da kan du la deg synke ned i setet
og la deg forføre av togets rytme og nyte
landskapet uten å være redd for å kjøre i
grøfta. Heerlig!

3.100 kroner for billetten

Billetten min kostet kr. 3.100. I løpet av
en måned kunne jeg da reise så mye jeg
ville med tog i Danmark, Tyskland, Belgia,
18

Foto: Trine Suphammer

Jeg kom meg
aldri av gårde på
Interrail i min
ungdoms vår. Men
nå, i min andre
ungdom, har jeg
gjort det. Det er
aldri for sent…

Nederland, Sveits, Østerrike og Frankrike.
Velger man færre land og kortere tur, for
eksempel på to uker, blir det billigere. Man
stopper hvor man vil, og blir så lenge man
vil på et sted. Vi fant ut at det var praktisk
å ta båt til Hirtshals og så videre med tog
derfra. På Hirtshals jernbanestasjon kunne
vi føre opp vår første strekning i det lille
heftet i tilknytning til billetten. Der skal det
stå dato, hvor du reiser fra, hvor du skal,
og gjerne tognummer dersom det er mulig.
I tillegg skal du krysse av for sitteplass
eller soveplass. Bestiller man plassbillett,
skal nummeret på denne føres opp der.
Dessuten bør man skrive inn reisestrekning
og andre opplysninger før billettøren
kommer. Det er denne delen han/hun skal
stemple, og det skaper irritasjon dersom de
må vente på at du skriver.
PENSJONIST-NYTT 3/2003

Jeg må nok tilstå at det er stor forskjell på
hvordan ungdom reiser på Interrail i dag og
hvordan vår reise forløp. Blant annet kjøpte
vi plassbilletter. Å trave rundt fra vogn til
vogn i desperat jakt på en ledig plass, er
ikke artig når man er blitt voksen. Og det
lønner seg ikke å stille seg i kø for billett
samme morgen man skal reise. Det prøvde
nemlig vi. Da kan det lett skje at toget
forlater perrongen før man er kommet frem
til billettluka. Når man vet hvilket tog man
skal reise videre med, sørg for plassbillett
god tid i forvegen. Gjerne kvelden før. Da
er det mindre kø, og mindre attraktivt for
lommetyver. De finnes på alle stasjoner, så
pass på!

jernbanen, er også de behjelpelige med å
finne hotell. Vi klarte oss uten. Til og med i
Paris fungerte dette utmerket.

Overnatting på hotell

Ulik standard på togene

Gro Røsth har hatt en positiv opplevelse som
voksen på Interrail. Her som fotturist midt
i Paris.

Standarden på togene kan nok varier
Det var også andre forskjeller på vår
noe. Vi tok som regel langdistansetog.
Interrail-tur og ungdommens. Vi overnattet
De har aircondition, og det var godt når
på hotell med alle nødvendige faciliteter. Vi
gradestokken krøp opp mot 38 grader. Fra
foretok kun en forhåndsbestilling. Det var
Genéve til Lyon tok vi lokaltog. Det var
i Cannes. Der skulle vi ankomme sent på
kvelden, og i min vel utviklede fantasi så jeg en varm opplevelse. (Det var nok derfor
jakken ble glemt) Togene
oss vandre fra
Men
det
finnes
ærlighet
også.
Mannen
i Danmark og Tyskland
hotell til hotell, ti det
min
glemte
igjen
ytterjakken
sin
i
toget
og Nederland er rene
ikke var rom for dem
på jernbanestasjonen i Lyon. I jakken lå
og presise. I Frankrike
i herberget. Jeg var i
en del papirer samt et kodekort til en
er de ganske presise,
forkant ganske usikker på internettbank. Litt penger var det også i
TGV går stort sett
det her med å ankomme lommene. Da vi oppdaget fadesen lørdag
formiddag,
var
toget
allerede
parkert
på minuttet, men de
en jernbanestasjon for
for
helgen.
Vi
fikk
beskjed
om
å
ringe
sanitære forholdene kan
deretter å vandre ut
mandag. Det gjorde vi fra Cannes, selv om
forskrekke en nordmann
i byen på leting etter
vi da egentlig anså jakken som tapt. Jeg
fra et møblert hjem.
et sted å sove. Den
snakket litt med togpersonalet og Angel
Jeg har vært i Frankrike
bekymringen kunne jeg
(Som Bengt virkelig så på som en engel)
på
turistkontoret
i
Cannes.
Det
endte
mange ganger før, og
ha spart meg. Greie og
med
at
jakken
ble
oppsporet.
Vi
sendte
var forberedt. Derfor
rimelige hotellrom med
frimerker og kontanter til tollutgifter til
er det lurt å ta med litt
dusj og TV fant vi uten
jernbanestasjonen, og jakken ble sendt
toalettpapir og noen
problemer i gangavstand til Norge. Da vi kom hjem kunne jakken
våtservietter i veska på
fra stasjonene. Kommer
hentes på posten med alt intakt. Til og
med
pengene
i
lommene
var
på
plass.
franske tog. Det er også
man i åpningstiden
Bravo!
lurt å kjøpe en baguette
til turistkontorene på
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FØLG MED I

Kom innom til en hyggelig prat om
vårt fordelsprogram

«Aktiviteten»

Apotek iKARAT
Drøbak Sentrum

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

Storgaten 18 – 1440 Drøbak
Vi har mulighetene, du har valget.
Åpningstider:
Hverdager 9.00-17.00
Lørdager
9.00-14.00
Telefon 04800 Kundeservice
Telefon 64 90 77 80 Faks 64 93 39 04

Frivillig kontingent
Giroblanketten som vi vedla nr. 1/2003
ble vel mottatt hos våre lesere. Også
i år har bidragene- store som småstrømmet inn. Det muliggjør at vi kan
opprettholde bladet med godt illustrert
stoff og ta i bruk flere fargebilder.
Vi takker hver enkelt på det
hjerteligste. Det stimulerer
redaksjonen i
ønsket om å
lage et
leseverdig
blad.

Niels Carlsensgate – 1440 Drøbak

GRØNTHUSET

DRØBAK FRUKT- OG GRØNTTORG
PAVELSGÅRDEN – STORGT. 7
TLF. 64 93 02 88

og noe å drikke før du går på toget. Og det
gjelder alle tog. Det finnes trillevogner om
bord, men maten de selger der er dyr og
kjedelig. Ølet derimot er kaldt og ikke så
dyrt…
Jeg hadde kun med meg håndveske og
sekk på hjul. Men i Paris ble jeg så lei av å
dra rundt på plastposer med vannflasker at
jeg kjøpte meg en liten sekk til dette formål.
Dermed hadde jeg en sekk på ryggen og
en sekk i hånda. Det var egentlig svært
praktisk.
Interrail for ungdom er opp til 26 år.
Deretter går det over i kategorien voksen
uten grense oppover. Det finnes ingen
avslag for pensjonister. Men 3100,- for en
billett er jo ikke dyrt da… God tur!

Vinner kampen
mot høye priser!
HVERDAGER KL 09 – 20
LØRDAGER KL 09 – 18

«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.

Broderi og garn – kunstige blomster m.m.
Vi har det meste……for de fleste!
18
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Av Drøbak
Kunstforeningsannaler
Tekst: Øystein Øystå
Tegning: Jan-Kåre Øien
Vår interesse for :/:kunst er berømt:/:
aldri forsømt,
alltid på åpning til glasset er tømt
mangen en lørdags morgen.
Sånn har man sunget fra revyscenen om
Drøbaks mest trofaste kunstpublikum. De
som kom hver gang dørene ble åpnet for en
ny utstilling. Og som stadig kommer. Først
skjedde det i Drøbak Kunstforenings regi,
deretter i galleriene som blomstret opp, jeg
fristes til å si: I kunstforeningens kjølvann.
22

Man mobbet rett og slett det kunstglade
publikum!
Vi er kulturlivets :/:kvinner og menn:/:
er vi så menn
Glassene tømmes og fylles igjen
mangen en....
Dette ville vært dårlig gjort, om ikke det
var for at teksten er skrevet av en som selv
var og er blant de ivrigste vernissagere,
dessuten med en fortid som leder av
Drøbak Kunstforening. Det er, med andre
ord, snakk om en kjærlig og selvironisk
mobbing. Og det tåler man.

Stadig nye idéer
PENSJONIST-NYTT 3/2003

Under ledelse av den elleville Gunnar
Hoff, og med undertegnede som
ivrig våpendrager, begynte Drøbak
Kunstforening for alvor å synes i slutten
av 1960-årene. Forleden bragte en riksavis
en helside om en kunstutstilling på en
restaurant et sted. Noe så nyskapende,
liksom! Dette gjorde da vi for 35 år siden,
dengang «Sommergalleriet i Drøbak» ble en
munter fiasko, økonomisk sett iallfall.
Så måtte vi finne på noe nytt. Jeg hadde
tatt over som formann. Det var visst noe
som het Follo Museum. Men hvor i huleste
hampen lå det? Sogne-prest Asbjørn Bakken
i Ås var formann i historielaget. Kunne
han tenke seg underholdningskvelder på
muséet, for å sette det på kartet? Vi trodde
ikke han ville, men spurte allikevel.
Men tenk, så ville han det. Og vi
fikk frie hender, nesten iallfall, til å starte
«Fredagskvelder på Follo Museum». Dette
var før både Detektimen og mye annet, så
tilbudene sto ikke i kø. Dessuten kunne
man, ut fra store kontaktflater, lokke hit
artister av tildels høy kvalitet.

Dagens og morgendagens navn

Aller helst burde de ha en tilknytning
til Drøbak. Carsten Byhring og Erik
Bye for eksempel. Og Gunnar Haugan,
som på den tid hadde Drøbak-kjæreste.
Forfatteren Gunnar Bull Gundersen trivdes
her. NRK-folk: Otto Nielsen, Hartvig
Kiran, Else Michelet, ja Else debuterte
som soloartist nettopp på Follo Museum.
Pianistene Christian Eggen og Tore Dingstad.
Visesangere og diktere. Noen av dem er
store idag. Den gang var de bare unge og
lovende.
Ole Paus, Geirr Lystrup, Kjetil Bjørnstad,
Hege Tunaal. Og flere til. De kom, og laget
show og moro på trammen foran Børsumhuset. Undertiden regnet det, da rykket
PENSJONIST-NYTT 3/2003

vi inn, men etter en stund fikk vi ikke lov
lenger; møblene var for fine. Det kan man
jo forstå.
Publikum strømmet til. Den siste
Fredagskvelden i 1970 var over 400
betalende samlet på gressbakken foran
Børsum-gården. Medlemstallet i foreningen
steg, dette var den første store oppturen.
Senere har det naturligvis vært flere;
Drøbak Kunstforening driver vel idag bedre
enn noensinne.

Dødsforaktende dugnadsånd

Men det var særlig én innsats jeg hadde
lyst til å fortelle om. Den handler om en
nærmest hensynsløs dugnadsånd, og kan
være verd å ta med seg i dag, hvor praktiske
oppgaver oftest må løses av pengemidler
eller via et offentlig organ.
Vårt begavede bysbarn Christian Eggen,
som hadde debutert i Universi-tetets
Aula allerede, hadde sagt ja til å spille en
Fredagskveld. Problemet var at det ikke
fantes noe piano på muséet. Men der hadde
vi Ernst Rolf i kretsen. Han eide et piano.
Bare at pianoet befant seg i Moss. Ernst
og Fredrik Stabel var meget sammen. Ville
Fredrik være med og hente pianoet – hvis
Ernst klarte å skaffe en lastebil?
Men to mann var for lite. Snille Per
Aamot var sekretær i Kunstforeningens
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styre akkurat da. Dessuten var han stor og
sterk. Han ofret seg, og Ernst Rolf fikk låne
lastebil av sin daværende svigerfar, slakter
Rommerud.
Ferden gikk til Moss, hvor de tre på
uforklarlig vis klarte å få pianoet opp på
lasteplanet, der det ble surret noenlunde
forsvarlig. Med strek under noenlunde.
Ingen i denne merkelige troikaen kunne
betegnes som det praktiske livs menn.
Langsomt og forsiktig satte Ernst kursen
mot Drøbak, mens Per og Fredrik, begge
nær 60 år, befant seg på lasteplanet for
å holde øye med sine egne surringer.
Ekvipasjen sneglet seg avsted i veikanten.
Det var enda på den tid da Mosseveien fikk
tilnavnet Dødsveien.
Og nå venter du vel på at det hele endte
med forferdelse, og ser for deg pianoet som
vrak i grøfta, oppå de sørgelige restene av
våre to hjelpemenn på bil. Men nei. Lykken
må ha vært bedre enn det meste. Det
eneste var at Fredrik Stabel kom frem med
flatklemt tommeltott; et resultat av pianoets
små vandringer på lasteplanet. Men en
slakters lastebil hadde saktens sett verre syn.
Så måtte instrumentet stemmes, og så
ga Christian konsert, og så ble det suksess.
Dugnad for kulturen – til tusen! Og
tilbake.

jeg avslutte, med en replikk av Erik Bye.
Fredagene ebbet som regel motstrebende
ut i Tårnhuset. Ved denne anledning hadde
gjestene tømt huset for forfriskninger. Alt var
tørt, og slik kunne man jo ikke fortsette. Jeg
minnet Erik Bye på at han hadde en kartong
med 24 pils ute i bilen til en venn. Han
kvidde seg. «Den er jo honoraret mitt», sa
han. Det er OK, sa jeg. Da erklærer vi at det
er lørdag morgen, og her er det sluss.
Dette ble for sterkt. Han hentet ølet.
Og idet han åpnet den første ølboksen, falt
replikken som på en måte forsvarte offeret.
«Jeg sier som artister flest», sa Erik Bye med
ettertrykk. «Opp med honoraret!»

Manufaktur – Konfeksjon

HEER – TELEFON 64 90 53 00

Telefon 64 93 01 07
1440 Drøbak

Skomakeren
Lindtruppbk. 11
1440 Drøbak
Tlf. 64 93 14 46

Sogsti Plantesenter
Sogstiveien – 1440 Drøbak

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

«Opp med honoraret!»

Et annet område hvor Drøbak
Kunst-forening markerte seg, var i sin
honorarpolitikk ved disse Fredags-kveldene.
Alle fikk det samme: En kartong boksepils.
Disse ble på et vis skaffet til veie gjennom
Bryggeriforeningen, hvor man den gang
hadde gode forbindelser. Og her skal

Gode tilbud og hurtig handel
i butikkene du kjenner

Åpningstider:
Man-fre 09.00-17.00
Torsdag 09.00-20.00

STOR UTSTILLING
Alt påett sted
– kan leveres ferdig montert
Kontakt Fagsenteret for peiser og ovner

Torggt. 6, 1440 Drøbak
Tlf 64 93 47 50, Fax 64 93 50 70

Sommergalleriet i drøbak ble ikke noe
økonomisk varp, men Drøbak ble satt på
kartet i Oslopressen.

RADIO, TV, VIDEO, PARABOLANTENNER
SEIERSTEN SENTRUM 2, 1440 DRØBAK. TLF. 64 93 08 68
ÅPENT 10.00 - 17.00 TORSDAG 10.00 - 19.00 LØRDAG 10.00 -14.00
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På Seiersten ligger

Drøbak gamle prestegård
Fritt gjengitt etter Hans Christen
Mamen og Sven Lndblads artikkel i
FOLLOMINNE 2002.
Follo Museum ligger på en del av det som
en gang var gården Seiersten.
Gården var trolig fra vikingtiden. Den
hadde en fin beliggenhet sørvest for Søndre
Belsjø. Husene lå på høyden ved den gamle
hovedveien fra sjøen, nærmere en halv
kilometer nord for dagens ungdomskole på
Seiersten. En vakker bjerkelund førte opp
til hovedbygningen på gården. Bygningen lå
høyere enn trærne i nærheten, med unntak
av tuntreet som var en gammel, staselig
eik med «knekk» på stammen. Gavlen på
huset må ha vært orientert mot sørvest, for
den festet seg sterkt i hukommelsen hos
folk som så den fra Drøbak-siden. Gården
var plassert høyt og fritt, og utsikten over
Drøbak og fjorden var betagende. “Det
var blå himmel over det hele”, ble det
sagt. Husene lå i en hage med blomster
og frukttrær, og bebyggelsen dannet et
nesten lukket tun. Det var i sin tid en
relativt stor eiendom, og der hvor det nå
er festningsverker og skog, var det en gang
jordveier som strakk seg langt nedover mot
Drøbak.

Gårdens navn, alder og
eiendomsforhold

I Akershusregisteret af 1622 omtales
et avhendelsesbrev som antakelig er
fra årene mellom 1299 og 1319 da
Håkon 5. Magnusson var konge. Under
«Hovedø klosters breve» er det registrert
26

et «Affhendelsebreff paa Sostan (Sestenn)
wdj Frone sogen paa Folloug, dat. Kong
Haagens regimentis thidt». Det finnes
minst to versjoner av Akershusregisteret, en
dansk og en norsk. De to skrivemåtene for
gårdens navn angir at den danske utgaven
av registeret skriver navnet Sostan, mens
den norske versjonen skriver Sestenn.
Dette er imidlertid nedskrevet i 1622, og
den eldste kjente skriftlige forekomst av
gårdsnavnet er fra et såkalt «diplom» skrevet
på Glosli den 1.november 1354.. Da ble
navnet skrevet Sesteini.
Gården var delt i to bruk i middelalderen og var en tid kirkegods. Ifølge
Biskop Eysteins jordebog fra omkring 1400
ga Amund Torgarson deler av gården til
Ås kirke under Svartedauden. Amund var
kanslerens ombudsmann på Follo, og med
gaven til kirken hadde han nok ønsket å
bidra til sin sjels frelse i usikre tider. I tillegg
eide Ås prestebord to øyresbol i gården
omkring 1400.
Seiersten ble senere samlet til ett bruk,
og i 1575 eide Ås kirke og prestebord hele
gården. Dette eierforholdet varte helt til
1898, da Seiersten ble solgt til Forsvarsdepartementet. Forholdet mellom Norge
og Sverige var spent. I tillegg til Oscarsborg Festning, som var anlagt allerede i
1850-årene, ble det ansett nødvendig å
sikre østsiden av Drøbak-sundet gjennom
nye befestninger. Seiersten skanse,
Veisvingbatteriet og Heer skanse minner
om den militære utnyttelsen av området.
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Hovedbygningen på Drøbak Prestegård Seiersten, sannsynligvis fotografert i 1890-årene.
Bygningen var oppført i 1831 av Otto Bull som var Drøbaks første sogneprest etter
utskillelsen fra Ås i 1823. (Foto: Oslo Bymuseum – Wilses samling)

Hvor lå egentlig den gamle
prestegården?

Festningsarbeidet forandret terrenget og
forholdene en god del, og man gravde seg
ned der hvor hoved-bygningen en gang
lå. Slik ble mange fakta omkring gårdens
beliggenhet glemt. I en artikkel i Akershus
Amts-tidende i 1962 presenterte Øivind
Hansen den tilgjengelige kunnskap om
preste-gårdens beliggenhet. Artikkelen var
basert på flere kilder, og de var ikke alltid
helt sammenfallende. En av kildene var
kontorsjef Andersen fra Oslo. Han hadde
vokst opp på prestegården, hvor hans far
hadde vært forpakter. Andersen ga følgende
beskrivelse av gården:
«Hovedbygningen lå ikke innenfor
voldene som nå er der oppe. Veien
mot Belsjøgårdene var som den er nå.
PENSJONIST-NYTT 3/2003

Fra toppen av Seierstenbakken gikk
innkjørselen til prestegården. Til venstre
for veien lå en potetkjeller. Veien førte
inn på preste-gårdstunet hvor det sto et
tuntre, og av gårdens forskjellige bygninger
lå hovedbygningen øverst mot sydøst.
Nedover i vestlig retning forpakterboligen,
bryggerhus og drengestue, og en brønn
som lå såpass langt nede at en måtte
ha en spesiell pumpe for å få vannet
opp til hovedbygningen. Tvers overfor
hovedbygningen (mot vest) lå vognskjulet.
Og så ble firkanten lukket mot nord av
en stor uthusbygning med fjøset mot vest,
låven i midten med kjørebroen mot syd og
stallen østlig».
Andersen kunne videre fortelle at
tunets «firkant» ble avsluttet ved stabburet.
Det lå til venstre for hovedbygningen.
27

Mellom stabburet og hovedbygningen
gikk det en vei som kom frem på veien til
Belsjø-gårdene. I tillegg gikk det en sti fra
fjøshjørnet og ned dit Veisvingbatteriet er i
dag. Hele tunet var gressbevokst, og mellom
hovedbygningen og forpakterboligen
sto et tuntre. Kjøkkeninngangen var
i nord. Prestegården lå i en vakker
frukt- og blomsterhage. Mot nord
skrånet terrenget ned mot «jordene»
dit man etter ekspropriasjonen flyttet
hovedbygningen og stabburet. I nordvest
hadde man en deilig ekelund. Vest for
hovedbygningen lå gårdens uthus med
låve, fjøs og stall. Sydvest for bygningen
lå en vinkelbygning, hvorav den ene
del bruktes som skolebygning og under
konfirmasjonsforberedelsene. Prestegårdens
vakre beliggenhet var viden kjent, og særlig
skal utsikten over Drøbak og fjorden, samt
østover, ha vært betagende skjønn.

Brukere og prester

Flere av gårdens brukere på 1500-og
1600-tallet var knyttet til trelasthandel..
I 1752 ble det utnevnt en residerende
kappelan i Ås, og da Seiersten tilhørte Ås
kirke, ble den utlagt som embetsgård for
kappelanen. Den første var Peder Jakobsen
Pavels. Han ble etterfulgt av Mads Stoud,
Michael Kjep, Ole Rømer Sandberg og den
driftige Morten Wedelboe Munster.
Munster solgte den gamle hoved-

bygningen i 1801 for 150 riksdaler til
skipper Andreas Mørch. Det var en laftet
tømmerbygning som inneholdt seks
værelser og kjøkken. Mørch flyttet den til
Drøbak. I de vanskelige årene 1808-1809
skal Munster ha reist rundt for å lære
folk å lage mat av mose og bark. I 1809
ble Munster avløst av den like energiske
og forstandige Otto Bull. Han ble den
første sognepresten i Drøbak, da Drøbak
med Frogn ble utskilt fra Ås i 1823. Bull
bygde ny hovedbygning og satte også de
andre bygningene i god stand. Otto Bull
døde i embetet i 1849. I 1850 ble Johan
Henrik Gude sogneprest og satt i embetet
frem til 1869. Han var onkel til maleren
Hans Gude, som ofte besøkte sin onkel
på Seiersten. Hans Gude har skildret
Kristianiafjorden og Drøbak i en rekke av
sine malerier.
Hovedbygningen, som ble oppført
i 1831, hadde 9 værelser, hvorav 4
kvistværelser, pikekammer,kjøkken og
spisskammer.

De siste brukerne
Salg og avvikling av gården

Det ble Otto Severin Olsen som fulgte
etter Johan Gude på Seiersten i 1869.
Deretter fulgte sogneprestene Carl
Andreas Lexow, som bodde på gården
1874-1891, og Jacob Andreas Wille

LAURITS KARLSEN & SØNN AS
OLJE • PARAFIN • SERVICE

Pensjonister får rabatt!
Ring 64 93 17 55
og snakk med din lokalleverandør
28

PENSJONIST-NYTT 3/2003

Det gamle stabburet befinner seg i dag på Follo Museum – vel restaurert.

Sandberg som bodde her inntil gården
ble solgt fra Kirkedepartementet til
Forsvarsdepartementet i 1898. Prisen var kr.
44.500.Nå var det forsvaret av landet som
skulle sikres best mulig, ikke minst i
Drøbaksundet.
Kort etter salget ble prestegårdens
forskjellige bygninger revet og delvis
plassert andre steder i festningsområdet.
Selve hovedbygningen kom ned i østsiden
av dumpa eller «sumpa». Den ble litt
ombygget, men den gamle hovedinngangen
ble bevart på en pietetsfull måte. Stabburet
i hele 3 etasjer ble flyttet til nordsiden av
offisersmessen og gjenreist i 1899. I årene
1960/61 ble stabburet flyttet til Follo
Museum.
Det eneste huset med tilknytning
til prestegården som står igjen på
PENSJONIST-NYTT 3/2003

eiendommen, er bygningen like utenfor
Hundeskolen, som like inntil siste
verdenskrig ble forpaktet av løytnant og
gårdbruker Norem., som bodde der med sin
store familie og drev et lite gårdsbruk.
Da Forsvarets hundeskole ble opprettet
nord for Veisvingbatteriet en gang etter
krigen, ble den gamle bygningen restaurert
og benyttet som bolig for sjefen for
Hundeskolen. Idag er Hundeskolen nedlagt
her ved Seiersten og flyttet, og den gamle
bygningen står tom.
For å få med flere detaljer og
opplysninger om den gamle prestegård,
anbefaler vi våre lesere å anskaffe
FOLLOMINNE Årbok 2002, som er
til salgs på Follo Museum for en rimelig
penge.
BM
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3A – høstens program

Våre møter fortsetter som før i
Drøbak Hospital første torsdag i
måneden. Møtene varer fra kl. 11.00
til ca. kl. 13.00. Det serveres kaffe
og kaker. Inngangspenger inklusive
servering er kr. 20.- for medlemmer
og kr. 40.- for ikke-medlemmer.
Torsdag 4. september
Stian Bromark og Dag
Herbjørnsrud: «Blanke løgner, skitne
sannheter». En kritikk av det nye
verdensbildet. Foredrag over bok
med samme tittel.
Onsdag 17.september
Tur til Solli Brug – Greåker:
Interessant historisk sted.
Keramikkverksted med salg.
Omvisning, foredrag, to retters
middag med kaffe, reise tur/retur
pris kr. 300.-. Avreise kl. 10.00
fra Drøbak Hospital. Påmelding
før 10/9 til Inger Rønningen tlf.
64930646 eller Inge Skrinde
tlf. 64931571.
Torsdag 2. oktober
Chr. Borch «Reiser i maktens
grenseland».
Torsdag 6. november
Øystein Øystå: «Hamsun i Follo».
Øystå er forfatter, ølekspert og aktiv i
Drøbaks kulturliv.
Torsdag 4. desember
Yngve Hågensen: «Er ideologiene
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døde?» Yngve Hågensen, kjent fra
tiden som formann for LO.
Språkkursene:
Kunngjøres senere. Informasjon
v/Britt Marit tlf. 64932431
Kunstkurs
Mag.art. Ole Rønning Johannesen:
«Stilartenes kavalkade» – en reise
gjennom stilhistorien. Kursdager:
19/9, 17/10, 14/11 og 28/11.
Kursene varer fra kl.12.00 – ca.
14.30 med kaffepause. Pris er kr.
400.- og kommer kun i gang
hvis påmeldingen er tilstrekkelig.
Påmelding og informasjon ved
Jorunn Kolbjørnsrud tlf. 64930887.
Bruk av dias og informasjons ark.
Litteraturgruppen		
Start 1. september. Møtene holdes
første mandag i måneden 1/9, 6/10,
3/11, 1/12 fra kl. 12.15 til ca. 14.00
i «Det grønne rommet» 2. etg. i
Drøbak Hospital. Gruppen er åpen
for medlemmer og koster kr. 50.- pr.
år til dekning av kopiering og porto.
Påmelding og informasjon får du av
Reidun Wendel i tlf. 64933123.
Alle møter vil bli annonsert i
Akershus Amtstidende, i «Hva skjer»,
Kultur og
fritid og med
plakater på tavlen
i Eldresenteret.

Høstens
program for
Formiddagstreffen
Møtene holdes 3.
torsdag i måneden
med start kl 11.00.
Varighet inkl.
bespisning
ca 2 timer.
25. september
orienterer Margaret
Kjellbred om sitt
forfatterskap og
leser egne dikt i
Biblioteket.
16. oktober på
Eldresenteret: «På
sykkel fra Wien til
Praha. Bernhard
Magnussen og Arne
Nesje forteller og
viser lysbilder/film.
19. november
(NB onsdag):
Musikk og lyrikk i
Drøbak kirke.
18. desember feirer
vi jubileum og
serverer julemat på
Eldresenteret.
A.N
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Godt nytt fra Eldresenteret
Ettersommer
Nå er det på'n igjen og vi er i full gang etter
den energisamlende sommerdvalen. Vi satser
som før, med intensjon om å gi varierte tilbud
som passer til alle, men vi vet at det kan være
vanskelig og tar svært gjerne imot forslag til
nye kurs, turer og aktiviteter det er ønske om.
Husk; dere er viktige brikker i planleggingen.
Velkommen til nytt semester.

Arbeidsstuen
Kurs i enkel lappeteknikk starter tirsdag
16.september, 3 tirsdager etter hverandre. Ta
med, om du har, egne stoffer, skjæreutstyr og
sysaker. Kostnad blir materialer du kjøper.
Kurs for å lage Isoldenisser. Onsdager med
start 1. oktober
(5 onsdager).
Kostnad: Kr. 300,- for stoff og fyll til selve
nissen, stoff og garn til klær kommer utenom.
Påmelding til begge kurs tlf 64932431.
Innimellom skal det i fellesskap arbeides med
dukkegarderobe. Dukke med tilbehør skal
loddes ut ved juletider.
Som alle andre år, fylles høsten i arbeidsstuene
med aktiviteter rettet mot produkter til
julesalg, i år skal det være onsdag 3.desember.
Motto for deltagelse i arbeidsstuen: Sted for
de med og uten arbeidslyst. Jorunn og Linda
ønsker alle hjertelig velkommen, og håper nye
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brukere vil finne veien til stuene og oppleve
hygge og benytte seg av tilbudet.
Aktivitørlærling
Linda Enger (bildet) som tidligere
var hos oss i skolesammenheng,
er kommet tilbake for å fullføre
lærlingtiden og avlegge fagprøve
en gang over nyttår. Hun skal være
her hver dag og har fast plass i
arbeidsstuen sammen med Jorunn
Davidsen.
Utflukt i oktober
Torsdag 23.oktober kan reisekomiteen by på
tur til Kapp på Toten. Der skal vi besøke et
Dukkehjem-museum, og når vi er ferdig med
dukker, leker og mye annet går turen til Kapp
Melkefabrikk. Fabrikken som ble anlagt i 1889
til produksjon av Viking Melk som alle husker.
I dag er fabrikken et industrikultursenter. Vi
får omvisning. Regner med at prisen blir 400,-,
tid for avreise kommer senere. Påmelding
innen 10.oktober.
Parkering i gården til Hospitalet
Så vanskelig som det er blitt å parkere i
Drøbak, kan det virke naturlig for alle gjester
til Hospitalet å bruke plassen utenfor huset når
det ser ledig ut.
Dessverre er det ikke så enkelt. Plassen er
forbeholdt de som har avtale med daglig leder.
Dette må vi gjøre for at det alltid skal være
mulig for drosjer å komme inn til trappen. Vi
er også pålagt å holde klar bane for brann- og
sykebiler. Selvfølgelig kan man stå en kort
stund for små ærend, men steng ikke for
trappen og gi beskjed til noen. Jeg ber om
forståelse og respekt for disse rutinene.
Hilsen Britt Marit
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Returpostadresse:
Frogn Eldresenter
Postboks 328
1441 Drøbak

Grafisk produksjon: Trine Suphammer as • Trykk: A/S OB Hansen

FROGN ELDRESENTER
Niels Carlsens gate 20, 1440 Drøbak

Hårpleie: Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 09.00 – 14.00
Fotpleie: Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 08.30 – 15.00
Advokathjelp: Etter avtale
Retting av tøy: Onsdag kl. 10.00 – 13.00
Arbeidsstue: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10.00 – 14.00
Kafeteria: Man., tirs., ons., fre. 10.00 – 13.30, lørd. 10.00 – 13.00
Middag: Hver onsdag og fredag kl. 12.30 – 13.00
Bridge: Hver tirsdag, begynner kl. 10.00
Transporttjeneste: Onsdag: Påmelding i Eldresenteret
Tur en dag i måneden: Annonseres spesielt
Kursvirksomhet, teater og konserter: Annonseres spesielt
Veiledning i bruk og stell av høreapparater. 1. mandag i måneden
Hobbysenteret i Kirkegaten: kl. 08.30 – 12.30
Tiltakene tilbys alle pensjonister og uføretrygdede i Frogn.
Ring 64 93 24 31 eller kom innom Eldresenteret.
Kontortid: Man-fre 09.00-14.30. Torsdag stengt.

