Nr. 4 – Desember 2003 – Årg. 23
Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter

Kanefart
i gamle dager

Det har vært gjort gode forsøk med at besteforeldre har tatt del i undervisningen på
skoler i Frogn. Og det er blitt verdsatt. Det har vært til glede for elevene så vel som for
besteforeldrene som har opplevd å få slik kontakt med de unge igjen.
Men det er ikke alle som i de herlige sommermånedene fikk med seg at statsråd Kristin
Clemet nå ønsker pensjonistene inn i grunnskolen. Det var etter et skolebesøk i Sverige at
statsråden fremmet et forslag om dette, som allerede har tradisjon hos vår nabo. Svenskene
bruker pensjonister aktivt i skolen – en slags skolebesteforeldre. De unge trenger gode og
sterke voksne i undervisningen – pensjonister som ønsker noe meningsfylt å bruke tiden
til.
For at det hele ikke skulle ende som bare preik innkalte Clemet i august til et møte om
besteforeldres innsats i skolen. Enden ble at en arbeidsgruppe ble nedsatt med medlemmer
fra Utdannings- og forskingsdepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet
og Norsk Pensjonistforbund. Men med på møtet var også representanter for
pensjonistforeninger i Norge som allerede er i gang med ”besteforeldre i skolen”.
Det er mange måter å gjøre det på. Det er eksempler på at en pensjonistforening på
Bøverbru stiller med 15 - 20 medlemmer hver mandag i undervisningen. De inntar først
7. klasses kafeteria hvor det serveres vafler og kaffe, så går turen til klasseværelsene hvor de
gamle stiller som sløydlærere, håndarbeidslærere, de underviser i norsk, historie og andre
felter hvor de har noe å gi.
Men det behøver ikke å være slik. Andre har et utvekslingsprogram hvor
niendeklassinger hjelper de gamle med hagearbeid, vasking, handling og sosialt samvær, og
så hjelper pensjonistene til med litt penger som klassen trenger til utflukter.
Det er meningen at de grupper av gamle som vil forsøke seg, tar kontakt med de lokale
skolemyndigheter. Da står det bare igjen å rope høyt:

Heia Frogn-pensjonister!
Forsidebildet er et utsnitt av et maleri av Axel Ender.
Bildet heter «Kanefart på Mjøsa», men skal være malt i Drøbak.

Foto: Pål Mørk

Besteforeldre i skolen

Karl Garder fikk
Kulturprisen2003
Pensjonist-nytt er stolt over å ha i sin midte en kulturbærer
som Karl. Med sin rolige og verdige livsstil tok han imot
Kulturprisen. Det var en velfortjent takk for hans mangeårige
innsats for fremme av den lokale bygdekultur.

Like treffsikker som han er med rifla
og hagla, sitter replikkene hans i
blinken.
Han er et naturmenneske som
beskjedent gir oss av sin viten om
livet i skog og mark. Vi føler det i
kroppen når han beretter om
dagliglivet på gården, om byreisene med hest og vogn for å
levere landmannsproduktene på
Youngstorget eller om fisket i Bunne-fjorden.
Amta skrev: Få har bidratt med så mye,
så ofte og på så mange områder for å fremme
lokalhistoriske verdier som Karl Garder. Han
er et levende oppslagsverk om Frogns historie,
han har samlet sagn og historier, bidratt med
sin kunnskap når bygdebøkene skulle skrives. I
kraft av sin allsidige
kunnskap og erfaring er han en
institusjon i vår kommune.

Mange har møtt Karl Garder i
Pensjonist-nytts spalter. Han har
vært flittig gjest der med frodige
historier, særlig fra sin egen verden:
Skaubygda. Dessuten møter vi ham på
Follo Museum et par ganger om
året. Nå før jul brenner han kaffe,
koker og serverer og forteller om
gamle dager. Om sommeren lager
han sopelimer av bjørkekvist. Han separerer
mjølk på sin egen separator, som er utstilt
på mus eet. Hva han ikke vet om gammel
bondeskikk, er ikke verdt å vite.
Han går opp gamle skoleveier,
kirkeveier, ferdselsårer. Han leder oss inn i
fortida i Frogn.
TAKK Karl for alt du har gjort for oss –
og for dem som kommer etter.

Foto: Pål Mørk

REDAKSJONEN
Rolf Dimar
Reidun Iversen
Asgjerd Wærnhus

2

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

PENSJONIST-NYTT 4/2003

PENSJONIST-NYTT 4/2003

3

Travkjøring på Årungen
Den første travkjøring ble holdt på
Oppegårdstjernet 18.mars 1917, i regi av
Frogn og Omegns Travklubb, som ble
stiftet det året.
Den 16.mars 1918 ble det holdt travløp
på Årungen. Som et apropos kan nevnes at
det ble opprettet overenskomst med Harald
Huseby og Karl Oppegård om å holde
åpent en travtreningsbane mot godtgjørelse
kr. 0.75 pr. time for hest og kr. 0.75 pr.
time for mann.
Den 25.januar 1920 holdtes travløp
på Årungen. I styremøte 4.januar ble
medlemskontingenten forhøyet fra kr.
3.- til kr. 5.- I samme møte ble det vedtatt
at det var tillatt å bruke sulky i alle løp.

Derom var det delte meninger. Med kun
en stemmes overvekt ble forslaget bifalt.
Før var det brukt spiss-slede.
30.januar 1921 var det atter
Oppegårdstjernet som var arena.
Likeså i de etterfølgende år 1922-19231924. 1. mars 1925 var siste kjøring på
Oppegårdstjernet.
Medlemmenes damer ville også yte
bistand, og i 1921 hadde de innsamling til
Damenes pokal, til hurtigste norske hest:
som ble vunnet av «Munter», tilhørende
Sigurd Sundby. Tid: 1.49.8.

«Nationalhestens pokal»

Dette er et av norsk travsports vakreste

og gjeveste klenodium. Det ble lansert av
Johan Braatnæs, Skorkeberg. Og det på
pokalen påførte emblem var forarbeidet
etter et bilde av «Salamonia» som 3 åring.
Eier: Johan Braatnæs. «Salamonia» ble
en elitetraver og var den første kaldblodstraver i Norge som underskred km-tiden
1.40.
Nationalhestens pokal ble kjørt
om for første gang 1.mars 1925 på
Oppegårdstjernet og ble vunnet av
”Salamonia”. Dette trofeet ble det
kjempet innbitt om, først på isen på
Oppegårstjernet og så i alle år på Årungen.
Det var det store trekkplaster som gjorde
at det kom elite-travere helt fra Trondheim

og Bergen til kjøringen på Årungen og som
fikk sine navn som vinnere i protokollen.
Iskjøringene på Årungen var et
populært sted å møte opp på. Hit kom
publikum kjørende med forskjellige
hesteskyss i gamle dager. Med bredslede
og flotte stasseler med sølvbeslag eller med
sluffer. Og menneskene i de forskjellige
sleder var godt kledd med ulveskinnspelser og skinnkåpe eller ulstere og store
kjørestøvler som ble tatt utenpå de vanlige
sko og støvler. Og det var også noen som
kom kjørende i møkkavelven, som det
var lagt halm i til å sitte på. Alle hadde
medbragt nistekurv og kaffe, noen hadde
til og med en flaske med sterkere saker som

Det hadde seg slik at det var midt på sommeren – ja, det skal endog ha vært en riktig
trykkende varm sommerdag- at Enders modell Dr. Tybring, kom ramlende oppover
gaten, i spiss-slede, godt pakket inn i en ulveskinnspels og med en sprek traver foran. Så
gnistene føk feide han inn i skolehaven, hvor han parkerte foran malerens vesle «atelier».
Tybring hadde på dette tidspunktet tiltrukket seg atskillig interessert oppmerksomhet. Hadde det kanskje rablet for doktoren? Blant de forsamlede var også
Edvard Diriks. Med en viss skepsis bivånet han Enders tilnærming til frilufts-maleriet,
inntil han litt grettent spurte om ikke Ender syntes det var lite sne.
Kunne han ikke like gjerne ta med ekvipasjen inn i stuen?
– Jeg kan jo legge et laken under sleden, repliserte Ender. Da han så gjorde ord til
handling, fikk Diriks nok. I indignasjon forlot han valplassen og lot Ender i gloende hete
fullføre sin forevigelse av den svettedryppende doktor. Men på Enders maleri var både
sneen og sledeføret upåklagelig, og «Kanefart på Mjøsa» ble et av hans mest kjente verk.
Teksten er hentet fra Frogn bygdebokverk- bind 4- side 48.

Dette maleriet av Axel Ender: «Kanefart på Mjøsa» er ikke hentet fra Drøbak, men
ekvipasjen skal være malt i badebyen en trykkende varm sommerdag.
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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
ble blandet i kaffen. Dette var en dag med
sosialt samvær, og her traff de folk som de
kanskje ikke hadde sett siden travkjøringen
forrige år... Da måtte de jo spandere en
kaffe-doktor!!
Det var strenge sikkerhetstiltak for å få
avholdt iskjøringene. Lensmannen målte isen
og konstaterte om den var forsvarlig tykk.
Det hendte det oppsto problemer når det
kom mildvær. Jeg husker spesielt en episode.
Det var satt opp stolper til å binde hestene
i. En kraftig gamp i sulky som stod bundet i
en stolpe, som mildværet nok hadde løsnet,
rykket opp stolpen og ble redd. Den satte
avgårde, ikke i trav, men i vill galopp – med
stolpen hengende i tauet. Han fløy avsted i
strak galopp gjennom folkemengden. Tilslutt
var det noen kjappe karer som fikk stagget
hesten og roet ham. Merkelig nok ble ingen
skadet i episoden. Det vil helst gå bra!
I 1958 ble de tre travlagene i Follo
enige om å kjøre i fellesskap i kjøring på
vinteren. Det var nå blitt så mange travløp
på totalisatorbanene her på Østlandet med
pengepremier. Derfor var det vanskelig å få
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nok hester til å delta på iskjøringene. Man
kjørte etter tur: Frogn og Omegn Travklubb
på Årungen, Ski og Kråkstad Travlag på
Midtsjøvannet, Follo Travselskap vekselvis på
Årungen eller Østensjøvannet.
I 60-og 70-årene var det veldig populært
å pilke på isen på Årungen. Pilkerne boret til
og med hull i banen! Dette førte til fare for
hestene, hvis de var så uheldige å tråkke i et
pilkehull.
19. februar 1972 var det felles kjøring
på Årungen, som var vellykket. Man måtte
gå vakt på banen to dager før løpene, så det
ikke ble boret pilke-hull i banen. Dette var
forøvrig siste året det ble avholdt travløp på
Årungen.

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

Odvar Dahl
AKTIESELSKAPET

O. B. Hansen
Lindtruppbakken – 1440 Drøbak – Telefon 64 93 00 27
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Enfattigdommensheltinne
i Drøbak
Utenfor Fjellveien 2 i Drøbak luntet
Johannes Martinsen fra Horten. Han
orienterte seg rundt huset hans bestemor
bodde i på sine eldre dager. I hagen så han
Helle Hansen, datter til Sebby Linnerud
Hansen og Kjell Brage Hansen. Helle
bodde i huset der Johannes hadde besøkt
bestemoren sin som liten. Om han kunne
få titte inn? Det fikk han, og det ble
begynnelsen på et vennskap. En regnfull
høstdag i år satt Johannes (84), hans kone
Bjørg (81) og sønnen Freddy og hans kone
Bjørg rundt et
veldekket bord i
Fjellveien 2 og
pratet om Drøbak
i gamle dager.
Hovedpersonen
i samtalen var
bestemoren til
Johannes. Og
bestemoren var
ikke hvem som
helst. Det var Nikoline Løkta (bildet) eller
Nikoline Martinsen som hun egentlig het,
berømt fra beretningen sønnen Karl Anton
Martinsen eller Karl Løkta som han ble
kalt, skrev om barndomshjemmet sitt i
Løkta, og som er berømmet av selveste
Edvard Bull, tidligere konservator ved
Norsk Folkemuseum.

Alene med seks barn

Nikoline Løkta satt igjen med seks små
barn da presten, en gammel mann i høy
hatt, sort samarie og hvit krage, kom på
døren og fortalte at hennes mann Anton
8

Johannes Martinsen foran sin bestemors hus
i Fjellveien.

Martinsen Belsjø hadde omkommet av
malaria under langreis i Ostindia.
Nikoline bet tennene sammen. Hun
ville ikke at barna skulle ha sittende på seg
at familien var på fattigkassa, hun avslo alle
tilbud om at ungene skulle settes bort, hun
hentet ikke pengene
hun hadde
til gode fra
mannen hos
lensmannen,
for lensmannen
hadde dårlig
ord på seg, han
var hard, han
hadde kastet ut en fattig familie på selveste
julaften. «Behold huset, behold barna, så skal
du se Vår Herre hjelper deg», var rådet hun
fikk av moren. Så begynte et ufattelig slit
for Nikoline – l8 til 20 timer i døgnet. Det
lille huset hun og mannen hadde bygget i
Løkta, 6 ganger 7.5 meter, leide hun ut til
sommergjester, og familien lå i et knøttlite
uthus. Hun plukket bær i skogen og solgte,
hun stelte i havene til rike mennesker og
tjenestgjorde i husene deres. Hun fikk
PENSJONIST-NYTT 4/2003

avlagt tøy av velhavende damer, sydde det
om og fikk solgt det. 			

Sengen krydde av mark

Johannes er stolt av sin bestemor. Hun
hadde midt i fattigdommen krefter til å
hjelpe andre. Således en gammel dame som
levde i den ytterste fattigdom, og som ingen
andre ville hjelpe. Da bestemoren hørte om
det, dro hun med en gang til stakkaren.
Hun lå syk i sengen sin med stivnet
avføring, store sår på kroppen, og sengen
krydde av mark. Lukten var ubeskrivelig.
Nikoline luftet ut, skiftet sengetøy, vasket
og stelte den gamle. Men det var for sent.
Konen døde.
Barna fikk et godt hjem. Riktig nok
sultet de av og til, men moren hadde en stor
gryte og i den kokte hun potetgrøt, av og
til fikk de syltetøy på den av bær de plukket
om sommeren. Av mel og skummet melk
lagde hun noe hun kalte melgrøt. Hos
slakteren hendte det at hun fikk kjøpt ikke
ren vare, men hun tilberedte det i form
av lungemos og blandet det med stekte
poteter.
Klær fikk barna stort sett av avlagt tøy
som moren sydde om. Alle barna vokste
opp og det ble folk av dem.

				
Startet modeforretning

Men Johannes Martinsen husker naturligvis
bestemor Nikoline best fra hennes gamle
dager. Hun hadde flyttet fra det lille
huset oppe i Løkta og til det langt bedre i
Fjellveien 2. Barna var for lengst voksne,
men hun hadde med seg et par døtre som
hjalp henne med å sy hatter. De dannet
til slutt et hatteforretning som de kalte
Nikoline Lygtens Modeforretning. Her
solgte de hatter for 50 øre stykket. Ofte
dro Nikoline til Oslo. Hun reiste da gjerne
med Alpha om morgenen. Det kostet også
PENSJONIST-NYTT 4/2003

5o øre og båten tilbake likeså, så hun måtte
selge flere hatter for å få noe overskudd.
Hun skaffet seg også kunder i Frogn og på
Ås, og da gikk hun frem og tilbake.
I Fjellveien tok hun også imot tøy fra
fine fruer som hadde noe å selge. Hun fikset
på dette tøyet og solgte det videre så hun
tjente litt på dette. Hun handlet også tøy
med bøndene som kom fra Frogn og Ås
med varene sine.
Johannes husker at når han kom på
besøk sammen med faren sin, lå de alltid
på madrass i en krok i stuen. Men når hun
leide ut til badegjester, satt hun ofte ute i
skjulet i stolen sin og sov.

Faren med på slakt

Faren til Johannes var altså den berømte
Karl Anton Martinsen, (bildet)
Karl Løkta, som skrev
en beretning fra Drøbak som vi i
Pensjonist-nytt har referert så mye fra inntil
han flyttet til Horten 16 år gammel. Han
kom ofte tilbake til Drøbak sammen med
sønnen. Han så ofte på arbeidsplassene han
hadde, der han gikk ærend for å tjene en
slant, til gårder han
arbeidet på og til
slakteren i Drøbak
der han ikke likte
seg, for han måtte
holde i dyrene når
de ble skutt eller
de ble slått i hjel.
Karl Løkta ble 67
år gammel. Han gikk
inn i marinen etter at
han flyttet til Horten, der
han gikk på Horten tekniske skole og ble
dokkmester.
Johannes husker at han ikke fikk gå
alene når han var på besøk i Drøbak, Bare
en gang slapp de han løs, og da fikk han
9

En del av
familien
Martinsen
samlet.
Nikoline
foran.

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!

gå like over gaten for å handle litt i Eges
bokhandel. Løkta har han bare sett som det
ser ut nå. Men han har sett en tegning som
faren har lagd hvordan det lille huset så ut
da han bodde der. I dag er Chalmers vei 2
totalt forandret.
Fra den tiden Karl Løkta bodde der
lå huset og det lille uthuset ensomt til på
kanten av det som i dag kalles Brunskogen.
Det var der de store kampene stod mellom
gjengene fra Drøbak. Brunskogen var delt
opp i jaktmarker, og hvis noen utenfra
våget seg inn i dem, ble det krig. Det hele
var ment som lek, men det utartet fort.
Det endte i våpen som klubber og spyd og
piler med spiker som spiss. En gang traff
Karl Løkta en gutt som het Harald med
en klubbe i hodet så han gikk i bakken og
ble liggende. Nå løp alle guttene nedover
til Løkta og ropte: «Han Karl har slått i
hjel han Harald». Men slik gikk det nå
ikke. Harald kom seg etter en stund, men
guttene ble litt mer forsiktige etter det.
10

Ja, det var morsomt å høre far fortelle
fra gamle Drøbak, selv om det ikke var
så mye han berettet om, sier Johannes
Martinsen. Men han er takknemlig for at
faren har skrevet ned så mye. Men aller
morsomst er det å få se igjen huset til
bestemor som jeg jo har opplevd takket
være Helle Hansen. Og tobarnsmoren
i Fjellveien 2 nikker. Det har vært en
opplevelse å få høre hvordan moren hans
hadde det her.
Nikoline Martinsen, født Fredriksen,
døde i 1936, 84 år gammel. 		
Rolfot

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

OASEN
HAGELAND
Drøbak Hagesenter AS
Hageland

Storgaten 22, 1440 Drøbak
Storgaten
22,
Telefon:
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
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Niels Carlsensgt. 11 – 1440 Drøbak
Telefon 64 93 15 04
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Villa Parr
Parr-eiendommen i Drøbak har hatt et omskiftelig liv, og det kan være på sin plass å
nedtegne noe av dens historie. Ofte ser og hører vi at sletta med stupetårnet blir kalt
«Badeparken», hvilket skurrer i ørene på oss eldre. «Badeparken» strekker seg kun
fra Biologen til Varmbadet!
Parreiendommen dekker området fra
Varmbadet til Strandvillaen nedenfor
Ringeplan. Den var i sin tid en del av
Niels Carlsens (1734-1809) omfattende
områder i Drøbak. To år før Niels Carlsen
døde ble det området som vi idag kaller
for Parreiendommen, solgt til kaptein
Zachariassen, som i 1836 selger det til
major og tollkasserer Rosbach. Hans enke
selger eiendommen i 1850 til Søren A. Parr
(1814-1903).
Familien Parr stammer fra England.
Henry Parr (1772-1849) og 3 søstre flytter
til Norge og slår seg ned i Drøbak, Henry
som trelasteksportør og seilskutereder.
Sønnen Søren Angell Parr satte igang
iseksport fra Drøbak. Han var også eier av
mange seilskuter.
Søren utvidet og bygget om husene
etter engelsk stil, bl. annet med skyvevinduer. Hans familie fikk plantet mange
løvtrær, hvorav flere fremdeles er i live, samt
lindealleen som går fra Villa Parr langs veien
frem til Ringeplan.
Søren A. Parr leide, kjøpte og anla
isdammer i Frogn, på Nesodden og
Hurumlandet og i Røyken. Han fikk
bygget de tre store ishusene, som vi ser
på fotografiet av Parrsletta. Snart var han
Norges største iseksportør. Sletta rundt
ishusene ble planert og fylt opp med sand
fra de mange seilskutene som bragte med
seg ballastsand fra kontinentet. Ennå idag
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stikker det frem små flintesteiner som
bevis på det. Mot sjøen ble det anlagt
langsgående bolverk av tømmer og store
steiner.
Da iseksporten var på topp, bygget han
et fjerde ishus på Parrsletta, samt et lager
og bolighus for noen av de an-satte. Dette
huset sto delvis på brokar ute i sjøen og
fikk naturlig nok tilnavnet «Skvulpen». Da
iseksporten tok slutt, ble ishusene revet,
mens «Skvulpen» ble stående. Den brant
ned nyttårsaften 1959.
Like nord for der Varmbadet ligger,
hadde Parr en sjøbod og en liten havn. I
1946 leide båtbyggerne Rolf Rommerud
og Arnold Schau det gamle naustet, hvor
de etter visse ombygninger fikk etablert et
brukelig båtbyggeri. Her bygget de bl.a. to
motorcruisere på 30 fot og noen seilbåter.
Den siste båten ble bygget i 1950. Året etter
falt båthuset sammen under trykket av store
snømengder på taket. Da forsvant også det
store ballastmerket med de to brune spader
i kryss på gul bunn, som var satt opp på
gavlveggen. Dette ballastmerke fortalte
de sjøfarende at man rett ut for merket
– i en avstand som var angitt på draftene
(sjøkartene) – kunne dumpe ballastsanden.
Ved Parr`s død i 1903 var stort sett
all iseksport fra Drøbak avviklet. Gassdrevne og elektriske kjøleskap hadde
gjort sine inntog i utlandet. Parr`s enke
solgte eiendommen i 1908 (?) til Helene
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SØREN ANGELL PARR`S ISHUS PÅ PARRSLETTA: Bakenfor ishusene- ved toppen av
Parrbakken – ser vi en del av Skrivergården (Solgry). Isblokkene ble kjørt med hest og slede
fra isdammene rundt Drøbak ned til veien bak ishusene og derfra sendt på slisker inn i
ishusene og lagret, godt beskyttet av sagflis. Derfra ble de på lange stillinger skjøvet ut til
skutene for eksport til kontinentet.

Holstad , som i mange år deretter drev et
velrenommert hotell med restaurant, og
utleie av små badehus bortenfor sletta.På
slutten av 1940-årene hadde et konsortium
ved advokat Rige over-tatt hele Parreiendommen med tanke på å anlegge et
stort badehotell på Parrsletta. Dette ble
det heldigvis ikke noe av. Frem til 1956
ble det imidlertid av Erling Kobbel og
frue drevet restau-rantvirksomhet i det
gamle pensjonatet. Men da man ikke fikk
innvilget skjenke-rett, ble virksomheten
avviklet, og hele eiendommen lagt ut på
salg. Drøbak kommune hadde forkjøpsrett og gjorde et kjempekupp ved å slå til
seg hele eiendommen for kr. 265.000.-.
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Eiendommen var på 12.522 m2 med 321
meter løpende strandlinje!
For all fremtid er Drøbak sikret et
friluftsområde, som sammen med
Badeparken strekker seg fra Ringeplan helt
syd til Biologen og Drøbak båthavn.
I 1982 solgte Frogn kommune nordre
del av hovedbygningen til Pirkka og Knut
Aarstrand, og en omfattende restaurering
ble gjennomført etter Riksantikvarens
ønsker.
BM
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Vi må ikke være
historieløse!
Lenge ble de gamle tradisjoner holdt i hevd på
Oscarsborg. Folk i Drøbak fulgte nøye med om
«kongevakten» heiste og firte flagget i rett tid. Like
viktig var det at utgående og inngående fartøyers
hilsen ble korrekt besvart. Regelmessig drønnet det
utover fjorden fra saluttbatteriet «Var det riktig antall
skudd i salutten i dag?»
Av Tor Hovland, tidligere kommandant på
Oscarsborg festning

De siste årene har det mildt sagt vært
turbulent rundt Oscarsborg. Det var
mange som reagerte da den militære
kommando ble strøket og festningen ble
lagt ut på anbud. Gjennom pressen fikk vi
innledningsvis inntrykk av at det lå åpent
for hvem som helst med kommersielle
interesser til å gjøre hva som helst. Vi som
ved de store jubileer i tur og orden har hørt
våre stortingsrepresentanter fortelle om
hvilken avgjørende betydning innsatsen
på Oscarsborg har hatt for vårt land – vi
trodde ikke det vi leste.
Stadig får vi høre at det er så viktig å ta
vare på våre tradisjoner og at vi ikke må være
historieløse. Forsvarsverkene på Kaholmene
har gjennom tidene flere ganger vært av
avgjørende betydning for landet vårt. Det er
innsatsen 9. april som har gjort Oscarsborg
til et «nasjonalmonument», men vi må heller ikke glemme
konsulatsaken i 1895, unionsoppløsningen i 1905 og nøytralitetsvakten under den første verdenskrig.
Allerede i 1640 årene fant man ut at det
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var ideelt med forsvarsverker her ved det
trangeste i Drøbaksundet. Det er skrevet
utrolig meget om festningen – noe er
dokumentert, men noe må vi nok ta med
en «klype salt». Lå det 40 rokanonbåter i
sundet i julidagene i 1814 og stengte for
svenskene? Prøvde et engelsk krigsfartøy
samme høsten å ta se inn til Christiania for
å hente vår konge, Christian Frederik?
Det var selvfølgelig kaotisk i aprildagene 1940, men vi er for lengst
sikker på at «Gneisenau» ikke var inne
i Drøbaksundet den 9. og at heller ikke
«Brummer» ble senket i forbindelse med
angrepet.
Akershus festning hadde i flere hundre
år stått i mot mange beleiringer, men
for 150 år siden var det behov for en
festning i Drøbaksundet. I lange tider var
Befalsskolen for Kystartilleriet sterkt knyttet
til Oscarsborg festning, men festningens
forsvarsmessige betydning ble nedprioritert
allerede i 1920 årene. Nok en gang var det
behov for et mer fremskutt forsvar lenger
ute i fjorden. Da vårt invasjonsforsvar ble
trappet ned etter «den kalde krigen», førte
dette til at også utdanningsvirksomheten på
Oscarsborg ble sterkt redusert. Men fortsatt
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var befalsskoleelevenes
virksomhet i noen år
en fin ramme rundt
museumsvirksomhet
og store kulturelle
arrangementer.
Verden forandrer
seg og nedleggelsen på
Oscarsborg kom ikke
overraskende på oss
militære. Det var den
respektløse måten
festningen ble behandlet
på som gjorde størst
inntrykk.
I en utrolig lang og plagsom utleie-prosess blir vi stadig forsikret om at festningen
skal bli ivaretatt på en
«verdig måte». Men fra første stund ble det
fokusert på inntjening – verdig-heten la vi
lite merke til og historie og tradisjoner ble
lite styrende.
Sterke krefter startet imidlertid tidlig
opp med å arbeide for en verdig løsning, og
heldigvis lyttet våre politikere. Stortinget
skal i forbindelse med bud-sjettbehandlingen nå i desember ta den endelige stilling
til hvordan Oscarsborg skal forvaltes i fremtiden, og det virker derfor litt rar at Skifte
Eiendom for lengst har valgt ut to anbud
som skal konkurrere videre om leiekontrakt.
«Anbudskrigen» startet raskt opp med
presentasjoner – og nesten daglige oppslag i
avisene – hvor ambiøse prosjekter forsøkte
å overgå hverandre. For å gjøre prosjektene
mer «spiselige» for folk flest, ble det hele
pakket inn i en språkdrakt som mange av
oss kjenner igjen fra både Festningsmuseets
og Oscarsborg Festnings venners
målsettinger. Om det er en forsnakkelse
vet jeg ikke, men det handler ikke mer om
gjester eller besøkende til Oscarsborg – nå
er de blitt kunder.
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Det blir spennende å se i hvilken grad
kommersialiseringen gjør sitt inn-tog på
Oscarsborg, men vi er temmelig sikre på at
de verste forslagene ikke blir realisert. Eller
hører du kanskje til dem som gjerne ser at
det blir fiskerestaurant i torpedobatteriet? Vi får håpe
at Stortingets avgjørelse er så klar at vi
får svar på våre mange spørsmål. Hvilket
miljø vil våre besøkende på vårt «nasjonalmonument», Oscarsborg festning, møte i
fremtiden? Er kommandanten på vei tilbake? Kanskje flaggstangen på Oscarsborg ikke lenger
behøver å stå naken og at det ikke
lenger er nødvendig med dispensasjon for å
skyte salutt?
Jeg er optimist – det ordner seg nok til
slutt, men det kommer ennå til å ta lang
tid. Vi får håpe at det er i orden til 100
årsdagen som fri nasjon i 2005. Det er et
jubileum som Oscarsborg festning bør få ta
del i på en verdig måte.
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Reiselyst

Arne Nesje skrev om sin reiseglede i forrige nr. av Pensjonist-Nytt. Dette ga tanke-assosiasjoner tilbake til de
store oppdagelsesreisende i historien. Som for eks. Marco Polo og Columbus, som drevet av oppdagelses- og
reiselyst la ut på sine store historiske reiser. Det førte meg igjen inn på reiselivets utvikling gjennom de siste 150
år. Særlig den eksplosjonsartede utviklingen etter 1945.

Jeg tar utgangspunkt i min egen bakgrunn i reisebransjen som begynte i 1947 som ny ansatt i DNL, Det norske luftfartselskap,
senere SAS – med overgang til Bennett Reisebureau i 1951. Jeg avsluttet også min reiselivs karriere der i 1987 da jeg ble pensjonert.
Dette som forklaring på mitt kjennskap til historien.

Av Arne Kristiansen

La oss derfor ta et raskt tilbakeblikk på noe av det som la grunnlaget for det vi i dag kan kalle moderne turisme. Det begynte
med en legpredikant ved navn Thomas Cook, da han i 1849 fant på å arrangere fellesreise med tog til et stort landsstevne for
metodistene i Manchester. Han grunnla Thomas Cooks Travel Bureau .I samme år kom en ung engelsk rikmannssønn til datidens
Christiania. Etter en kort tid som ulønnet assistent ved de Engelske konsulatet, og privatlærer
i engelsk, startet han det som i dag er Bennett Reisebureau, verdens eldste nåværende reisebyrå. Fra en meget beskjeden
start, utviklet det seg til å bli en verdensomspendende virksomhet, særlig etter krigen fra 1945 og fremover. Vi skal se på
noen tall som bedre enn noe annet illustrerer hvor rask utviklingen har vært de siste 60 år. I 1950 var det ikke stort mer
enn 150 000 med utstedte norske pass. Av disse var det ca 85 tusen sjøfolk i utenriksfart. I 1998 var det over 1.8 mill.
nordmenn som hadde eget pass.
Det var et fåtall nordmenn som hadde foretatt en ferie reise utover landets grenser i 1950. Det skyltes
bl.a. de strenge valutarestriksjonene som ble praktisert. Men i 1952 arrangerte Bennett
den første og største fellesreisen til utlandet, en påsketur til Roma med tog, for 180 deltakere.
Det ble en kjempe suksess. Man kan trygt si at dette ble
starten på det enormt store fellesreisetilbudet fra de store
reiseoperatørene. I fjor reiste over 900 000 nordmenn ut på en eller annen form for fellesreise, det være seg til
populære badeparadis, eller til fjerne og eksostiske reisemål.
I de senere år er det flere og flere som velger å reise ut på egen hånd, selv om Arne Nesje må
sies å være i særklasse.
Andre tall som nesten sprenger vår oppfattelses evne, er utviklingen innen luftfart, buss og sjøfart. Når
det gjelder luftfart, så var den eneste alternativ sjøfly, nemlig Lufthansa som hadde en forbindelse ut fra
Oslo med Junker sjøfly, til Hamburg et par ganger i uken. Fornebu lufthavn ble åpnet meget kort tid
før krigsutbruddet i april 1939.
Da jeg begynte i DNL våren 1947, hadde selskapet et håndfull Dakota DC3 maskiner, med plass til
maks.21 passasjerer. Det var 2 daglige forbindelser mellom Oslo – København, turen tok ca 2 timer, 3 ukentlige
forbindelser til Paris, via København-Amsterdam. Og 3 ukentlige forbindelser med sjøfly til Tromsø, via Trondheim,
Brønnøysund og Bodø. Sammenlign dette med over 8 mill passasjerer årlig bare ut fra Gardermoen.
Det er like fantastiske tall sjøverts. I 1950, var det 3 ukentlige forbindelser mellom Oslo - København, Kronprins Olav
hadde plasser til 230 passasjerer. Vistula mellom Oslo – Fredrikshavn 3 ganger i uken tok 180 passasjerer. I dag er det
ikke mindre enn 5 daglige seilinger ut fra Østlandsområdet til henholdsvis Danmark og Tyskland. Den samlede daglige
passasjerkapasitet er over 9000 ! Ennå har vi ikke regnet med buss og tog forbindelsene. Vi har i sannhet blitt et reisende
folk.

Formiddagstreffen
jubilerer
Det er iår 10 år siden vi hadde vårt første
møte; dengang på Varmbadet. Professor
Skjeseth snakket, som vanlig, engasjert
og sprudlende om det som ligger under
grastorva. Og vi hadde flere ”gåverike”
Ås-folk på møtene! Professor Seip tok
oss med til fjerne Borneo, professor Finn
Måge serverte oss grønnkål og fortalte om
vitaminenes mysterium. Ikke å forglemme
sprudlende Ole Jerven, skoggangsmannen
fra Finnskogene!
Hvem er så «Vi»? Ragnhild Hoff (nå
dessverre borte) ble erstattet med Elizabeth
Conradi. Astrid Hauck Hansen, Bernhard
Magnussen og Arne Nesje. Hva hadde
vi som mål for virksomheten? Vi ser det
best i ettertid, når vi går igjennom 10 årsmeldingen: Gi lødig, variert og byggende
underholdning én formiddag pr. måned
til bygdas befolkning, unge og gamle.
Etterhvert ble det helst de eldre som
kom. Og Frogn Eldresenter ble vårt faste
møtested.
Britt Marit ga oss 3.torsdag i månedenfra kl.1100 til 1300-. Møtedel-takerne får
kaffe og julekake servert etter foredraget og
betaler kr. 30.-.
Det spesielle ved Formiddagstreffen er
at det ikke er noen forening. 4 personer har
ansvaret for 8 møter pr. år; det blir 2 møter
på hver. Med inngangspengene blir det som
regel nok til 1 flaske rødvin som honorar
til foredragsholder, til kaffe og julekake og
annonse i Amta.
En forening skal normalt ha lover, et
styre, årsmøte, valg osv. Man kan til og med
risikere ikke å bli gjenvalgt! For oss er det
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enkelt. Når vi ikke orker mer, sier vi takk
for oss og går stille ut bakdøra.
Formiddagstreffen kan se tilbake til
mange fine møter med kjente navn i
programmene. Vi nevner i fleng: Inge
Lønning, Kristian Ottosen, Lauritz
Sømme, Anette Hoff, Nils Ole Oftebro,
Jahn Otto Johansen, Ivar Simastuen, Birgit
Gjernes med flere. Noen ganger er våre
underholdere så populære at vi må ut av
Eldresenteret. Claus Helberg fylte kinoen,
Erik Bye og Willy Andresen den nye Molle
Restaurant på Torget.
Vi prøver hele tiden å få med oss folk
fra lokalmiljøet: Rudi Kreul med blomster,
damene i «Naturli'vis», kunstneren Reidar
Finsrud, naturfotografen Baard Næss,
Rådmannen i vår kommune, Mette Thorp,
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21/7-1914 Klipp fra Akershus Amtstidende
Cesilie Tanderø med kokebok, Oskar Kvåle,
Ann-Karin Elnæs.
Vi unngår å være i veien for andre
organisasjoner, vil heller samarbeide.
F.eks. kunstturer sammen med Drøbak
Kunstforening. Et spesielt godt forhold
har vi til Frogn bibliotek v/Astrid Ostorp.
Hun arrangerer to av våre møter i året i
Bibliotekets lokaler. En kjær gjenganger har
vært bibliotekar Berg Welhaven fra Bærum,
som presenterer årets bøker. I mai/juni
legger vi gjerne ut på en dagstur:
Folkemuseet, Botanisk Hage i Oslo,
helleristninger i Tanums Hede, Fossum
Brug i Østfold, Haldenvassdraget,
Fredrikstad med Gamlebyen osv.
Langtur ble det i 1996 da 13 av
oss dro til Estland for å feire 17.mai i
vennskapsbyen Tyri.
Vi har nettopp feiret 10 års jubileet
med en konsert i Drøbak kirke. Den 11.
desember møtes vi i Biblioteket til den
vanlige julemeny: presentasjon av årets
bøker.

Jubileumsfest
på Frogn Eldresenter
Torsdag 18. desember
kl. 12.00.

Oscarsborg angrepet av dansk
skuespillerinde
– men angrepet avverget
Den danske Journalist Anker Kirkebys Frue,
den unge smukke og i Kjøbenhavn meget
populære Skuespillerinde, opholder sig for
tiden i Drøbak. Forleden Eftermiddag reiste
Fruen sammen med Skuespillerinden Frøken
Gerda Ring, nogen andre Damer og endel
Herrer, deriblandt en Sekondløitnant, over til
Oscarsborg Fæstning. De moret sig udmerket,
danset og lo og ante ingen fare, forteller
«Tidens Tegn». Men ak og ve! Den danske
Skuespillerindes Maal røbet hende.
Hvem vet, om det ikke var en Spion
i Kvindeklær. Og mens dansen gikk som
allerbedst, kom en Offiser ind i Salen og
kaldte Sekondløitnanten ut. Han minnet
Løitnanten om Reglementets Bestemmelse
om at ingen Utlænding maatte slippes ind på
Fæstningens omraade uten høiere Tilladelse,
og bad ham øieblikkelig bringe den unge
danske Dame bort fra Fæstningens Enemerker.
Ordren blev øieblikkelig efterkommet, og det
kunde saa meget lettere skje, som Fæstningens
Vedkommende stillet en Ekstrabåt til
Disposisjon, som i en Fart bragte den unge
danske Dame og hendes norske Veninder og
Venner bort fra Stedet - alle undtagen én:
Sekondløitnanten. Han fikk to Døgns Arrest
for sin Letsindighet.
***
Ja, bedre føre var enn etter snar. Hun
kunne jo ha opplyst en fremmed makt hvor
Moses, Aron og Josva lå.

Begrenset antall plasser
Pris kr. 100,-.
Påmelding innen 10. desember
på Eldresenteret eller
ring 64 93 24 31
PENSJONIST-NYTT 4/2003
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U3A – vårens program 2004
Våre møter fortsetter som før i Drøbak
Hospital første torsdag i måneden.
Møtene varer fra kl. 11.00 til 13.00.
Inngangspenger inkluderer foredrag og
servering av kaffe/kaker.
Torsdag 5. februar. Kl. 11.00:
Dr. Gunnar Bjerknes-Haugen «Fysisk
og psykisk helse i eldre år.» Kl. 12.00
kaffepause med etterfølgende årsmøte.
Torsdag 4. mars: Rådmann Roald
Hansen «Afrika».
Torsdag 1. april: Jacob Jervell: «Den
gamle vin er best».
Torsdag 6. mai: Henrik Syse, «Etikk og
verdier ved inngangen til det
1. århundre, del 2».
Torsdag 3. juni: Torbjørn Færøvik:
«Kina – eller reise på livets elv».
Jubileum – U3A startet i Drøbak 12. juni
1984 og det arbeides med en spennende
tur i anledning jubileet. Mer informasjon
etterhvert.
Språkkursene kunngjøres senere.
Informasjon v/Britt Marit tlf. 64932431.

FØLG MED I

Kunstkurs

Det arbeides med at
4 kunstnere fra Drøbak
skal holde kurs på hver
sin dag i Drøbak Hospital.
Det vil bli fredager, 13. februar, 12.
mars, 16. april og 7. mai fra kl. 12.15 til
ca. kl. 15.30. Informasjon og etterhvert
påmelding ved Jorunn Kolbjørnsrud tlf.
64930887.
Litteraturgruppene
starter 2. februar – Møtene holdes på
første mandag i måneden, 2. februar, 1.
mars, 5. april, 3. mai og 7. juni. Gruppe
I fra kl.12.15 til kl.14.00 og gruppe II fra
kl.14.15 til kl.16.00.
Gruppe II er fremdeles åpen for
medlemmer og koster kr. 50.- pr. år til
dekning av kopiering og porto. Ansvarlige
deltakere er Jorunn Kolbjørnsrud og
Reidun Wendel.
Informasjon og påmelding ved
Reidun Wendel, tlf. 64933123, helst etter
kl. 17.00.
Samtlige møter blir annonsert i Akershus
Amtstidende, i «Hva Skjer», i Kultur og
Fritid og med plakater på tavlen i Drøbak
Hospital. Alle er velkommen.

Kom innom til en hyggelig prat om
vårt fordelsprogram

«Aktiviteten»

Apotek i KARAT
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

Niels Carlsensgate – 1440 Drøbak

GRØNTHUSET

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

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

LAURITS KARLSEN & SØNN AS
OLJE • PARAFIN • SERVICE

Pensjonister får rabatt!
Ring 64 93 17 55
og snakk med din lokalleverandør
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Broderi og garn – kunstige blomster m.m.
Vi har det meste……for de fleste!
18
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Apropos Drøbak gamle
prestegård
I pensjonist-nytt nr. 3/2003 hadde vi
en lengre artikkel om Drøbak gamle
prestegård. Her skrev vi at den eneste
bygningen som står igjen, er bygningen som
ble flyttet til området hvor Hundeskolen
ble etablert. Dessverre ble også denne revet
for et par år siden. Det er bare grunnmuren
som står igjen!
Da Forsvaret eksproprierte
Seierstenområdet i 1897 ble preste-gården
og de tilhørende bygninger og stabburet
revet. Noen ble gjenoppbygd for militært
bruk. Det store stabburet er heldigvis
blitt reddet og befinner seg idag på Follo
Museum.
Det hersker tvil om det var selve
presteboligen eller det var drifts22

Tjenestemannsboligen ved Veisving-batteriet
(sist foran Hundeskolen). Bygningen ble
revet i 2001. det er bare grunnmuren som
står igjen!

bygningen som ble gjenoppbygget
nede ved Veisvingbatteriet (like utenfor
Hundeskolens område).
Vi gjengir et fotografi som viser
tjenestemannsboligen høsten 1902.
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TJENESTEMANNSBOLIGEN PÅ SEIERSTEN HØSTEN 1902
Idag er det Hundeskolen som råder grunnen på Seiersten. Hanna –Maria Sandberg har
lånt oss bildet, som viser hennes morfar Otto Telle med familie. Han var underoffiser og
oppsynsmann på festningen. Telle kom sammen med kona Marie fra Åsnes i Solør. I 1934
ble Telle pensjonert, flyttet til Gulliksbakken, mens familien Norem flyttet inn på Seiersten.
B.M.

Det lå mange jorder og løkker under
Prestegården. Disse ble tatt i bruk og
kombinert med oppsynsmannsjobben for
Seierstensområdet.
Underoffiser og oppsynsmann Otto
Telle med familie bodde og drev stedet frem
til 1934. Telle gikk da av med pensjon og
flyttet til Gulliksbakken, hvor hans sønn
senere etablerte snekkerverksted. Løytnant
Norem med familie overtok og drev her et
lite småbruk frem til tyskerne okkuperte
hele området.
Etter krigen ( i 1947) overtok
børsemaker Henry Busk og familie stedet
og bodde der i 11 år. Da Hunde-skolen
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etablerte seg i området etter krigen,
fikk sjefene ved Hunde-skolen , først
Soot og deretter Spro, bygningen som
tjenestemannsbolig.
Det er synd at tjenestemannsboligen
ble revet. Den kunne ha vært til stor
nytte om f.eks. DFI hadde fått disponere
Hundeskolens område og bygninger.
BM
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Tiur'n gjestgiveri ved Koppang, hvor vi hadde en kort rast.

Tur til Savalen Fjellhotell
31.august – 4.september 2003
Så var det på`n igjen, denne gang til
Savalen. Det var langt å kjøre, rundt 35
mil, men ingen sure miner. Humøret var
på topp fra første stund. Vi hadde med
lydbånd med sanger som «vi gamle» kjente
igjen, og alle sang av full hals.
Turen gikk unna takket være de
som dro til med skrøner, fortellinger og
spørreleker.
Kl. 1630 var vi fremme ved hotellet
og ble ønsket velkommen av vertskapet.
Middagen ble servert kl.1900. Kl.2100
begynte dansen. Vi svingte oss utover
kvelden.
Etter frokost neste dag var det ut på
tur. Været så litt truende ut enkelte ganger,
men solen seiret og holdt seg til langt på
24

kveld. Luften var kald, så det hadde nok
vært bra med vanter og lue. Kl. 1100 var
det kulespill på gang. I ettertid har jeg fått
vite at spillet heter «Boccia». Det var gøy
og fikk latteren igang hos alle og enhver.
Dette var det Ellinor og Erik som sto for.
Vi var mange kordeltakere med på turen,
og kl. 1530 hadde pensjonistkoret øvelse.
Etter frokost neste dag ble vi hentet av
buss som kjørte oss ned til Aukrust-senteret
i Alvdal.
På veien ned ble vi orientert av sjåføren/
guiden om bygda og om Aukrust og
figurene hans i fortellingene.
Han fortalte også om en inder som var
kommet til landet for mange år siden. Han
var blitt så betatt av Tronfjellet som ligger
ca. 1600 moh. Inderen hadde to ønsker i
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livet.Det ene var å få bygget et fredssenter
på toppen. Det andre var å få bli begravet
der oppe. Ja, det sies at han ble begravet
i sittende stilling med ansiktet vendt mot
syd. Det skal være satt opp et minnesmerke
der. På Aukrust-senteret fikk vi en flink
guide til å fortelle.
Kl. 1600 hadde vi Bingo, først med
hotellet som arrangør. Etterpå overtok vi
selv. Det var mange flotte premier, bl.a. fra
Julehuset i Drøbak.
Kl. 1900 var det Østerdals-aften, hvor
det ble servert alt som tenkes kan av lekre
retter. Fisk av alle slag, røkt,kokt,gravet
og raket. Spekemat og rømmegrøt, ja,
mye mer. Og etterpå var det dans i
Kobbersalen.
Onsdag skinte solen igjen, og de fleste
av oss kom seg ut på tur. I løpet av et par
timer kom skyene, men temperaturen
var ganske bra. Det ble også tid til litt
kulespill.

Kl. 1630 var det hyggestund med kaker
og kaffe i lavoen. Stort bål midt på gulvet
og en unggutt- 1.94 på strømpelestenspilte på sin torader.
Før middag holdt koret vårt en liten
konsert for hotellgjestene. Kl. 2200 ble det
arrangert en «Levendelys-aften». Det var
over 20 store boller av glass og i forskjellige
farger. Oppi bollene var det tett med T-lys.
Torsdag var det takk og farvel for
denne gangen. Vertskap og betjening fulgte
oss ut til bussen og ønsket oss god tur
hjemover.
Vi var enige om at vi hadde hatt
en finfin tur sammen med hyggelige
pensjonister og med godt vær.
TAKK FOR TUREN!
Gerd Westberg

«Det gjelder å få andre til å
betale for seg»
Ville det ikke være fint hvis vi betaler faste regninger for deg til rett tid, samtidig
som du har kontroll over utbetalingene?
Med AvtaleGiro er det nettopp det som skjer. I god tid før forfall sender vi deg
forhåndsmelding om hvem du skal betale til, når du skal betale og hva det gjelder. Du
kan bruke Kontofonen hvis du vil utsette betalingen av en bestemt regning. Oversikt
over alle betalte regninger står påkontoutskriften din hver måned. Den gjelder som
kvittering.
Stikk innom og spør oss om AvtaleGiro. Vi hjelper deg i gang, sådu kan glemme de
faste regningene dine.

AvtaleGiro
PENSJONIST-NYTT 4/2003
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Gode tilbud og hurtig handel
i butikkene du kjenner
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
Lørdag
11-14 11-19
Tirsdag, Onsdag,
Fredag 11-15
Sommertid:
Man 11-19
Ons, Fre
11-15, Lør 11-14
Lørdag
11-14

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

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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Jeg blir nesten litt forskrekket når jeg leser
denne overskriften. Har vi virkelig holdt
på så lenge? Hvor har tiden blitt av? Var
det ikke i går vi startet opp? Nei, det var
nok ikke det. For når jeg ser hva vi har fått
til, så kan det ikke ha skjedd på en dag.
Riktignok er jeg en utålmodig person,
men det får da være måte på. Jeg øver meg
stadig på de tre T-er. (Ting Tar Tid) Lett
er det ikke… Det sies at sunnmøringer er
trege. Da er kanskje jeg unntaket?

Unge møter eldre

Da jeg for to og et halvt år siden satt i
tenkeboksen oppe i brakka ved Rådhuset
og blant annet leste vedtekter, merket
jeg meg spesielt dette med at sentralen
skulle være for alle, og at det skulle
bygges bru mellom generasjoner. Når jeg
nå ser tilbake, er det morsomt å kunne
konstatere at dette er noe vi faktisk
har fått til. Fortelleropplegget vårt, der
eldre historiekyndige Frogn-beboere
har vært ute i barnehagene, var svært
vellykket. Nå er det skolene som får nyte
godt av tilbudet. Vi har strikkehjelp i
skolen. Her møtes også den eldre og
yngre generasjon til felles glede. Så har
vi Prosjekt Grande i samarbeid med
Seiersten Ungdomsskole. Dette prosjektet
har vakt en del oppmerksomhet, og det er
morsomt. Morsomt har det også vært å se
at opplegget har fungert. Skoleåret høst 02
og vår 03 var 10 elever fra Seiersten faste
besøksvenner på Grande hver uke. Før jul
laget de fest i kantina for beboerne. For
meg ga det mye glede å følge opp disse
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flotte ungdommene. Nå er vi i gang igjen
med et nytt kull elever fra Seiersten. Det
blir spennende å følge dem fremover. Vi
samarbeider også med Dyrløkkeåsen skole
rettet mot Haukåsen omsorgsboliger. To
hyggelige jenter fra ungdomsskolen er
besøksvenner en gang i uken. I tillegg
til dette har vi også startet en gruppe for
aleneforeldre: FHN-Frivillig Hygge og
Nytte. De som er med her, representerer en
annen aldersgruppe enn de som tidligere
er nevnt. Så da skulle hele spekteret være
dekket. Fra den eldste til den yngste. Vi
har faktisk også «lånt ut» en frivillig til
Krisesenteret i Follo. Vedkommende jobber
med å aktivisere barna ved senteret. Vi
har også lyst ut et kurs for barnevakter
med Allis Preus som kursleder. Dette gjør
vi for å gi nyinnflyttede og aleneforeldre
muligheten til å skaffe seg trygg barnevakt.

Flyktningeguide

Dette er et samarbeid med flyktningekonsulenten i Frogn kommune og
Flyktningeguideprosjektet i Bærum
som drives av Røde Kors. Når man er
flyktningeguide får man «tildelt» en
flyktning som har noenlunde samme
bakgrunn som en selv, og hjelper denne i
integreringsprosessen. Frivillighetssentralen
i Frogn bidrar med fire frivillige
flyktningeguider.

Transporthjelp

Ikke alle pensjonister bor i sentrum. Noen
bor til og med i svært grisgrendte strøk. En
av mine frivillige kom til meg og sa: «Du
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Gro, dette må vi gjøre
noe med». Hun er nå en
av dem som stiller opp
siste torsdag i måneden og
kjører medlemmer til møte
i pensjonist-foreningen.

faktisk 4 kommuner.
Slett ikke verst!

En-til-en-hjelpen

Dette er et samarbeid med Dyrløkkeåsen
ungdomsskole. Her kan pensjonister som
ønsker hjelp enten til å lære seg internett
eller vanlig tekstbehandling melde fra til
Frivillighetssentralen og så få ”time” hos
en datakyndig elev oppe på skolen. Dette
foregår en bestemt dag i uken. Håper
at riktig mange vil benytte seg av dette
tilbudet.

Når det gjelder hjelp
fra frivillig til bruker,
så går den sin gang
ved siden av alt det
andre. Jeg har noen
flotte frivillige som
jobber i lokalmiljøet
– i det stille. Noen
er besøksvenner,
følgevenner, i tillegg til
andre enkelt-stående
oppdrag. Like før
sommeren fikk jeg en
ung frivillig som både
kan jobbe i hager, måke snø og svinge en
malekost dersom det skulle være behov for
det. Jeg er veldig glad for henne, og håper
hun vil være frivillig riktig lenge. Selv om
jeg har en del frivillige nå, så er det alltid
behov for flere. Så dersom noen skulle ha
lyst til å gjøre en innsats en gang i blant, er
det bare å ta kontakt med sentralen. Man
binder seg ikke til noe som helst, man gjør
en innsats når man har lyst og tid.

Sorgstøtte

Fødselshjelper

Hørselshjelper

En av sentralens frivillige
er også hørselshjelper.
Hun kan dra hjem til folk
som har vanskelig for å
komme seg ut. Hun har
også vært på skolebesøk i
forbindelse med at tema
hørsel var oppe. Dette
tilbudet står ved lag.

PC-hjelp for pensjonister

Dette har vært det store prosjektet vårt
vår og høst i år. Og nå er vi i gang. Vi
samarbeider med Frivillighets-sentralen
i Vestby. Da vi holdt kurs for våre
sorggruppeledere, ble også potensielle
sorggruppeledere i Vestby invitert til å
være med. Ikke alle synes det er greit å
gå i sorggruppe i hjemkommunen. Ved å
samarbeide kan vi gi Frogns innbyggere
muligheten til å gå i sorggruppe i Vestby.
Og omvendt. Vi til-byr også tjenesten til
Nesodden og Enebakk som ikke har egen
sorgstøtte-tjeneste. Dermed dekker vi
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Neida, jeg er ikke jordmor. Derimot kan
jeg kanskje hjelpe dersom noen får en god
idé som de har lyst til å sette ut i livet til
beste for lokalmiljøet. Ta kontakt med
sentralen, så kan vi sammen finne ut
hvordan vi skal få ting i gang.

Hospitalet

Like før jul i fjor, skjedde det noe veldig
gledelig. Da fikk sentralen nye lokaler i
Hospitalet. Et hus som fra før er fylt av
frivillighet gjennom Eldresenteret. Det var
rett og slett fantastisk å komme hit. Ikke
PENSJONIST-NYTT 4/2003

bare er huset et eventyr, det ligger også lett
tilgjengelig. Folk stikker innom for en prat,
og sentralen er blitt en møteplass, akkurat
slik som den skal være. I tillegg har jeg fått
gode kollegaer rundt meg. Er det rart at jeg
trives?
Gro Røsth

Flott Astrid at du har
satt i gang en Boktipsstafett i
Pensjonist-Nytt, dette
lille organet som er lest av
så mange, både lokalt og utover i landet.
Til og med til Amerika farer våre historier.
At jeg er den heldige, eller uheldige, som
har fått æren av å ta imot stafett-pinnen av
deg er en annen sak, akkurat nå kjennes det
som å hoppe etter Wirkola.
Tidlig i vår fikk jeg høre Inge Eidsvåg
dele sin filosofi og sine livs-betraktninger
med en stor forsamling. Alle satt fanget
av hans måte å se livet på, og mange reiste
derfra med en av hans siste bøker. En av
dem var meg. Boken har han gitt tittelen:
«Når livet kaster skygger»
Dette er en bok ikke bare for meg som
arbeider med mennesker, men også en
bok for alle som er mennesker – og
medmennesker.
I boken reflekterer Inge Eidsvåg om
livets mange hendelser
på reisen gjennom livet.
Betraktninger om mening og menings-løshet,
om fortvilelse og håp,
om omsorg og kjærlighet, om landskapene i oss og rundt oss,
om stillhet og langsomhet. Underveis finner
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du små ordtak, dikt og historier som han
gir mening og forståelse til oss som leser.
Samtidig som han nærmest gir oss råd om
hvor viktig det er å se og å fortelle.
I det tredje kapittelet som han kaller:
Omsorgens landskap, forteller han oss om
et ungt par. Han sittende stor og klumpete
i rullestol, med et ansikt som bærer tydelig
preg av en ulykke. Hun
slank og svært vakker.
Forfatteren undres over det
umake paret. Hva ser hun
vel i ham? Svaret han gir
oss er:
Hun ser ham når han
er aller vakrest – i lyset
fra det kjærlige blikk. I det lysetBritt
er viMarit
alle
Roxrud
vakrest
Boken gir mange slike herlige betraktninger, derfor synes jeg tittelen godt kunne
vært lysere. Tenk over det når du leser.
Hilsen fra Britt Marit Roxrud
Daglig leder for Frogn eldresenter
Som neste leser ut i stafetten utfordrer jeg
Synnøve Torp.
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Godt nytt fra Eldresenteret
Hagen vår:

Boccia er et gammelt italiensk kulespill.
For vårt vedkommende startet det med
at Pensjonistforeningen kjøpte inn en del
kuler før høstturen til Savalen. Der var det
en del av oss som prøvde spillet, og det ble
raskt svært populært. Etter at vi kom hjem
til Drøbak, har vi hatt ukentlige samlinger
hver mandag på den bocciabanen som
kommunen har anlagt i Badeparken (rett på
nordsiden av Kirken). Banen måler 5 m x
15 m, og er pent gruset og god å spille på.
Det vanlige er å spille på lag, men vi har
valgt en individuell måte å spille på. Alle
kulene er nummererte, og hver deltaker
har sitt eget nummer gjennom hele spillet.
Førstemann starter med å kaste en liten
trekule, som populært kalles «grisen», og
deretter skal man i tur og orden kaste sin
egen stålkule så nær «grisen» som mulig.
Det går på omgang hvem som skal begynne
med å kaste «grisen», og etter en runde
har alle fått begynne. Det å starte er for så
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vidt ingen fordel, idet de øvrige deltakere
gjerne treffer «grisen» eller din kule i løpet
av omgangen. Du vet derfor aldri hvordan
resultatet blir før den siste kulen er kastet.
Da skal poengene telles opp. 7 poeng til
den som ligger nærmest «grisen» og deretter
5-4-3-2-1- poeng til dem som kommer på
de neste plassene.
Vi begynner kl. 1100 hver mandag
(så lenge været tillater det), holder på til
kl.1200/1230, og avslutter med kaffe på
Eldresenteret, der dagens resultat blir lest
opp.
Møt opp mandag kl. 11.00 og bli
med. Vi holder på helt til snøen kommer,
og starter opp igjen til våren så snart
banen er klar.
Erik Hagen, leder

Hagen rundt Eldresenteret faller inn
som en avslutning av parken, men alt
uten gressklipping må vi ta oss av selv.
Heldigvis er det noen ildsjeler som holder
på for at det skal være noenlunde pent og
hyggelig. En av de mest iherdige er Jorun
Jakobsen, som for noen år siden anla
staudebed i kroken ved trappen. Etter
hvert som flere planter er kommet til, er
vi stolt av et nydelig skue for alle som går
forbi, og vi som arbeider i Eldresenteret
hegner om blomstene og har ikke «råd til»
å plukke en eneste en av dem inn til huset.
På den måten blir det enda mer glede ute.
Tusen takk Jorun for innsatsen.

desember er det salg av forskjellig på
arbeidsstuen, det blir før bladet kommer
ut, men loddsalget fortsetter helt til
17.desember. Der er mange fine gevinster,
bl.a. dukke med seng og garderobe og en
flott primstav.
Juleprogrammet finner du på siste
side. I år har jeg et stort nyttårsønske:
At alle skal vise inkluderende omsorg og
respekt for hverandre.

Ny fotpleier

Marie Fayyaz tar over ansvaret for
fotpleietilbudet i Frogn eldresenter
fra mandag 5. januar.

Julen

Når dette bladet kommer ut, er
Eldresenteret blitt et av Drøbak sine
julehus, og i alle hjem er det midt i
julestria. Her i stuene prøver vi å beholde
«roen» i dagens oppblåste
førjulstid, men allikevel blir det, etter
som årene er gått, noen tradisjoner som vi
«bare må» gjennomføre.
Til alle dere som er kommet nye
gjennom året, anbefaler vi en tur innom.
Allerede fra første onsdagen i
God Jul og Godt nytt år til alle våre brukere og lesere –
fra alle frivillige og ansatte i møteplassen Frogn eldresenter
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Returpostadresse:
Frogn Eldresenter
Postboks 328
1441 Drøbak

Niels Carlsens gate 20, 1440 Drøbak
Fredag
12. des
		
Onsdag 17. des
		
		
		
Fredag
19. des
Lørdag 20. des
Mandag 22. des
23. -27. desember
Mandag 28. des
Tirsdag 30. des
Fredag
2. januar
		
		

Luciaopptog med barn fra Solgry barnehage ca. kl. 11.15
Pensjonistforeningens julelunsj på Skiphelle. Påmelding.
Gløgg, julekaker og God-Jul-klemmer fra kl. 10.00- 13.00
– gratis. Trekning av julelotteri.
Julekonsert i Oslo konserthus med Filharmoniens kor
og orkester. Fulltegnet. Avreise kl 18.30
Julemiddag kl. 13.00. Kr. 65,00 pr. person. Påmelding
Åpent
Åpent som lørdag
Stengt
Åpent som lørdag
Åpent som lørdag
Starter vi opp som
normalt igjen.
Kom og bruk Eldresenteret sammen med oss.

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

Juleprogram Frogn Eldresenter

