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Frogn – en av de beste 
skolekommuner i landet.

Vi gratulerer!
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Så stunder det mot jul igjen. Vi skal kose oss med ribbe, pinnekjøtt og torsk, 
danse rundt juletreet, og puste ut i fred fra en travel hverdag. Men ikke alle skal 
ha det slik. Flere og flere skal reise til sydlige områder for å feire julen, og la de 
hjemlige tradisjoner seile sin egen sjø.

Men selv om det blir mange mørke vinduer i Drøbak, vil julestemningen 
være dominerende med julepyntede bygninger i sentrum, lys, julehus, nisser, 
godlukt fra hjemmene, og på fjorden seiler juledekorerte båter. Nei, for oss 
gamle er Drøbak identisk med  selve JULEN.

Men vi nærmer oss et nytt år, og det er naturlig å se tilbake på det gamle 
året. Da ble Drøbak by igjen, og har jafset i seg nye deler av Frogn i forhold til 
den gamle badebyen, uten at det betyr så mye. Verre er det at det ropes stadig 
høyere på bebyggelse  av gamle fritidsområder. Allerede i året som gikk tok 
de nye tider nye områder. Både Raanaasjordet, Løkkedalsjordet og deler av 
Sogstikollen ble dekket av boliger. Snart er begge sider av Sogstiveien helt dekket 
av bygninger. Nye innflyttere presser på.  Nede i sentrum blir det stadig gitt 
dispensasjoner til forandring av bygninger innenfor vernet område. Nå må de 
ekte Drøbaksfolk passe på sin gamle by.

Ett av de varmeste årene den eldre generasjon kan huske, er snart over. 
Folk er glade, levestandarden økte. Likevel vil  ingen glemme den sorgen som 
bredte seg i Drøbak da  en båt kjørte på Småskjær i stor fart så tre mennesker 
ble drept og  flere såret.  En l7 år gammel pike som allerede hadde satt sitt preg 
på ungdommen i byen som en ener, fremst som fotballutøver, som representant 
i ungdommens  kommunestyre og som en mønsterelev på skolen, var den 
første som ble bisatt i Drøbak Kirke. Da opplevde vi et Drøbak på sitt beste. 
Kirken var full og  mange måtte stå utenfor. Ungdommen fulgte opp med 
arrangementer, innsamling til lokal idrett, samling på skolen, og støtte ellers. 
Det viste en solidaritet i vår lille badeby  som lover godt for fremtiden: Vi viste 
at vi bryr oss om hverandre!

Frogn videregående skole
Tekst: Arne Nesje       Foto: Bernhard Magnussen
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Endelig er den her. Hvert eneste 
skolestyre fra 1957 hadde videre-

gående skole på sakslista. Enten var 
det som tomtesak eller spørsmål til 
fylket hvor vi sto på prioriteringslista 
for Fylket.

Men nå er den kommet og åpnet. 
Den ligger som et lokalt Soria Moria 
– nær åpningen til Oslofjordtunnelen, 
i svarte skogen der Oppegårdstjernet 
blinker nedenfor.

310 millioner kroner har den 
kostet, dvs kr. 24.000.- på hver av 
oss. Foreløpig er her 400 elever og ca. 
100 tilsatte. Jeg går ut fra at skolen 
er bygdas største arbeidsplass. Skolen 
er dimensjonert til å ta 582 elever. 
Bruttoarealet er 12.500 m2.

Arkitekten Kristin Jarmund hadde 
klare vyer under utformingen av 
skolen. «Størstedelen av den bebyggbare 
tomta består av lettvokst gran og har 
liten verdi for bevaring. Den øvre delen 
av åsryggen og begge endene består av 
fjell i dagen, furu, einer og eiketrær, som 
har stor egenverdi og tåler fristilling og 
inngrep. Mot øst er det vidt utsyn over 
skog og åser, mens vestsiden er solrik og 
variert.  I prosjektet er det lagt vekt på å 
bevare landskapskonturen mot fylkes-
veien.»

Det må være herlig å være arkitekt 
og få skapt seg et monument i 
jomfruelig terreng.

Byggeprogrammet sier bl.a.: «Skolen 
skal være en enhetlig skole med et sosialt 
fellesskap. Opplæringen i de enkelte 
studieretninger og fag må fysisk legges 
til rette slik at man ikke får flere små 
enheter i skolen, som hindrer sosialt liv 
på tvers av studieretninger og fag.»

Formiddagstreffen med 64 
deltakere fikk besøke skolen en 
lys dag i oktober. Vi møtte straks 
denne åpenheten som arkitekten 
tilstreber. Fra inngangspartiet glir vi 
i behagelige trapper ned til Amfiet, 
som i forlengelse går over i Kantinen.  
Til daglig vil amfiets hovedfunksjon 
være en sosial møteplass for rekrea-
sjon, bespisning og gruppearbeid. 
Amfiet vil også fungere som 

Frogn videregående skole er topp moderne, 
både når det gjelder bygningen, 
lokalene og  undervisningen. Skolen   ble  
innviet i september 2006. 
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publikumsareal i forbindelse med 
kulturelle begivenheter, som konserter, 
elevkvelder og lignende. Foreninger og 
lag i Frogn bør benytte seg av den nye, 
fargerike storstue i bygda. Serveringen 
vil den blide danske Michael ta seg av 
til rimelig pris.

Inntil amfiet ligger et Auditorium 
med galleri og 128 gode sitteplasser, 

velegnet til alt videovisuelt. Vi fikk 
servert Lars Rasmussens ypperlige 
film fra Vietnam.

Over kantina ligger det luftige 
biblioteket i annen etasje, sentralt i 
forhold til undervisningsarealet. I 
gamle dager var undervisningsareal 
det samme som klasserom. 

– Her på denne skolen snakker 
vi helst om stasjoner, sier rektor Siri 
Gulseth. 

Når jeg spør min nabo Adrian hvor 
mange de er i klassen, sier han: «Ja, 
det veksler.  Noen ganger  15 eller 30, 
og om torsdagen, når vi har norsk hele 
dagen, er vi 90». 

Følgelig er rommene av ulike 
størrelser, fra små grupperom til to til 
tre elever. Alle rommene knytter seg 
på en eller annen måte til «strengen», 

en gjennomgående nervetråd for hele 
bygget. Tre utvendige atrier gir dagslys 
til «strengen», og fungerer således som 
utvidelse av klasserommene. 

Mange rom er fylt med PC'er, 
en til hver elev. Hvis eleven blir syk 
en dag eller to, er det bare å følge 
undervisningen på PC'en hjemme. 

Kunstneren Christian Sunde har 
stått for hele utsmykningen av skolen, 
på 4 områder inne i «Strengen» og ett 
som er plassert utendørs på østsiden 
av skolen. En blanding av skulpturer 
i aluminium og akryl kombinert med 
diodelys i forskjellige farger gir et 
spennende uttrykk som varieres etter 
graden av dagslys.

Adrian går på allmenlinja og 
trives veldig bra med det. Han sier 
at undervisningen er godt organisert 
og at de har dyktige lærere. 30 
andre får gå på Idrettslinja, som er 
skolens spesiallinje og trekkplaster. 
Hit kommer elever fra hele Follo. 
Skolen ligger i smørøyet når det 
gjelder tilbud for fysisk fostring: 
Ikke langt unna ligger golfbanen, 
tennishallen, Oppegårdstjernet – og 
hele «Nordmarka» med mjuke stier 
på kryss og tvers, og lysløypa til 
vinterbruk. En flott idrettsbane med 
håndballbane med internasjonale mål 
ligger inntil bygningen. Og rosinen 
i pølsa: Den prektige idrettshallen, 
som nå nylig er døpt til  Frogn Arena. 
Noen av oss mener nok at Månahallen 
hadde vært like bra. 

Frogn kommune gikk i handel 

Mange rom er fylt med PC'er – en PC til hver elev.

med fylket og spanderte arealet til en 
gymsal, slik at Frogn Arena ble bygdas 
idrettshall nr. 2.

Skal vi klage på noe, må det være 
kommunikasjon med kommunen for 
øvrig. Expressbuss nr. 542 til Oslo 
får ikke lov til å stoppe ved skolen- 
av sikkerhetsmessige grunner – og 
raser forbi. Men Norgesbuss er meget 
serviceminded og gir dispensasjon til 
«Formiddagstreffen» og sikkert også 
til andre grupper.

Siri Gulseth sier velkommen 
til skolen, som fletter seg inn i den 
prektige kransen av de øvrige skolene i 
kommunen.

Rektor Siri Gulseth stråler fornøyd mens 
elevene  svinger seg med fryd i ringene i 
den flotte Idrettshallen. 
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Karl Garder
 forteller

Da må vi tenke oss 60-70 år tilbake 
i tida. Hestane fikk mat kl. 5 

om morran og siste måltid kl. 9 om 
kvelden. Det fantes ikke biler. Syv-
åringer måtte gå 7-8 kilometer for å 
komme på skolen i all slags vær. Var det 
mye snø, hendte det at en av foreldra 
måtte gå foran for å tråkke vei.

Flatbrødbaking
Juleforberedelsene begynte allerede på 
ettersommeren med flatbrødbaking. 
Baksteved skulle hogges i tynne fliser, 
ca. 60 cm. lange og 2-3 cm. tjukke. 
Veden blei stablet opp i kjelleren i 
nærheten av peisen. Takka, en meter 
i diameter, ble plassert på brannjernet 
(foten til takka). Bakinga varte i flere 
                         dager. Deigen ble 
                            laget dagen før 
                               bakinga. Bakste-
                                 kjærringa kjevla 
                                og stekte, ungane 
                              fór rundt og skulle 
                                smake. Det vanka 
                             en og annen bit. De 
                                ferdige brøda ble 
                                båret på stabburet 
                              og stablet på en 

lem som hang i ståltråd ned fra taket. 
Det kunne jo komme mus. Flatbrød 
skulle vare i ett år. To slags flatbrød 
ble bakt. Det vanlige tynne, og 
møljebrød som var tykkere.

Henting av grisunge og slakting
Etter at flatbrødene var ferdige, 
fortsatte juleforberedelsene  med kjøp 
av grisunge for slakting til jul. Det 
var etter Sankt Hans. Slaktegrisane 
den gang skulle være feite; minst en 
tomme spekk og veie minst 100 kilo.

Til å hente grisungen hadde vi 
ei spesiell kasse som ble satt oppi 
fôrkjerra. Kjørte med hest til en bonde 
som hadde bra purke. Grisen ble så 
fôra med kokte poteter og havremjøl 
tilsatt litt sildemjøl for at grisen ikke 
skulle få dårlige bein, og litt tran. 
Høimo (det var det som ble liggende 
på golvet i løa) blei blanda med mel og 
tømt varmt vann på. Det var grisane 
glad i. 

Husker far min og naboen snakka 
om slakting i gamle dager. De var 
oppe i otta den dagen grisane skulle 
slaktes, ved firetida om morran, med 
lykter og talglys. Grisen blei binni 

levende fast på en slea. Slea blei reist 
opp mot en vegg, sånn at grisen sto 
med hue ned. Da blei den stikki i 
halsen for å få ut blod. Hver gang 
kjørlet med blod skulle tømmes, tettet 
de stikkhullet med en kon pinne 
som det var gjenger på. Den kalles 
blodpropp. Ikke noe blod skulle 
spilles.

«Kan du begripe hvorfor de skulle 
binde grisen fast på slean?» sa far min 
til naboen når de prata om den gamle 
måten å slakte på.

Slakting av gris og naut foregikk 
i god tid før jul. Det blei slakta ei 
kvige til huset. Før slaktemaska kom, 
brukte slakteren øks med en dor på 
hammeren. Kaltes knappøks. Dyre-
beskyttelsen spanderte slaktemaske 
på slakterne. Den skulle være mer 
human. Slakteren var mistenksom til 
disse nymotens greiene.

«Jeg tror jeg tar knappøksa, for den 
er grisen mest vann ved.»

Senere brukte han slaktemaska, 
men hadde alltid med øksa. «En 
kunne aldri være sikker!»

Alt på dyret blei brukt. Til og 
med galden på levra til grisen. Den 

blei tømt på ei flaske. Galden skulle 
pensles på tærne hvis en forfraus beina 
i kulda. Tærne blei hovne og røde, 
skinnet falt av og hang som frønser på 
tærne.

Oppdeling av slaktet foregikk 
på garden. Det blei malt kjøttdeig, 
sydd rull, lagd sylte og pølser. 
Syltelabber blei rensa og kløvd og 
lagt i saltlakan sammen med sylta. 
Syltelakan var sterk nok når et egg 
flaut. Før i tida fortalte far min om 
syltelabbfest i julehelga. Da skulle det 
tas en dram for hvert ledd du spiste 
og beinet (leddet) skulle bæres ut og 
legges utafor døra. Den som ikke 
klarte å bære ut beinet fikk ikke mer 
brennevin og var ute av konkurransen. 

Jul og juleforberedelser
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Ingen klarer så mange drammer som 
det er bein i ei syltelabb.

Så kom hermetiseringen. Da var det 
slutt på salting av kjøtt. Bare skinker og 
boger  blei salta og litt sideflesk.

Etter hvert som julen nærmet 
seg, skulle hele huset vaskes og 

rengjøres. Da kom ho Minda. Det 
blei brukt lut og grønnsåpe. Lut 
lavdes av åske, helst av bjørk. Slo 
kokende vann på åska eller kokte den 
i ei gryte. Vannet var da lut som sto 
i ei bøtte til den var klar. Vi kjøpte 
lut for det meste. Fjøs og stall skulle 
rengjøres. Fjøsets vegger blei kalket 
om sommeren, men fikk vask til jul.

Søndag før jul fór vi med hagla for 
å se oss ut et juletre. Det var sjelden 
du gikk i skauen et par timer uten å 
skremme ut 3-4 harer og flere kull 
med orrfugl.

Vanligvis hadde vi ei hushjelp og 
en gårdsgutt. Disse hadde fri i julen. 
Reiste lille julaften.

Baking av 10 slag småkaker i 
vedovn tok flere dager. Julekake, 

vørterkake, hvetekake og vanlig brød 
blei bakt i bakerovnen i kjelleren. 
Ca. 12 brød om gangen. Det var ti 
personer i kosten.

Det var mange fattige i bøgda. 
Satt på nødsarbeid. Måtte pokke 
stein. Hadde for hektoliteren. En 
mann pokket så mye at kommunen 
syntes han tjente for mye. Han fikk da 
tildelt en annen arbeidsplass, som lå 
lenger unna. Da rakk han ikke å tjene 
så mye. Å sitte der på steinhaugen i 
alskens vær og banke fjell til pukkstein 
for ikke å sulte helt i hjæl, måtte være 
hardt. Ongane trengte mat og klær. 
Ingen hadde penger, men bønda 
hadde mat. Så de var rike.

Nå kom jeg på en episode en 
sommer. En arbeidsmann satt i 
veikanten. Far min og jeg gikk forbi. 
Vi hilste: «God dag. Sitter du her 
søndags formiddag?»

Han var i bakrus og utilregnelig. 
Så sier han: «Bare vent til vi 

kommunistene får makta. Da skal vi slå 
ihjæl deg å ita opp det du har. Siden tar 
vi en annen.»

Far min sier da: «Å vil du gjøra når 
dere har tatt alle sammen?»

Svaret var: «Det skal du ikke bry deg 
om for da er du dau.»

Julekveld formiddag blei noen av oss 
ongane sendt rundt med pakker. 

Der var det kjøtt og ribbe. Pakken var 
i størrelsen etter familiens antall. Vi 
skulle hilse fra mor og ønske god jul. 
Så skulle vi gå igjen med en gang.

Lille juleftan var vi i skauen og 
hentet juletre. Det blei satt i kjelleren 
for at snø og is skulle smelte. Foten var 
satt på.

På kjøkkenet blei det stekt og kokt. 
Morramaten var alminnelig. Klokka 
11 var det mølje. Bresk-ølet blei tatt 
frem til mølja. Mølje var kraft av kokt 
ribbe og fett flesk. Glovarm ble den 
tømt på flatbrød, som ble brekt opp i 

små biter, i et fat. Da skulle juletreet 
stå i stua, pynta med stearinlys og 
glitter, kjekskaker og kurver med 
nøtter og rosiner.

Kornbandene var på plass på 
låvebrua. Ved tre-tiden var det kaffe 
og julekake. Det passet med fjøsstellet. 
Da var det ordentlig kaffe uten 
innblanding av rugkaffe, som var 
alminnelig ellers.

Fjøsstellet var ferdig klokka sju om 
kvelden. Imellom stellet blei julebordet 
dekket med duk i dagligstuen. Det 
fineste middagsserviset blei tatt frem. 
Sølvkniver, gafler og skjeer. To store 
tinn lysestaker med kronelys sto midt 
på bordet. På plassen til hver onge var 
det en liten rødmalt stake på tre bein 
med juletrelys. Disse blei tent da vi 
begynte å spise.

Først en tallerken med risengryns-
grøt  med en smørklatt i midten, 
sukker og kanel på. Så kom fatet 
med ribbe, koteletter, kjøttkaker 
og pølse. Råskrella poteter i et nytt 
fat. Grønnsaksfatet med gulerøtter, 
kokt og oppskjært med kniv i 
siksakmønster. Grønne erter. Fat 
med kålstuing og et med surkål. Ikke 
alle likte surkål. Gjeitost, en stor bit 
nøkkelost, edamerost, «råkkefår» og 
gaudaost. På bordet sto det også brød. 
Flere slag. To kakefat med julebakst. 
Det var satt frem kopper og glass til 
hver. Vi onger fikk saft og vann til 
maten. Før vi begynte å spise, ønsket 
vi hverandre god jul. Alle spiste seg 
gode og mette. Hver onge slukket 
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oasen
Hageland

Storgaten 22, 1440 Drøbak
Telefon 64 93 03 59

Velkommen til

Skipperstuen
Stedet med miljø
Tlf. 64 93 07 03

www.skipperstuen.com

På Kumlegaarden spiser du godt

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

dR. kjell a. dalby
Spesialist i øre – nese – hals
 Telefon 64 93 23 06
 Storgaten 1
 1440 Drøbak

Mer for pengene

G-SPORT DRøBAK

DRøBAK CITY
TLF. 64 93 09 84

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

Alt under ett tak!

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

FOTOGRAFEN
Osloveien 5, 1440 Drøbak

Tlf. 64 93 36 00

Drøbak Gullsmie
Tore H. Eriksen

Wienerbrødskjæringa
1440 Drøbak

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

E-post: 
ege.droebak@libris.no

hvert sitt lys når de gikk fra bordet. 
Julebordet sto urørt til neste morra.

Far min fortalte en gammel skikk 
om nygifte som første julekveld hadde 
hvert sitt lys foran seg. Da skulle de 
kunne se hvem som skulle dø først. 
Lyset til kona begynte å renne og 
brant fort. Da slukka ho begge lysa. 
Hun blei redd for at hun kom til å dø 
tidlig. Foreldra mine ville ikke prøve 
lysmetoden som nygifte.

Julepresangene blei pakket ut etter 
måltidet. Som eldste onge fikk jeg 
vanligvis nye klær først. De gikk i 
arv til nestemann. Men julekvelden 
fikk også de yngste i søskenflokken 
nye klær. Leker var det lite av. Men 
vi fikk spill. Leker lagde vi sjøl av 

tomme trådsneller. For eksempel ei 
vogn. Trehester fikk vi. De ble laget 
på fengselsutsalget. Kuer lagde vi av 
kongler. Fjøs og stall av tomesker. Det 
fineste vi fikk var en slirekniv. Med 
den kunne vi spikke mange ting som 
vi trengte.

Hester og kuer fikk også ekstra 
godbiter julaften. Julenissen på låven 
fikk ikke noe. Han trodde vi 
ikke på. Nye ski eller en 
kjelke var fine 
presanger. Skiene 
gikk også i arv.

Frogn U3A
står for «Universitetets 3dje alder» eller nettopp oss som

er kommet til skjels år og alder og som nå vanker på Eldresenteret !
Da noen iherdige sjeler ( ingen nevnt og ingen glemt) for en del år 

tilbake stiftet denne foreningen, var hensikten bl.a. å kunne samle de 
eldre og diskutere temaer og aktiviteter som vi eldre kunne hygge oss 
ved:  for eksempel språkundervisning, håndarbeider, orientering om 
feriemuligheter og reiser, slik som mange av oss fikk viten om ved det 
glimrende foredrag som Siv Kirsten Johansen holdt på Eldresenteret 
nylig.

Frogn U3A legger opp til kåserier en gang i måneden. Det neste 
og siste for i år blir torsdag 7. desember, hvor Olav Sandsmark gir oss 
«streif i Frogns historie». Og neste år fortsettes der med møter en 
gang i måneden. Følg med på annonsene og møt opp!        BM
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karl og amalie Mariussen  bestemte 
seg for å selge S. Gulbjørnrud (Nordre 
Frogn) og reise med familien til 
USA i 1905. De solgte eiendommen 
for kr. 8.000.- og dro av gårde med 
seks barn, hvorav et spedbarn og en 
toåring. De slo seg ned i Austin i 
Minnesota og levde et godt liv der. 
De fikk datteren Milli mens de bodde 
der. Hun var hele sitt liv mektig stolt 
av sin amerikanske dåpsattest.

Både Karl og Amalie  hadde vært i 
USA tidligere. Han i flere år, hun i 
ca. et år. Hun hadde også to brødre 
der, som var farmere. De kom fra S. 
Kopperud i Frogn.

Barna begynte på skolen. Etter en 
naturkatastrofe med flom begynte mor 
å lengte tilbake til Norge. Etter hvert 
ble det bestemt at de skulle ta med 
sine eiendeler – de hadde bl.a. fem 
gyngestoler – og reise tilbake til Norge.

Dette var i 1911. De fikk en 
strabasiøs reise. Med tog til østkysten 
av USA. Med båt over Atlanteren, 
med tog tvers over England, og så båt 
over Nordsjøen i storm til Kristiania 
(Oslo). Vel fremme i Norge ble det 
en noe omflakkende tilværelse, bl.a. 
i Oslo og i Nordby, før de fikk kjøpt 
Kringerud gård i Frogn.

Barna måtte på skole. De begynte 
på Bilitt, men flyttet senere over til 
Sogsti. De ble mobbet. De snakket 
nok norsk, men det kom vel et og 
annet amerikansk ord innimellom. 
Man kan jo også tenke seg at de 
på andre måter skilte seg noe ut. 
Noen jålete jenter med stråhatter, 
knappestøvler og blonder på kjolen, 
slik det var over der. Men kjenner 
jeg dem rett, så kunne de nok bite 

fra seg.  De hadde mange gode år på 
Kringerud. Barna ble voksne ( i alt var 
de 8). Moren fikk en datter til etter at 
de kom tilbake til Norge. Årene gikk, 
og etter hvert fikk odelsgutten Halsten 

utferdstrang. Han ville tilbake til 
Amerika. Han ville tjene penger så 
han kunne kjøpe ut sine søsken og 
overta gården. Så en dag i oktober 
1926 reiste han til Canada. Vi har et 
brev fra ham datert 29/3-1927. Han 
arbeidet visstnok på jernbanen der. 
Men han ble syk og kom hjem i kiste 
14/4-1928.

Gamle Karl mistet litt av sitt 
fotfeste da. Han kom aldri over det. 
Ingen av de andre barna så seg i stand 
til å overta gården. Karl begynte å bli 
gammel og bestemte seg for å selge 
Kringerud. Gården ble solgt i 1933 
til familien Magelie, som fortsatt eier 
den. Nå har den golfbanen rundt seg.

Karl kjøpte Nordli (der hvor 
Brannstasjonen ligger i dag). Men det 
var ikke noe godt kjøp. Så da deres 
eldste datter flyttet til Oslo, overtok de 
Furuset etter henne, som hun hadde 
bygget på en tomt under Kringerud. 
Den ligger like der hvor veien til 
Bergsvea går inn. Da huset ble reist, 
la de aviser i veggene som isolasjon. 
De ble funnet under restaurering av 
nye eiere. De to gamle ligger begravet 
på Frogn Kirkegård. Etterkommere 
er det i kommunen fortsatt, og ellers 
i Follo, samt i Oslo og for øvrig rundt 
om i landet.

 Karl Mariussen var nok litt av en 
type. Bjarne Askautrud fra Skaubygda 
husker ham og fortalte : Ham kalte vi 
bare for «Busen». Antagelig var han 
litt bråsint og kantete.

Amerika færden
Av Liv Aastebøl

Huset som de kjøpte i Austin i Minnesota. 
Mor og noen av barna med et par 
lekekamerater.

Amalie 
MariussenGulbjørnrud  Søndre, bnr. 9 i Frogn.
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«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, så du 
kan glemme de faste regningene dine.

 AvtaleGiro

6 av de 8 barna på Kringerud gård i Frogn (antagelig  1919).

Intervju med en utvandrer
Av Liv Aastebøl

Innerst i et skap fant jeg forleden min 
datters håndskrevne norskbok fra 8 kl. 
på Seiersten Ungdomsskole (fra 1975 
eller 1976). Der har hun gjengitt et 
intervju som hun har hatt med sin 
farmor om hennes Amerikaopphold da 
hun var barn (1905-1911). Men ikke et 
ord sier noe om at det var hennes egen 
farmor hun snakket med !

Intervjuet
Hun så litt trett ut da hun endelig 
åpnet døren. Jeg hadde nok vekket 
henne midt i middagsluren. Hun 
var ikke sjuskete kledd, men klærne 
hennes virket for lange.  Hun er en 
slank, gammel dame med meget 
bestemte meninger. Det grå håret 
hennes har vært grått i mange år, og 
de blå øynene er kanskje blitt en smule 
blassere enn de var før. Til tross for 
hennes  vel 75 år går hun tur med 
hunden hver eneste dag. Hun avbryter 
min tankegang ved å si: Ja, det var jo 
du som skulle intervjue meg, så kom 
igjen!

Vi går opp i stuen og setter oss, 
og dermed begynner jeg å spørre om 
hennes opphold i Amerika som barn 
(fra 1905-1911).

– Dere dro av sted til Amerika med 
hele familien på 8 –hvorfor?

– Jo, vi dro av sted fordi min far 
var redd for at det skulle bli krig 

mellom Norge og Sverige. Det var 
ikke av økonomiske grunner, slik som 
med de fleste andre. Min far hadde 
vært i Amerika på forhånd, og var da 
blitt kjent med blant annet en megler.

– Hvordan reiste dere?
Hun må tenke seg om litt før hun 

svarer: – Det er vanskelig å huske 
så mange år tilbake.  Fra Kristiania, 
som det het den gang, reiste vi med 
båt til et sted i England, som jeg ikke 
kan huske hva heter. Derfra kjørte vi 
med tog tvers over England, og videre 
derfra med båt til New York. Fra 
New York kjørte vi med tog vestover, 
gjennom Chicago og til Austin, en 
liten by etter amerikansk målestokk. 
Der fikk min far kjøpt et helt nytt hus 
gjennom megleren.

Når det er noe hun ikke er sikker 
på om hun husker riktig, ser hun på 
meg med et blikk som for å spørre: var 
det ikke slik det var? Men jeg kan jo 
ikke hjelpe, for jeg var jo ikke med!

–Hvor lang tid tok det over 
Atlanteren? fortsetter jeg. 

– Det kan jeg ikke huske. Men vi 
reiste jo med dampbåt, så det tok nok 
en 14 dagers tid.

– Hvordan virket Norge i forhold til 
Amerika?

Hun ser fremfor seg, akkurat som 
om hun forsøker å se bakover i tiden. 
Så kommer det:
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Rene naturprodukter produsert i Drøbak
– velkommen til vår nye butikk:

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

Med vennlig hilsen
Petter Tidemand-Johannessen, fiskeribiolog

– Norge virket fattig i forhold til 
den delen av Amerika der vi bodde. 
Det var pene, forholdsvis nye hus, 
og folk hadde mye bedre redskaper 
av alle slag. Det var god service fra 
kjøpmennenes side. Alle varer ble 
kjørt til døren, og hver morgen var 
det bare å hente inn melkeflaskene fra 
trammen.

Hvilket yrke hadde din far?
Hun tenker seg litt om. – Jeg tror 

jeg må kunne si at han var en slags 
ingeniør. Han hadde å gjøre med 
utbygging og kloakk osv. i byen. 
Han var også med i kommunestyret. 
Ingeniørjobben var bra betalt etter den 
tids målestokk.

Jeg stiller neste spørsmål.  
– Var alle ting dere trengte, som for 

eksempel mat og klær, dyre?
Svaret kommer kjapt. – Nei, det 

var de ikke. Kjøtt, frukt og grønnsaker 
var svært billig. De fleste hadde også 
råd til å gå ordentlig kledd, med 
snørestøvler og det som flottere var.

For å slå over på noe annet, spør 
jeg: – Hvordan var klimaet i Austin?

– Midt på sommeren var det så 
varmt at vi ungene  nesten ikke orket 
å leke engang. Utover ettermiddagen 
ble det svalere. Det ble fort mørkt, og 
tusenvis av ildfluer svermet omkring. 
Et uforglemmelig syn! Om vinteren 
var det mye kaldere enn her, og vi 
pakket oss inn så bare nesetippene 
syntes. Det var massevis av snø.

–Var det ofte naturkatastrofer i eller 
i nærheten av Austin?

– Nei, men en gang brast en 
demning like ovenfor byen, og i de 
laveste deler av byen måtte husene 
rømmes. Etter et par dager var vannet 
borte igjen, og folk måtte ha ny tapet 
og nytt gulvbelegg i 1.etasje. De som 
drev med slikt, hadde nok å gjøre i 
lange tider etterpå. 

Hun var trett da jeg kom, og nå er 
hun enda trettere, så jeg sier takk for 
intervjuet og går.                     

Pipebrann på Kringerud
Fortalt av Karl Mariussen. Nedtegnet av Milli Bergmann

denne hendelsen må ha funnet sted 
tidlig på 1920-tallet.

Det var en kveld vi satt i stuen 
og koste oss. Jeg likte så godt å 

lese høyt eller fortelle fra mine reiser. 
Det var fyrt opp på soveværelset 
ovenpå. Det blåste kraftig den 
kvelden, og plutselig blir der en dur 
i pipen, som om hele huset ville fly i 
luften. Det var pipebrann!  Alle fór 
opp i forskrekkelse. Trekken på en 
av ovnene ovenpå var nok ikke blitt 
skrudd godt nok igjen.

Det er uhyggelig når det blir 
pipebrann. Det durer som om pipen 
kan fly i filler hvert øyeblikk.

Det var ikke brannvesen i bygda 
den gang. Så en fikk hjelpe seg selv 
så godt en kunne. Jeg bad mor og de 
store ungene om å bære ut klær og 
verdisaker. Det hendte jo at pipen 
sprekker av den voldsomme varmen. 
Halsten og jeg hentet en stige og tok 
med oss hver vår store saltpose og 
klatret opp på taket. Når man kaster 
salt ned i pipen, slokner ilden etter 
en stund.  Plutselig hører jeg Kristin 
rope. «Pappa, kom hit med skiene 
mine».  Hun hadde sprunget bort til 
stabburstrappen og glemt å ta med seg 
skiene som stod på trammen.

Omsider fikk vi slukket varmen, 
men ingen hadde lyst til å legge seg. 

Så mor stelte i stand ekstra aftensmat. 
Og vi ble sittende å snakke utover 
kvelden.

Da klokken var vel 12, banker det 
på porten. Da jeg fikk lukket opp, står 
det en kaptein og 50 soldater med en 
brannsprøyte utenfor. Det var noen 
nede på hovedveien som hadde sett 
at det brandt voldsomt i pipen vår. 
Så hadde de ringt til festningen på 
Oscarsborg og varslet brann. Det var 
det eneste brannvesenet som fantes her 
i nærheten. Det var jo leit at de hadde 
hatt så meget strev til ingen nytte. 
Først måtte de i båt over fjorden, og 
siden var det 4 km å gå, før de kom 
frem. I alle tilfelle ville nok huset vært 
nedbrent før de nådde frem, for det 
tok dem 3 timer. Kapteinen var ikke 
blid da det viste seg at det ikke var 
noen ildebrann likevel. Jeg beklaget så 
mye, og de militære hadde ikke annet 
å gjøre enn å dra tilbake.

Nå syntes jeg vi kunne være helt 
sikre på at ilden ikke ville blusse opp 
igjen, så vi gikk og la oss. Det hadde 
nesten ikke vært noe å gjøre om 
varmen virkelig var løs. Det var dårlig 
med vann, og det eneste en kunne 
gjøre, var å bære vann i bøtter. Det 
ville ikke forslå mye.
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Stig Bille
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Martha og grøten
Hjalmar hadde giftet seg på sine eldre 
dager med Martha, en kjekk, godt 
voksen dame med sans for livet på et 
lite bruk i skogkanten, 10 minutter 
fra Birkeli. Hun hadde tidligere i 
livet jobbet som sentralborddame 
på telefonsentralen på Finsrud ved 
Billit, i krig og fred. Hun hadde sine 
beretninger om dramatiske timer 9. 
april 1940. «Da satt jeg i 36 timer i 
sentralen uten pause, mens alt det fæle 
hendte rundt meg, jeg visste jo det meste 
fra det jeg hørte i telefonen», sa hun. 
Hun ble informasjonskilde de dagene 
for folk som ikke så noen utvei.

Vi ble gode venner, og jeg ble 
iblant bedt inn på kaffe og en prat. 
En lørdag bød hun på grøt, og hun 
skjønte nok at jeg likte den enkle 
serveringen. Da jeg gikk, sa hun: 

«Vi har grøt hver lørdag kl. 13.00. 
Bare kom hvis du har lyst, du behøver 
ikke si fra at du kommer.»

Og så et par uker senere, i 
november, en lørdag med regn 
og skodde, jeg var ute et ærend 
i nærheten av Husebyhagan der 
Hjalmar og Martha bodde. Klokka 
var snart ett og jeg tenkte på grøten i 
det lune kjøkkenet til Martha. Jordene 
omkring var høstpløyd, men jeg tok 

snarveien over bløt pløksle, jeg ble våt 
og sølete nesten til knes før jeg kom 
inn på tørt land foran inngangen. 
Jeg ble stående på tunet og tørke av 
gummistøvlene og buksa, med lite 
hell. Martha sto i kjøkkenvinduet og 
gjorde tegn om at jeg måtte komme 
inn, men jeg tok min tid for å få av 
meg den verste søla. Da kom hun 
frem i ytterdøra og ropte til meg:

«Nei, nå må du komme inn, grauten 
er ferdig. Ta av deg buksa og bli ei 
stund!»

Det var ekte Frogn-gjestfrihet! Jeg 
kom meg inn i ly for regnet, tok av 
meg støvlene – men beholdt buksa på!

Grøten smakte fortreffelig!

* * * 
Hunden og jegeren
I 70-årene deltok jeg jevnlig i 
elgjakten hos en venn på Eidsvoll 
som eide en betydelig skogeiendom 
i områdene mot Nord Odal. Prektig 
skogsnatur, med store vann og åser 
omkring, en stor hytte med alt utstyr 
for jaktlaget som kom sammen der i 
oktober. Jakten og skytingen greide de 
rutinerte jegerne, jeg posterte jo, men 
gjorde mest nytte med min Folkevogn 
Varebil til transport av folk og utstyr. 
Eiendommen hadde et fint veinett, 
og vi beveget oss raskt rundt i de 
betydelige avstander mellom jakt-
feltene.

Jakten foregikk mest i driv med 
hund mot utsatte poster. Posteringen 
bragte oss helt ut i villmarka, og 

sjangsen til å se elg var betydelig, 
bestanden var alltid god. Og 
posteringen ble aldri langvarig, som 
regel max 2 timer, ofte avbrutt av 
skudd og søk. De 2-3 hundene våre 
var viktige medspillere i jakten. De var 
vanlige norske elghunder, små, tette 
dyr. Et år hadde jaktherren problemer 
med å skaffe nok hunder og hadde leid 
inn en svenske, et dyr større enn våre 
norske, høyere, lengere ben og raskere. 
Den var uvanlig vakker og veltrenet. 
Den fant seg vel til rette, tillitsfull 
og rolig som den var. Jeg ble en god 
kontakt for hunden i dette nye miljø, 
hunden søkte gjerne til meg når den 
fikk gå fritt. 

En dag var det søk og los nord i 
terrenget. Svensken arbeidet alene i 
losen som fjernet seg i retning Nord 
Odal, over grensen til naboterrenget, 
noe jaktherren ikke var glad for. Og 
hva verre var, losen ble borte i det 
fjerne og hunden kom ikke inn. Stor 
uvisshet, hva kunne ha hendt med 
viltet og hunden? Til lunchen i hytta 
var der ingen avklaring, og jaktherren 
var synlig  engstelig, og ikke så lite 
lei seg. Etter lunch sa jeg til ham at 
jeg gjerne ville ta bilen min helt nord 
der hunden hadde gått ut, vente der 
ut over ettermiddagen og søke litt i 
området. «Takk skal du ha. Men bli 
ved bilen. Gå ikke alene ut på søk i 
marka.» Dermed tok jeg med meg 
et par stykker brød, dagens avis og 
kjørte frem til veiens endepunkt i 
nord, ca. 1/2 times kjøring. Så, ut på 

et utsiktspunkt ved veien og lydde. 
Ikke tegn til liv. Altså, tok tiden til 
hjelp, rullet ned bilvinduet, la meg litt 
og småslumret, men likevel på vakt 
for lyder. Ti minutter, et kvarter. Nei, 
ingen ting hendte. Noe måtte gjøres. 
Da fikk jeg en god idé, jeg ville bruke 
bilens signalhorn. Først to gode støt, 
så pause 5 minutter, og så to støt til. 
Dette gjennomførte jeg og gikk så 
ut igjen og lydde. Nei, alt stille. Nå 
begynte det å skumre, og dette så ikke 
bra ut. Jeg ga meg selv 5 minutter, da 
ville jeg tute igjen.

Da så jeg en bevegelse i skogen 
nedenfor snuplassen jeg sto på. Og 
sandelig, der kom «svensken». Han 
formelig smilte over hele ansiktet da 
han så meg, helt yr av glede hoppet 
han rundt meg og opp på meg og 
slikket meg i ansiktet. Jeg roet ham og 
frotterte ham med en sekk fra bilen 
for han var gjennomvåt og sulten. 
Matpakken min ble borte på et blunk. 
Kort sagt, stor gjensynsglede. Han 
fikk plass ved siden av meg i førersetet, 
og der satt han og gav fra seg noen 
gode humrelyder. Det var et lykkelig 
dyr som satt der.

Vi ble godt mottatt da vi kjørte opp 
foran hytta. Jaktherren smilte bredt, 
det ble en drink til alle før middagen. 
Det vakte atskillig munterhet da 
jeg ga til beste oppskriften på den 
banebrytende nye metode for søk etter 
bortkomne hunder.
Dette var Stig Billes siste artikel om 
«Folk og dyr i Frogn»
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drama på birkeli
I 1960-80 nedla jeg mye tid og arbeid 
med å gjøre den forfalne plassen 
Birkeli i Husebyskogen i Frogn 
beboelig og brukbar for folk. Innhuset 
fikk en hel overhaling og de 25 
målene mark ble ryddet for busk og 
kratt, vollen pløyd, snudd og drenert 
og gjort tjenlig for poteter og gress. 
Underveis i denne prosessen hadde 
jeg mange gode – og ikke så gode 
– opplevelser.

Det meste av jorda var vannsyk 
og uten drenering, men i hele 
eiendommens lengde var det et 
naturlig vannsig mot syd. Her måtte 
dreneringen ha sitt naturlige løp. 
Omtrent midt på lå et vått felt med 
en gammel åpen brønn, farlig og bløt 
og tilgrodd og grisete etter års bruk 
som avfallsplass. Den lå i et naturlig 
søkk i terrenget og utpekte seg som et 
samlingspunkt for et enkelt nett av nye 
dreneringsgrøfter med rør. Jeg rådførte 
meg med en kjekk kar fra Nesodden, 
anbefalt av en nabo. Frank het han 
og drev med rydding av tomter med 
traktorgraver og en gammel lastebil. 
Frank var en av disse stødige folkene 
man treffer iblant på landsbygda som 
ikke viker tilbake for problemene, men 
har et godt og praktisk skjønn om 

løsninger. Han kom en ettermiddag i 
august, vi drakk kaffe og gikk rundt 
og så på elendigheten. «Ja, her trengs 
det drenering», sa han. Vi fant ut at 
vi måtte grave ut den gamle brønnen 
og sette ned en stor betongkum. Den 
skulle samle vannet fra ulike retninger 
og sende det videre nedstrøms ut 
av eiendommen i det naturlige løp 
mot syd. Frank påtok seg å skaffe 
betong-kummen. Den ble av anselig 
dimensjon, 3 store ringer, 1,20 meter 
i diameter og 0,9 meter høy. Vekt ca. 
400 kg stykket. De ville vi plassere i 
bunnen av det utgravde «hølet», med 
en pen kjegletopp med lokk. Altså et 
veritabelt tårn med topplokk i flukt 
med bakken, over 3 m. høyt.

Men først, utgraving av «hølet», 
planering av leirebunnen, og så 
plassering av betong-ringene oppå 
hverandre. Til avtalt tid kom Frank 
med lastebilen sin og losset betong-
ringene på jordet 20–30 m ovenfor 
«hølet» og plasserte traktorgraveren 
sin ved siden av. Så begynte moroa. 
Det var bløt mark rundt «hølet», men 
gravegrabben gjorde vei i vellinga. 
Frank øste vann og søle ut nedstrøms 
og greide fint å tømme ut all 
elendigheten. Etter et par timer sto vi 
på kanten av et stort krater, ikke tørt 
akkurat, men pent ryddet for vann 
og søle. «Har du en stega», sa Frank. 
Jo, sa jeg, det hadde jeg. «Du får ta 
på deg gummistøvla og bruke spaden 
i bånn og finrydde for anlegget av den 
første betong-ringen.» Jeg bøyde meg 

Dette er den første av fire artikler om 
«Kritiske tilfeldigheter i et menneskeliv»

for fagkunnskapen, hentet den gamle 
stegan fra vedskjulet og plasserte den i 
«hølet», den stakk så vidt over kanten 
av krateret. Jeg entret ned og hadde 
ingen problemer med å finrydde 
bunnen – Frank hadde gravet «hølet» 
godt ut i sidene.

Oppe på jordet – på tørt land 
– kjørte Frank traktoren med grabben 
påmontert opp den slakke skråningen 
til der betong-ringene lå og skulle 
transportere den første ringen ned 
til «hølet», hvor jeg nettopp gjorde 
meg ferdig med rydde-jobben nede 
på bunnen. Frank hadde en kraftig 
kjetting med kroker som han festet 
til kanten av den første ringen, løftet 
ringen pent opp fra bakken med 
grabben. Da entret jeg nettopp opp fra 
«hølet» mitt. Med hodet over kanten 
kastet jeg et blikk opp mot Frank 
som satt der oppe 20 – 30 m. fra 
og balanserte en 400 kg betongring 
på grabben sin, klar til å kjøre den 
ned mot «hølet». Da hendte det: 
Kjettingen glapp og betongringen 
falt ned på bakken under grabben, 
den ble stående på kant som et hjul 
og begynte å trille nedover den slakke 
skråningen med retning mot «hølet». 
Jeg så øyeblikkelig det som var i ferd 
med å skje. Jeg tok de siste stegene på 
stegan, svingte det ene benet opp på 
kanten og hoppet ut til siden for det 
rasende betonghjulet som hadde kurs 
rett på meg. Hjulet dundret forbi meg 
med 1 m. klaring og braket ned i den 
vide åpningen. Stegan ble knust til 

pinneved, og betongringen stupte ned 
i krateret og kom til ro med kanten 
opp i jord og søle som raste ned.

Men jeg sto med hjertebank 
uskadd på kraterkanten og så ned i 
elendigheten, og det gikk opp for meg 
hva jeg nettopp hadde opplevd. Med 
et par sekunders klaring hadde jeg 
unngått å bli knust av 400 kg betong. 
Hadde jeg entret opp noen sekunder 
senere, hadde det verste hendt.

Frank hadde stoppet traktoren 
sin og kom løpende mot meg. Han 
hadde åpen munn, fikk ikke frem 
et ord og var likblek i ansiktet. «Å 
herregud», sa han og hulket litt. Jeg 
tok den ene armen hans, slo ham på 
skulderen og roet ham – alt er bra. Vi 
sa ingenting, bare så på betongringen 
og hele elendigheten. Frank hev etter 
været og ble litt roligere. «Kom, vi går 
inn og roer oss», sa jeg. Og så ruslet 
vi tause opp til gamlehuset og satte 
oss i kjøkkenet. Jeg hadde en flaske 
konjakk stående og skjenket to dryge 
glass. Det var rett traktering til rett 
tid. Det ble en kopp sterk kaffe også, 
og Frank fikk talens bruk tilbake. «Nå 
tar vi kvelden», sa jeg til ham, «men du 
får bli her hos meg en god stund så vi får 
roet oss begge to». Ut på ettermiddagen 
reiste Frank, sa ingenting, men tok 
meg hardt i handa. «Vi ses i mårra», 
sa han. Han kom som lovet og gjorde 
jobben ferdig. Det hadde vært nære på.

* * *
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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

AKTIESELSKAPET

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

Galleri Havstad
Norsk Kunsthåndverk

Personlige gaver 
i de fleste prisklasser.

Velkommen til 
en liten glad kunstopplevelse!

Storgt. 15, Drøbak, Tlf 64 93 46 55

KRISTIAN SCHAU
OFFENTLIG GODKJENT OPTIKER

BRILLER – KONTAKTLINSER

drøbak optiske
Sentrumsbygget, Postboks 178, 1441 Drøbak

Telefon 64 93 15 89

Storgaten 12-16
1440 Drøbak

Telefon 64 93 10 60

Galleri Havstad
norsk kunsthåndverk

Personlige gaver i de fleste 
prisklasser.

Velkommen til en liten glad 
kunstopplevelse!

storgt. 15 drøbak, tlf 64 93 46 55

Jeg begynte på skolen i sjuårsalderen. 
En voksen person trengte ca. en 

time på å tilbakelegge den strekningen 
jeg måtte vandre til skolen. Den gang 
var det mange stier, men få ordentlige 
veier.

Far hadde malt hvite flekker på 
trestammene, for at skolebarna lettere 
kunne finne den rette stien gjennom 
skogen. På den tiden var ikke begrepet 
«skoleskyss» oppfunnet. Barna måtte 
traske og gå til og fra skolen om veien 
var aldri så lang. Det hendte kanskje 
om vinteren at foreldrene fulgte sine 
barn med lys og lykt et stykke på vei. 

Men som regel klarte de seg sjøl.
Noe særlig sportsutstyr var det få 

som hadde råd til, men av og til var 
det nok en og annen som arvet et par 
velbrukte ski fra en gammel onkel. 
Og var det godt vennskap, så fikk 
en kanskje lov til å stå bakpå skiene 
til den forangående. Men hvis sneen 
var dyp og løs, var det vanskelig. Det 
var mye vått tøy som måtte tørkes i 
den gamle skolestua foran den runde 
ovnen. «Frøken», som hadde sin stue 
ved siden av, pleide å fyre godt slik at 
de mange par støvler kunne tas i bruk 
til hjemturen. Barnas hjemvei føltes 
ofte litt lengre. Det var fristende- eller 
nødvendig- å gå innom butikken 
på vei hjem. «Huskelappen» lå ofte i 
ranselen. 

Lutflasken til Julia hang trygt 
med hyssingen rundt langfingeren til 
småjenta. Det var nyttig og kjekt med 
disse skolebarna, som klarte å kjøpe 
med seg småting fra butikken, når 
foreldrene ikke greide å komme seg 
dit sjøl. På vinterstid føltes veien enda 
lengre- med mye snø og glatt føre. Da 
kunne det nok hende at en stor gutt 
i 4.klasse tilbød den vesle skolejenta 
å sitte på sparken hans, i alle fall der 
hvor det var brøytet. Men det var ikke 
noe morsomt med all mobbingen 

Min skolevei 1917 – 1918
Fra Knardalstrand til Dal Skole 

Av Astrid Kippenes

Dal skole 1917.
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når hun kom hjem og fortalte hvem 
hun hadde sittet på med. De gamle 
onklene kunne kunsten med å erte, 
og det var på denne tiden stor skam 
å sitte på med en gutt, selv om det 
var veldig praktisk å kunne komme 
litt fortere hjem. Når isen var sikker, 
gikk det fort å komme seg frem. Det 
ble snart veier etter fiskekjelkene og 
sparkstøttingene, og veien over isen 
var mye kortere.

Arbeidet med å plukke poteter 
og annet på de små jordene ned mot 
sjøen, var jobb for skolebarna når de 
kom hjem etter skoletid. I ferien var 
det jordbærplukking. Det ga noen 
slanter i mors og fars slunkne kasse. 
Barna fikk sjelden beholde sin egen 
lønn, men det var stor stas når det 
innimellom skjedde. En kunne få 
mye for pengene i de dager. Kanskje 
sparte man noen ører til kjøp av 
julepresanger. Var du jente, kunne 
det bli til en meter ubleket lerret til 
å brodere på. Det var særlig moro å 
tegne et fint mønster for å sy etter. 

Det kunne bli til et pyntehåndklæ til 
mors og fars soverom – eller til en duk 
med julenisser på.

Men det kunne av og til skje 
skumle ting på den uendelig lange 
skoleveien. For eksempel å møte 
hunder i bånd eller uten. De hadde 
ofte lyst til å bjeffe og skremme små 
skolebarn. En gang var det en stor 
St. Bernhardshund som reiste seg 
og glefset mot jenta som kom med 
lutflaska som hun skulle til gamle 
Julia med. Men det gikk bra. Den 
store hunden la seg til å sove igjen. 
Litt lengre borte satt det en ung 
mann og spiste på en matpakke. 
Skolejenta ble redd og løp forbi, falt 
og slo lutflaska i bakken, reiste seg 
opp og løp videre. Den unge mannen 
løp etter henne, men den vesle jenta 
var raskere og nådde Julias hus først. 
Da var småjenta glad og trygg i Julias 
armer. Mannen forsvant i skogen, 
og skolejenta kom seg trygt hjem. 
Den unge mannen var antagelig en 
løsgjenger, som gikk fra hus til hus 
og tigget. Det var en del slike på den 
tiden. Dagene etterpå valgte jenta en 
annen vei til skolen. Da møtte hun 
bare et ekorn som lå på en stein og 
koste seg. Eller det var en kuflokk 
– som hun etter hvert var blitt vant til.

Skoleveien 1917

etterord:
Astrid Kippenes, født Skuterud i 1910, 
er av Frogn-slekt. Hennes far kom fra 
Skuterud i Skaubygda. Hennes mor er 
født Aaslund. Familien bodde noen år ved 
Knardalstrand. Astrid
gikk på Dal skole. Hun utdannet seg 
til sykepleier. I voksen alder traff hun 
Kippenes, som var teolog. De giftet seg, 
og i 1937 reiste de for Santalmisjonen til 
India, der de begge virket i mange år.
Jeg ble kjent med henne vinteren 1952/53. 
Da var hun nettopp kommet tilbake fra 
India med tre mindreårige barn og en syk 
mann. Tilfeldighetene ville at jeg skulle 
møte henne igjen i våres. Hun brukte noe 
av tiden sin til å skrive ned gamle minner. 
Ett av dem er om skoleveien hennes, som 
gjengis her.

asgjerd Wærnhus

Hva skal du 
gjøre i dag, 
Bestemor?

Av Reidun

Spørsmålet kom fra 10-åringen 
Markus, idet han slengte fra seg 

skolesekken. Jo, bestemor hadde tenkt 
seg en tur over til Oscarsborg i det fine 
vårværet. Da blir jeg med deg. kom 
det fort – og vi la i vei…

Først gjennom Kopås-skogen, fin 
vei under de store lønnetrærne, forbi 
den lille dammen, som nok trengte 
en liten opprenskning. Videre til 
Sundbrygga, hvor båten lå klar for 
avgang. Fergens matros hev trossa inn, 
og skipperen satte kursen for Sjøtorvet. 
Dermed ble det en fin ekstratur for 
oss!

«Kom da, bestemor. Vi må så klart 
gå opp på øverste dekk, så vi kan se bỳ n 
derfra!»

 Da vi ankom Borgen, tok vi østre 
vei langs sjøen og festningsmuren, der 
den lå ruvende, mørk og skummel. 
Geitene var ikke å se, men den 
høye åsen på sydsiden var helt full 
av vårblomster i alle farger. Bier og 
sommerfugler svermet, så det fikk vi 
også med oss. Så fant vi stien opp til 
en smal lund, hvor vi på fjellveggen 
leste våre kongers navnetrekk i gull. 
Først var det svenskekongen Oscar II, 
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deretter Haakon, Olav og Harald. 
Opp til tårnet (heldigvis stengt), der 
flagget hver dag blir heist presis kl. 
8.00. Det ser vi hjemmefra. Salutt-
kanonene syntes Markus var små, 
enda de smalt godt fra seg, og så all 
røyken som fulgte etterpå! 

Derfra gikk vi over broa til 
Nordre Kaholmen og opp til 
Kommandantboligen. Her var det 
laget en hinderløype i terrenget og 
gjett hva?, men da la bestemor ned 
veto! Men så dukket det opp en 
kompis, og de to dro i vei, mens 
jeg satte meg på trappa og så på 
haven og Danskebåten, som passerte 
nære ved. Opp igjen kom guttene, 
varme og svette. Nå måtte de 
belønnes for innsatsen, og bestemor 
spanderte Cola. Vi tok en titt inn 
i Torpedobatteriet, men der syntes 
Markus det var skummelt! Når han 

blir større, vil han nok få vite at der 
nede søkte kommandant, soldater 
og sivile ly den 9.april 1940, da de 
tyske flyene ble for nærgående. Den 
samme dagen satt bestemor – 19 år 
gammel – i Oslo i en kjeller, hvor det 
var et varelager med bl.a. store runde 
gaudaoster! 

Den tyske invasjon var forestående, 
og det skapte kaos i byen. Alle skulle 
evakueres ut på landet! Ja, det er 
mye nifst å tenke på. Men nå hadde 
vi en fredelig, fin dag. Vi ruslet 
ned til brygga, tok båten tilbake til 
Sundbrygga, og vi var enige om at 
dette hadde vært en kjempefin dag!

Det er greit med slike hverdags-
turer, ingen kø, bare gå rundt og ta 
det med ro! Begge hadde fått mye 
igjen for denne dagen, syntes Markus 
og bestemor.

FølG Med I

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

Vinner kampen
mot høye priser!

HVERDAGER KL 09 – 20
LøRDAGER KL 09 – 18

apotek i drøbak sentrum
Storgaten 18 – 1440 Drøbak

Åpningstider:
Hverdager 9.00-17.00
Lørdager 9.00-14.00

Telefon 64 90 77 80 Faks 64 93 39 04

GRØNTHUSET
DRøBAK GRøNT- OG 

FRUKTTORG

PAVELSGÅRDEN – STORGT. 7
TLF: 64 93 02 88
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Der kunne Drøbaks innbyggere få 
kroppen   knadd av sterke massørers 
hender, dyppe seg i varme bad med 
gytje, furunål og tang, få ekstra 
varme i kroppen med bjerkeris, 
mens gikt, revmatisme og becksterev 
ble drevet  ut av kroppen. Skjønt 
Drøbaksfolk nød det, var det også 
stor tilstrømming av gjester fra Oslo 
og områdene rundt fjorden,  for 
Varmbadet hadde et godt renommé.  
Gjester la igjen betydelige summer i 
det på den tiden lutfattige Drøbak. 
Den nære beliggenhet til hovedstaden 
var meget gunstig for vår lille badeby.

 Råvarene til behandlingen var 
ikke langt unna, selv gytjen kom fra 

Varmbadet i dag, vakkert pusset opp.

Sandspollen. Den skapte ikke den helt 
gode lukten fra badet.

Det var en god og forekommende 
betjening på varmbadet helt fra 
begynnelsen – Sigurd Winge, Inga 
Andreassen, fru Sørensen og pedell 
Andersen. De kjekkasene som griset 
til det oppussede badet med tagging 
nylig, hadde fått såre rumper om 
de hadde forsøkt seg i dag.  Pedell 
Andersen og Inga med riset hadde 
sikkert gitt de tåpelige ungene det de 
fortjente. 

Men nå er altså Varmbadet 
blitt kunsthus. Vi ønsker lykke til. 
Utvendig er i hvert fall byggmester 
Bruns varmbad nesten det samme.

Varmbadet i Drøbak står ferdig 
oppusset, nydelig  som et slags 

Soria Moria- slott i Badeparken. 
Men det er  ikke rød-grønt, og det er 
ikke varmbad heller. Det har fristet 
tilværelsen i mange, mange år som 
rotehus, dukkefabrikk, utstillingshus, 
forsamlinghus og har endelig reist 
seg som kulturhus. Men det er ikke 
noen i Drøbak som husker at det var 
byens egen byggmester Kristian Brun, 
som bodde på Solås i Brunskauen,  
som sluttførte det i 1902. Og det var 
på fornem grunn,  – en knaus som 
dukket opp av havet omtrent ved 

Drøbak-folk fikk ris 
på Varmbadet

Av Rolfot

Jesu fødsel for 2000 år siden.  Det er 
knapt noen som husker det fra det 
var et varmbad. Forfatteren  av disse 
linjer husker det meget vel, for moren 
hans gikk inn i varmbadet velkledd i 
en sort bredbremmet stråhatt og blå 
kjole med hvite prikker. Og plutselig 
stod hun  i en kjellerdør dampende,  
grå, innsmurt i leire som et spøkelse, 
bare det hvite i øynene lyste. Ved siden 
av henne stod en velvoksen kvinne 
med et stort ris i hånden. Moren min 
hadde fått ris!!!! Det var et sjokk for en 
liten gutt for nær 8o år siden.

Det var i varmbadets glanstid.  

Varmbadet som 
det var. Utenfor 
Sigurd Winge, 
Inga Andreassen, 
pedell Andersen 
og fru Sørensen. 
Foto: Drøbak fra en 
svunden tid.
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Frogn Bibliotek
Torget _ 1440 Drøbak

Telefon 64 93 01 91 - Faks 64 93 56 29
Åpningstider:

Mandag og Torsdag 11-19
Tirsdag, Onsdag, fredag 11-15

Lørdag 11-14
sommertid:

Man 11-19 Ons, Fre 11-15, Lør 11-14

stoR utstIllInG
Alt på ett sted 

– kan leveres ferdig montert
Kontakt Fagsenteret for peiser og ovner

torggt. 6, 1440 drøbak
tlf 64 93 47 50, Fax 64 93 50 70

Gode tilbud og hurtig handel
i butikkene du kjenner

HEER – TELEFON 64 90 53 00

Manufaktur – Konfeksjon

Telefon 64 93 01 07
1440 Drøbak

 
 

 

Torget 7 – 1440 Drøbak
Tlf. 64 90 89 83

Follo Oljeservice as
Laurits Karlsen & Sønn – øyvind Larsen

Osloveien 170 – 1440 Drøbak – Tlf 64 93 17 55

Parafin – Fyringsolje – Autodiesel
Smøremidler – Service

Fem om dagen
er godt for kroppen, godt for magen.

Husk nå på  --  Omega 3,
bra for hjertet ----mer enn det.

Og vitaminer, særlig  C,
viktig er i kulde, sne! 

B-vitaminen? Hva med den?
hverdagssliter i hvert et hjem.

Fruktbarhetsvitaminet skal visst være E?
Ja, så vet vi det!

Tar vi fiber – for vår «kanal»,
blir du frisk, smekker og smal.

Blåbær i kapsler, svisker og sånn,
hjelper oss fra å gå rett i «bånn»!
For frie radikaler, de må jo vekk!

Sprer frykt og gru, i kroppen skrekk.
Tenke seg til uten zink og selen-

hva da med huden, glatt og så pen?
Calsium tar vi for knokler og tær,

mot nedslitte hofter og vaklende knær.
Mangler vi livslyst og krefter og mot?

sier vi bare «Rosenrot»!!!

Det handles og kjøpes i flasker og glass,
på hylla vår står det et kjempestort lass.

Men en ting er noe jeg lurer på:
Før visste vi det vi vet nå.

For hvordan kunne det skje---
at min mormor ble hundre

og mor nittitre???

Anne Margrethe Ødegaard, 
født 1929, bodde som barn i 
Jørnsebakken. I husets 1. etasje lå det 
en sjokolade-butikk. Den gang var 
det sikkert ikke vitaminer og sunne 
produkter som lå fremme. Nå er Anne 
Margrethe bosatt i Vestfold, og derfra 
sender hun denne hilsen til Pensjonist-
Nytt. Takk skal du ha! 

Redaksjonskomiteen
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kommunale og statlige myndigheter 
treffer de tiltak som kreves for å møte 
de utfordringene som ligger foran 
oss!  I det nye statsbudsjettet blir det 
foreslått å bevilge 14 milliarder kroner 
til helse- og omsorgssektoren. Det 
gjenstår å se hvilke utslag dette gir i 
tiden fremover. Denne utviklingen 
peker helt klart på behovet for å satse 
på bygging av omsorgsboliger og øke 
sykehjemsplassene. Dette har fagfolk 
og særlig eldrerådene hevdet i de 
siste 12 år. Like fullt er det mange 
politikere som ikke har innsett 
hvilken utfordring dette er. 

Konsekvensene viser seg i form av 
lange ventelister for sykehjemsplass i 
mange av landets kommuner. Man 
behøver ikke gå utenfor Follos grenser 
for å se dette. Heldigvis har man her 
i vår kommune sett varselslamper 
lyse. Kommunestyret har ganske 
nylig vedtatt å bevilge kr. 150.000.- 
til et prosjekt som gjelder bygging av 
omsorgsbolig samt en vesentlig økning 
av kapasiteten på sykehjemmet. La 
oss så se litt nærmere på hva man 
her i kommunen har for planer mht. 
eldreomsorgen.

Det er nedsatt en prosjektgruppe 
som har fått i oppgave å se på en 
videre utbygging av sykehjemsplasser 
og omsorgsboliger på Ullerud. Et 
foreløpig kostnadsoverslag lyder på 
ca. 200 millioner kroner. Det skal bli 
ganske spennende å se hva resultatet 
av dette blir.

Eldrerådet under ledelse av Thurid 

Bach har fingeren på «pulsen» hele 
tiden.

Så over til andre temaer.
Eldrerådet i Akershus fylke 

arrangerte nylig et seminar for 
de kommunale eldreråd.  Et av 
hovedtemaene var spørsmålet om 
kommunenes prioritering av mottatte 
midler til eldreomsorgen.  Jeg vil ikke 
gå nærmere inn på alle disse temaene, 
kun nevne at jeg overfor foreningens 
styre vil foreslå at man bør ta opp 
spørsmålet om kriminalforebyggende 
tiltak,og hvordan man best kan 
forebygge ulykker og skader i 
hjemmene. Det er en kjensgjerning 
at de fleste personskader skjer i 
hjemmene. 

Til slutt vil jeg nevne nyheten 
fra Helse øst om at det arbeides 
med planer om et nytt sykehus i 
Sarpsborg- området, som også skal 
betjene Follobefolkningen. De fleste 
eldreråd i Follo vil nok ønske å ha et 
ord med i laget når det gjelder denne 
saken. Det er tidligere blitt gjort store 
anstrengelser for å få et forsvarlig 
sykehustilbud på Ski. Jeg tror nok de 
fleste vil stille seg ganske avventende 
inntil man får en oversikt over de 
konkrete planene.

Jeg håper med denne orienteringen 
å ha gitt en del relevante opplysninger 
og oppfordrer alle til å følge årvåkent 
med hva som skjer i tiden fremover, 
særlig her i Frogn.

Utgiftene til helse og omsorg 
utgjør i dag den største 

enkeltpost i statsbudsjettet. I 2006 
utgjorde dette ca. tredjeparten av hele 
budsjettet. En stor del av utgiftene 
går til dekning av medisiner og 
omsorgsoppgaver for eldre, særlig 
årsklassene over 75 år. Opphold 
på sykehus og sykehjem er særlig 
merkbare på utgiftssiden. 

Velstandsutviklingen, særlig 
i de siste 50 år, har medført at 
gjennomsnittlig levealder for kvinner 
i dag er 77 år, for menn 73 år. 
Gjennomsnittlig levealder er økt med 
mer en 10 % siden 1950. For bare 
10-15 år siden var det sjelden man 
leste om 100 åringer. Nå er det ikke 
uvanlig å høre om folk som fyller 105 
år. Enkelte forskere hevder at man i 
overskuelig fremtid vil kunne leve til 
man blir 150 år.

Denne sterke økningen i leve-
alderen fører til en vesentlig økning 
av behov for sykehjemsplasser og 
omsorgsboliger. I løpet av de siste 12 
år har alle tilgjengelige fakta vist en 
merkbar økning i antall eldre, særlig 
i årsklassene over 80 år. De fleste 
eldreråd har utallige ganger påpekt 
dette overfor både politikere og kom-
munale ledere, men dessverre har ikke 

mange lyttet til slike argumenter. 
Konsekvensene av dette sees nå altfor 
tydelig i en rekke kommuner.

Her i Frogn har eldrerådet etter 
hvert fått mer forståelse for disse 
problemene. For ca. 6 år siden ble det 
vedtatt å sette ned en prosjektgruppe, 
hvor eldrerådet var representert, for å 
undersøke mulighetene for bygging 
av et nytt sykehjem. Resultatet ser 
man i dag i form av det nye og flotte 
sykehjemmet på Ullerud. Jeg tror vi 
kan tillate oss i dag å si at dette til en 
viss grad er et resultat av eldrerådets 
innsats.

Vi trodde at vi da hadde sørget 
for en rimelig dekning av behov for 
sykehjem for en del år fremover. Nye 
forskningstall viser nå at det tvert 
imot må satses betydelig sterkere på 
utbygging av nye sykehjemsplasser 
og omsorgsboliger. Det er derfor 
av avgjørende betydning at våre 

Eldrebølgen 
– en  utfordring for helse og omsorgssektoren

Av Erling Kristiansen

Erling Kristiansen, 
tidligere leder 
av Eldrerådet i 
Frogn, ser store 
utfordringer for 
eldrepolitikken de 
nærmeste årene.
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iakttok han de tyske krigsskip, som 
seg innover i mørke og i tåke. Det 
er nok denne dramatiske begivenhet 
som allegorisk er bakteppet i hans 
sterke roman «Nettenes natt». Men 
her er handlingen lagt til en trang 
vestlandsdal, sikkert ikke langt fra 
hans kjære Evanger.

Ei grend venter ei vårnatt på et 
snøskred. Alle blir værende. Raset går, 
et menneske setter livet til, men en 
odelsgutt blir født den natta. Gårdene 
er berget, og livet skal gå videre. 
Handlingen utspiller seg over noen få 
timer, og personene blir portretterte 
gjennom handlingen.

Danmark fastslår straks at dette 
er en allegori av krigen vår. Johan 
Borgen sier det slik: …hvor vi puster 
ut med den skamferte naturen, hvor 
vi tar ødeleggelsene i rolig øyesyn, 
fastslår tapene og ser fremtiden i møte. 
Det bringer oss til å se hele boka i nytt 
lys: landet som skredet går over, men 
som – ribbet – er rede til å reise seg på 
ny.

«Nettenes natt» kom ut i oktober 
1940 og ble den største kritiker-
suksessen til da, og mange mente 
og mener at boka er et høydepunkt 
i hans forfatterskap, ved siden av 
hans store tre-bindsverk om Bergens-
banen. Romanen ble den siste før 
forfatterboikotten, som varte ut 
okkupasjonstida.

 
Bjørn vokste opp i Ronga-stova i 
Evanger, tett ved Bergensbanen, ca. 

20 km. vest for tettstedet Voss. Elva 
Vosso raser forbi. Egentlig er det plass 
bare til den i dalen, så jernbanen og 
veien til Bergen må stange seg frem 
gjennom fjellene i utallige tunneler, 
mens elva til slutt tusler seg ut i 
Bolstadfjorden.

 
Bjørn hadde en lys og harmonisk 
barndom, men mista sin mor da han 
var 17 år. Foreldrene drev handel, så 
det var nok å henge fingrene i. Han 
vokste opp i en musikalsk, litterært 
og politisk interessert familie. Bjørn 
var skoleflink, han ble «oppdaget» 
av læreren i framhaldsskolen. I 1925, 
da han var 19 år, begynte han på 
Landsgymnaset på Voss på latinlinja 
med gresk, og tok sin eksamen i 1929.

Så ville han se seg om i verden 
og tok en sykkeltur rundt i Europa. 
Etterhvert kom han til Oslo og 
begynte på teologien, men gikk fort 
over til litteraturstudier. Han brøt 

Bokbilen, som Charlotte og Bjørn Rongen 
brukte  til å bringe bøker ut til folket i de 
grisgrente strøk  i Frogn.

I år er det 100 år siden Bjørn Rongen 
ble født i Evanger i Voss. Han kom 

til vår kommune i 1939 som 33 åring 
og bodde her til han døde i 1983.

Bjørn Rongen får korte omtaler i 
litteraturhistorien, uvisst av hvilken 
grunn, men han var en kraftig og 
omtykt forfatter da han stod på sitt 
høgste.

Vassvøri sogelag inviterte til 
dagsseminar på Evanger på fødsels-
dagen hans, 9. september i år. 
Pensjonist-nytts utsendte fikk være 
med på en meget givende forestilling. 
Barna til Charlotte og Bjørn Rongen: 
Thana og Ole Bjørn fortalte levende 
og morsomt om faren. Mye av stoffet 
til denne artikkelen er hentet fra 
«søskenduetten».

Det vesle, koselige huset som 

Bjørn Rongen 1906 – 1983
Av Arne Nesje

Bjørn kjøpte i Frogn i 1939, lå på 
grensa mellom by og land – på en 
knaus bak Sogsti skole. Han kalte det 
«Bjødnabyks». Fra huset så han rett 
ned på Oslofjorden, og 9. april 1940 

Forfatteren og Felespelaren Bjørn Rongen.

Huset som Bjørn og 
Charlotte Rongen 
kjøpte,  ligger 
idyllisk til like bak 
gamle Sogsti skole.
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hadde arvet en gammel BMW etter 
krigen, innredet den med hyller og 
bøker og tok en runde i bygda hver 
tredje søndag, en tur på ca. 5 mil. En 
opplevelse for ekteparet og for lånerne.

Vestlendingen i Bjørn fornektet seg 
aldri. På nærmeste gard hadde de 
sauer. Der var han med og slaktet, 

Og her me sit oppi Nesjes stove 
og har foret oss på smalahove
nai, da var annsleis ved ekvator 
dar åt dei giraff og orm og skjor

Dar fikk dei tigrar og løvehode
so dei fekk aldri om natti sove
da aula kringom med mygg og makk
og ikkje ått’ dei ein real stakk

Og svarte vart dei av sol i hove
dei sat og åt på ei kamelrove
so takka til meg ein norsk-norsk sau
han viser tenner om han er dau.

So heil og sæl her i fedrastova
med hailnorsk jul og med smalahove
og har du akevitt til å jau
du vært i hove just somj ein sau.

og laget sjøl til «smalahove» på ekte 
Vossavis. Ikke mange hadde det på 
menyen i de dager. Men, jeg ville 
prøve: fikk hoder i sekkevis hos lærer 
Bjarne Risdal, som kom fra Espedal. 
Ingen av oss hadde tradisjon med 
smalahove, men vi svidde så godt vi 
kunne, så hele Drøbak lå under et 
røykteppe. Redaktør Aage Hansen i 
Akershus Amtstidende lurte svært da 
han kom forbi på sin daglige tur med 
bikkja. Så inviterte vi bygdas eneste 
ekspert, Bjørn Rongen. Han overlevde 
og skrev et vakkert takkebrev (noe av 
innholdet henspeiler på at familien 
og jeg (Arne Nesje) nettopp var 
kommet tilbake fra et lengere opphold 
i Zambia.)

Charlotte og Bjørn Rongen i hyggestund 
med bøkene. Foto: Finn Robert Jensen

snart ut og ville begynne å skrive 
selv. 1930-tallet var en turbulent 
tid både litterært og politisk for en 
ung åndsarbeider. Han kom tidlig 
inn i kretsen rundt Nils Johan Ruds 
Arbeidermagasinet og leverte etter 
hvert mye stoff dit.

ROMANDEBUTEN kom i 1934 
med boka «To semester». Han skriver 
selv: det er gamalt det der med meg og 
bøker. Skreiv salmevers og forteljingar 
og spelstykke som barn. So har eg 
skrive ein slump i blada. Men det er 
ikkje greit å leva av småarbeid når ein 
skriv på ny-norsk.

Nei, nynorsken sto nok i veien for 
det store boksalget. Etter tre romaner 
på nynorsk gikk han over til bokmål; 
bare i noen av barnebøkene beholdt 
han sitt eget språk. Det var kanskje 
derfor de ble så populære? «Bergteken 
i Risehola» ble oversatt til 14 språk og 
kom i 42 utgaver. Han fikk priser: I 
1953 Kultur og Kirkedepartementets 
pris for barne-og ungdomslitteratur. 
I 1955 Gyldendals legat. I 1962 
Melsomprisen.

Som før nevnt hadde han nær kontakt 
med Nils Johan Rud og Arbeider-
magasinet. Han skriver i memoarene 
sine: «…det var nok novellist han mest 
ble, akkurat formen for ham». Han 
skrev 400-500 noveller. Det boblet 
av ideer. Han var maurflittig og ble 
kritisert for å være for lite kresen, men 
Rud sier det slik: «…en skribent som 

Rongen har selv tatt seg råd til å ødsle.»
Bjørn og Charlotte engasjerte seg 
raskt i debatt, styre og stell i vår vesle 
kommune. Bjørn var med på å starte 
Drøbak Kunstforening. Han hadde et 
ord med da Vannverket ble til. Men 
mest kjent og aktet ble nok ekteparet 
for prosjektet: KAMELEN. Charlotte 
var da bibliotekar i Frogn kommune, 
og hun fikk mannen med seg – eller 
var det omvendt- på et bilbokprosjekt, 
trolig et av de første i landet. De 
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Jeg vet ikke om et sted hvor det er 
knyttet mer historie og skrømt enn 

Håøya. Historien om Ravnehølve er 
det vel nesten ingen som kjenner til 
lenger, og nesten ingen som knapt vet 
hvor stedet befinner seg. Heller ikke 
om historien er sann!  Jo, den er så sann 
som et eventyr kan bli, fortalte mor.

Når en drar med båt gjennom 
Kloasundet og videre nordover langs 
Håøyas vestside, passerer du stedet 
der fjellet stuper loddrett ned i sjøen. 
Der ser du et stort innsøkk i fjellet 
etter en diger fjellblokk som har 
løsnet. Det er Ravnehølve.  Nå er det 
nok vokst til så mye med kratt og 
småskog at du ikke lenger kan se der 
den store fjellblokken løsnet og dannet 
inngangen til Håøyakongens bolig.

Da jeg var gutt og vi dro med 
motorsnekka for å bade, måtte 
mor fortelle om Håøyakongen og 
Ravnehølve. Og vi hadde god tid 
den gangen. Motorbåten gikk ikke 
fortere enn at vi hadde tid til å se oss 
om, ikke som i dag da man raser inn 
Vestfjorden med 25 knops fart. Vi 
hadde tid til å lytte, og mor fortalte så 
levende og morsomt.

I riktig gamle dager holdt det til 
to ravner på toppen av det stupbratte 
fjellet. Slik begynte mor sin fortelling, 
og vi fulgte spent med.  Disse ravnene 
tilhørte Håøyakongen. Hver morgen 

dro ravnene ut for å høre nytt, som 
de så berettet for Håøyakongen  når 
kvelden kom.

Det hadde seg slik at det borte i 
Sætre, tvers av Ravnehølve, bodde ei 
jente som var så vakker, at en aldri 
skulle ha sett maken i mils omkrets. 
Denne jenta  hadde Håøyakongen et 
godt øye til. Hun ville nok kunne bli 
et godt kjerringemne, mente han.

Men så var det risen da, som holdt 
til borte i Hurumåsen!  Han hadde 
også sett den vakre jenta vokse opp. 
Da han fikk høre at Håøyakongen 
begynte å gjøre sine hoser grønne for 
jentungen, ble han så sint at han holdt 
på å fly i flint. Noen annen frier enn 
ham selv skulle det ikke være, det 
skulle nå han sørge for.

Dessuten bodde jo jenta på hans 
grunn. Tidlig en morgen ropte han 
over til Håøyakongen så det skrall i 
åsene, at noe tråkk på hans enemerker 
skulle han ha seg frabedt! Og den 
jenta som han hadde sett seg ut, skulle 
de nå bli to om.

Da Håøyakongen hørte det, satte 
han i å storle. Hadde du enda vært 
noe til kar,så hadde du vært gift for 
lenge siden, men så stygg som du er, 
så er det vel ingen som vil ha deg, 
ropte Håøyakongen tilbake. Da ble 
Hurumrisen så sint at han tok opp 
to digre steiner fra Drammenssiden 

Ravnehølve på Håøya
Av Putte Halvorsen

At det har foregått ulovligheter 
i Drøbaksundet opp gjennom 

tidene, er vel allment kjent. I forbuds-
tiden var det nok et ideelt område å 
kvitte seg med spritlasten. Jeg husker 
godt at politi Andersen kom bort i 
Vindfangerbukta en høst, mens vi tok 
opp båter. Han lurte på om vi hadde 
funnet noe drivende i sjøen, eller om 
vi hadde sett noe unormalt når vi var 
ute og fisket. Denne historien hendte 
sommeren etter politi Andersen hadde 
avlagt sitt besøk i båtforeningen. Det 
var den gang Holger Danske gikk i 
rute i fjorden. 

Det var en fin og varm sommer-
morgen. Jeg hadde vært ute etter 
makrellen. Deilig var det å sitte bak 
og holde i snøret og kose seg, og la 
morgensola varme. Jeg hadde tatt en 
svipptur til Kjellerrenna, og hadde satt 
kursen mot Vindfangerbukta. Idet jeg 
kjører over fjorden, kommer Holger 
Danske på vei inn til Oslo. På høyde 
med Hallangstangen, får jeg øye på 
noen som står bak på Holger Danske 
og plystrer og vinker. Selvsagt vinket 
jeg tilbake. Jeg ble ikke lite forbauset, 
over at de som var på båten hev en 
svart plastsekk over bord, samtidig som 
de vinket. Hva pokker var meningen 
med dette? Var det meg de signaliserte 
til, eller var det bare søppel de dumpet. 
Skulle jeg kjøre bort og undersøke ? 

Sekken fløt ennå. Var det smuglevarer 
som sekken inneholdt, og jeg ble sett 
og grepet mens jeg halte sekken om 
bord, ville jeg ligge tynt an. Jeg nøstet 
opp snøret og tok en svipp ned mot 
Husvikholmen. Nysgjerrigheten ble for 
stor. Med dorgefart nærmet jeg meg 
sekken som lå og duppet i kjølvannet 
etter Holger Danske. Da kom det ut 
fra Hallangspollen en passbåt med 
to menn for full fart, og med kurs 
rett mot sekken. Det tok ikke mange 
sekunder før sekken ble lempet om 
bord i passbåten, som satte opp en 
fantastisk fart innover fjorden, i retning 
Oslo. 

Litt tankefull satte jeg kursen hjem. 
Hjemme fortalte jeg hva som hadde 
hendt. Det var bra du ikke fikk tak 
i sekken, kom det fra far. Du kunne 
fått store ubehageligheter. Mer var det 
ikke å si om den saken. Noen dager 
senere traff jeg politi Andersen, og kom 
til å nevne denne episoden. Var det 
en blå passbåt? spurte han. Jeg måtte 
tenke meg om. Jo visst, den var blå. 
Hvordan visste han det? Du så vel ikke 
tilfeldigvis nummeret? Nei, det var for 
langt unna. Det var godt du ikke fikk 
tak i sekken først. Da kunne det ha 
gått deg ille. De karene er ikke å spøke 
med, kom det fra Andersen etter en 
tenkepause. Hva sekken inneholdt er 
fremdeles ukjent og forblir en gåte. 

Smugling i Drøbaksundet
Av Putte Halvorsen
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Et takløft har vindu og skrå takflate. 
I overkant går takløftets tak over i 
hovedtaket og blir derfor et flatere tak 
enn dette. 

Blant de eldste husene i Drøbak, 
åstakshusene, svaitakshusene og de 
første byggene på 1800-tallet finner 
vi få eller ingen takoppbygg. Til en 
viss grad ble loftene innredet med 
små værelser i gavlene (Handelshuset), 
mens loftets midtparti var ubrukt eller 
brukt som tørkeloft. 

Med sveitserstilen på slutten av 
1800-tallet kom også ideen om bedre 
utnyttelse av loftene. På mange hus 

kan man utfra type panel, listverk 
og dekor tidsbestemme arkene og 
takløftene til tiden 1900 +/- 20 år. 
Ofte var bredden på takoppbygget 
ca. 1/3 av husets lengde. I de senere 
år kan vi se at særlig takløftene har 
blitt så brede at de dekker mesteparten 
av takflaten. Husenes proporsjoner 
blir på denne måten ødelagt. 
Frogn Kommune har fått laget en 
Byggeskikkveileder med anbefalte 
løsninger for å kombinere gammel 
byggeskikk og nyere tilbygg. Se www.
verneforeningen.no og klikk på 
«Byggeskikkveileder».

Jørnsebakken 16.

Storgaten 21.Havnegaten 7.

Storgaten 22.

og kastet dem etter Håøyakongen. 
Avstanden var nok for stor, for 
steinene falt ned i fjorden. Dette 
må nok være sant, for det er bare på 
Drammenssiden at man finner slike 
steiner. Steinene som falt i sjøen, kaller 
folk i dag for Rauholmene, de er røde 
og av ekte Drammens-granitt.

Men Hurumrisen ga seg ikke. Han 
grep nok en stor stein og slynget den 
alt han orket over fjorden. Det gikk 
ikke likere denne gangen. Steinen 
nådde ikke frem og havnet i vannet, 
ikke så langt fra Håøyasiden.

Den steinen ligger der den dag i 
dag og har fått navnet «Møkkalasset».

«Klarer du det ikke bedre enn det», 
ropte Håøyakongen og grep etter den 
største steinen han kunne se, nemlig 
Gråøya, men den ble nok i største 
laget. øya lot ikke rikke på seg.  I det 
samme rant sola og sendte sine stråler 
over åsene  i  Drøbak.  Sol  er jo noe 
troll og riser ikke tåler. Det vet jo alle. 
Og det var bare så vidt Håøyakongen 
klarte å smette inn i bergveggen og 
slenge igjen døren etter seg med et 
brak. Så hardt var det at døra løsnet 
fra bergveggen. Søkket etter døra kan 
du se den dag i dag, dersom du bare 
gir deg tid og ser godt etter.

De to ravnene er det visst mange 
som har sett siden, men Håøyakongen 
forble nok i berget!  Jeg spurte mor 
om hun hadde sett de to ravnene. Mor 
smilte lurt. Nei, det har jeg ikke, men 
jeg har hørt at de skal holde til inne på 
Håøya et sted.

Når vi går gatelangs og ser på de 
gamle husene, så legg merke 

til at de fleste hus har en eller annen 
form for påbygg på taket. Disse 
påbyggene er av relativ ny dato – det 
begynte å bli vanlig på slutten av 
1800-tallet. Det var til dels gode tider 
i Drøbakområdet og trangboddheten 
rådet. Folketellingen fra år 1900 viser 
at det i mange hus var 2-3 og flere 
familier.

Vi kaller gjerne påbyggene på taket 
for arker eller takløft. En ark er et 
takoppbygg med vinduer, og spisstak 
på tvers av huset. Arkens vegg ligger 
vanligvis rett over husets yttervegg. 
Langveggens gesims (takrenne) kan 
gå langs hele veggen eller være avbrutt 
under arken, slik at veggene går i ett.  

Arker og tak-
løft i Drøbak

Av Per Willy Færgestad

Hver gang vi passerte Ravnehølve 
med snekka, måtte jeg kaste et blikk 
opp i bergveggen, men noe til ravnene 
så jeg ikke.

 Dette rare navnet Ravnehølve har 
jeg spurt mange eldre om. Skulle det 
kanskje være Ravnehølet?  Nei, de sa 
også hølve. Men hva det navnet betyr, 
var det ingen som visste!
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Hva gjør vi med det som kommer 
fram? 
I samtalen kan det være noe spesielt 
du ønsker å ta opp for å se hvilke 
muligheter som finnes. Vi prøver å 
sette oss inn i de aller fleste muligheter 
som er, for å se om det er nettopp noe 
som vil kunne være til hjelp for deg. 
Klarer vi ikke dette alene, må vi ta 
andre faggrupper med på råd – være 
en «sentral» som formidler deg videre 
til nettopp de som kan bistå deg. 

Formidle kontakt – hvem til og 
hvordan?
Vi formidler ikke kontakt direkte, vi 
finner ut i fellesskap hvem som kan 
bistå deg videre, og det er opp til deg 
selv å gjøre dette. Eksempler på hvem 
vi kan formidle kontakt med er: 

•	Eldresenter
•	Frivillighetssentralen
•	Dagsenter
•	Besøksvenner
•	Kommunale	tjenester	slik	som	

hjemmehjelp, hjemmesykepleie, 
ambulerende vaktmester m.m. 

•	Forskjellige	kurs

Hvem er vi?
Vi som er ansatt som seniorkontakter 
er spesialsykepleier Monica L. 
Ramsøy og ergoterapeut Kjersti 
Wang. Stillingen er fordelt på to 50 % 
stillinger. 

når kan vi treffes?
Mandag til torsdag mellom klokken 
08:30 – 15:00

Eldrerådet har i flere år arbeidet 
for at Frogn kommunes eldre 

innbyggere skal få sin «egen« Senior-
kontakt. Det har vært mange tanker 
og det ligger mange forskjellige 
forventninger til stillingen. Vi skal si 
mer utdypende om hva vi gjør, men 
det er viktig å holde fast i tre ting: 
•	Tjenesten	er	et	tilbud	som	gis	i	

tillegg til, og ikke i stedet for noen 
av de allerede eksisterende tilbud i 
kommunen. 

•	Tjenesten	er	frivillig	og	
•	Tjenesten	er	gratis

Hvorfor tilbys tjenesten 
seniorkontakt? 
For å fremme Frogns eldre 
innbyggeres livskvalitet og helse.

Hva skal vi gjøre?
Kontakte Frogns innbyggere i det 
året de fyller 75 år med tilbud om et 
hjemmebesøk.

Hjemmebesøk – hva innebærer 
det? 
Vi ber oss selv hjem – sender ut et 
brev med forslag om tidspunkt. Skulle 
tidspunktet ikke passe, endrer vi tiden 
slik at det passer. 

Det er trolig noen som ikke har 
behov for denne tjenesten når de 

mottar brevet. Vi ønsker allikevel å 
presentere kort hva vi kan bistå med, 
slik at man selv kan kontakte oss.

Hva gjør vi på hjemmebesøk?
Vi vil ta utgangspunkt i det du selv 
mener er viktig for deg for å ha et godt 
liv. Det er du selv som bestemmer hva 
som er viktig, vi skal bare være «et 
redskap» slik at du kan ta i bruk egne 
– eller de ressurser som allerede finnes 
i kommunen.

Hvilke temaer kan være aktuelle 
å ta opp?
Vi vet jo ikke hva som er viktig 
nettopp for deg, men vi nevner her 
blant annet
•	Bolig – Alt fra tilpassing, 

brannsikkerhet, ønske om annen 
bolig m.m.

•	Helse – Hvordan du selv opplever 
din egen helse, og hva du finner 
viktig for å opprettholde eller bedre 
din egen helse

•	Hvordan man klarer seg i hverdagen 
– Alt fra husarbeid, personlig stell, 
matlaging, omsorg for andre m.m.

•	Hvordan det sosiale miljøet oppleves
•	Om du har ønske om å være 

sammen med andre, bli kjent med 
andre. 

Seniorkontaktene Kjersti Wang (t.v.) og Monica L. Ramsøy går glade og spente inn for å 
formidle kontakt og stå til tjeneste for våre pensjonister.

Seniorkontakten i Frogn 
kommune
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er det bare å knipse, og så ordner 
kameraet resten. Du får det bildet du 
har siktet inn på. Til og med blitzen 
tenner selv, dersom det er nødvendig 
med mer lys.

Jeg bistår selvfølgelig med all mulig 
hjelp, sier Joar. Ingen må være redd 
for å spørre av hjertens lyst. Jeg selger 
langt flere digitale kameraer enn de 
«gamle» med film, men jeg har de 
også. Men de digitale har jo mange 
flere muligheter. Har du blant annet 
PC, kan du kjøre bildene over på 
den og se det hele der på skjerm, du 
kan bearbeide dem og til og med få 
bildene på en CD, bare for å nevne 
noen av fordelene, som jeg kan gi 

kundene mange flere av, sier Joar,. som 
også nevner at gamle som er ensomme 
kan få en «venn» i et slikt kamera.

 A propos venn og PC, så kan 
Norsk Pensjonistforbunds gode 
tidsskrift «Pensjonisten”» fortelle 
hvordan gamle kan bruke internett 
til å skaffe seg en kjæreste hvis man er 
enslig.

Den digitale verden gir mange 
muligheter.

Frogn-
pensjonister 
flinke fotografer

Hvordan kan vi treffes
Telefon direkte   64 90 62 52
Telefon Servicetorget 64 90 60 00
Per post:     
Seniorkontakten
Postboks 10 – 1441 Drøbak
Per e-post: 
seniorkontakt@frogn.kommune.no
(eller ved personlig frammøte 
på Helsestasjonen i Rådhuset, 
Rådhusveien 6, 1440 Drøbak)

Hva vi Ikke skal gjøre
Vi skal ikke på husinspeksjon; det er 
noen som har nevnt dette, og vi syns 
det er så utrolig viktig å understreke 
at dette er det ikke snakk om. Som 
seniorkontakt har vi ingen myndighet 
til å vedta tiltak, vi kan bare opplyse 
om, eller om du ønsker det, formidle 
kontakt med rette instanser.

•	 vi	mener	at	det	er	du	selv	som	
kjenner dine egne behov og 
ønsker.

•	 vi	mener	at	du	selv	skal	avgjøre	
på hvilken måte disse skal 
ivaretas.

Vi vil igjen si at dette er et
TILBUD i tillegg

som er FRIVILLIG og 
som er GRATIS

Alle som har fylt 67 år, kan kontakte 
oss – vi vil prøve så langt vi klarer å 
hjelpe alle som har behov. Det er ikke 
bare de eldre selv, men også familie, 
pårørende eller andre som kan ta 
kontakt.

Fotografier gir oss minner om 
familiemedlemmer og folk vi 

kjenner og har kjent, om områder 
vi har besøkt i inn-og utland, om 
hendelser i fortid og nåtid. Et album 
gir et speilbilde av fortid og nåtid. 
Som reporter i en storavis husker 
jeg at ved husbranner tryglet de 
rammede brannfolkene om å redde 
fotografier først av alt mens flammene 
slo ut av husene. Det er tegn på at 
fotoet ligger varmt på hjertet til folk. 
Men apparatene forandrer seg. Nå 
er det de digitale som er i vinden, 
men det er mange, særlig eldre 
som er redde for å bruke dem, eller 
kvier seg for å forsøke. Nå vil Norsk 
Pensjonistforbund gjøre noe med 
det. De gamle skal lære den digitale 
fotoverden.

Det står ikke så verst til i vårt 
distrikt. Jeg selger godt med apparater 
til pensjonister her i Drøbak og 
Frogn, sier vår alles kjære fotograf og 
fotobutikkeier, Joar, i den koselige 
forretningen i Storgaten. Flere gamle 
hiver seg uti det, og synes de det 
blir for komplisert, så stiller de bare 
apparatet inn på «automatikk». Da 

Av Rolfot

Joar underviser en eldre dame i bruk av et 
digitalt kamera. Hun gikk ut av butikken 
med kameraet i vesken.
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Så er vi plutselig i adventstiden og 
skynder oss rundt for å rekke alt vi 
pleier. Etter en så fantastisk sommer 
og lang mild høst, er jeg sikker på at 
julaften kommer fortere på kjerringa i 
år enn den noen gang har gjort.

I Eldresenteret har det også vært 
et eventyrlig år med stor aktivitet og 
mange mennesker. Derfor – når jeg nå 
har dere i tale – må jeg få takke dere 
for dette flotte året og ønske dere alle 
God Jul og et Godt  Nyttår 
fra alle ansatte og frivillige.

brannvern i Hospitalet
Frogn eldresenter holder, som nesten 
alle vet, til i den vakre antikvariske 
bygningen like ved  kirken. Og 
som fra gammelt av har kallenavn 
Hospitalet.

Huset er lunt, hyggelig og fylt 
med sjel, men det passer veldig dårlig 
inn i tidens strenge brannvernregler. 
Resultatet av dette er at Søndre Follo 
brann- og redningsvesen sier at det 
får bare oppholde seg 10 personer 
om gangen i husets 2. etasje inntil 
en ekstra rømningsvei er etablert. 
Frogn kommune ved Eiendom og 
utvikling, som har ansvar for huset, 
har liggende søknad hos Riksanti-
kvaren/Fylkeskonservatoren om å 
gjenopprette en trapp som eksisterer 
på tegninger fra 1920. 

I sommer leste jeg en bok som 
fascinerte meg. Den heter 

«Damekupeen» og er skrevet av Anita 
Nair som bor i Bangalore i India. 
Hun har skrevet noveller, tre romaner, 
dikt og reisebeskrivelser. Hun er selv 
litteraturkritiker. «Damekupeen» ble 
oversatt fra engelsk til norsk av Bente 
Klinge og kom ut  nå i 2006. 

Boka handler om livet til fem 
forskjellige kvinner som tilfeldig 
blir medpassasjerer i  damekupeen 
på et indisk nattog. Tidligere var 
det damekupeer på de fleste indiske 
nattog med reserverte vogner på andre 
klasse.Nå blir de nye togvognene 
bygd uten denne spesielle kupeen, så 
damekupeen eksisterer ikke i dag.  

Hovedpersonen heter Akhila 
og er 45 år. Hun jobber på et 
ligningskontor, er ugift og bor 
sammen med søsteren og familien 
hennes. Tidligere stelte hun for faren, 
så hun har aldri  bodd for seg selv.  
Men en dag kjøper  hun en enveis 
togbillett til en helt annen del av 
India. Spørsmålet hennes er : 

«Kan en kvinne klare seg på egen 
hånd?»

De andre fire kvinnene i kupeen 
er gift, men har veldig forskjellige 
liv. Det er den unge Prabha som 
er husmor og hvor mannen har 

gullsmedforretning, Det er videre den 
noe eldre Janaki som også er husmor 
og Margareth som underviser i kjemi 
på skolen hvor mannen er rektor.

Til slutt er det den unge skolejenta 
Sheela. Gjennom hele natta, i den 
intime, tette atmosfæren i sovekupeen 
forbeholdt damer, åpner de seg for 
hverandre og forteller sine historier. 
Mens Akhila lytter til de andres 
intime betroelser, stiller hun seg 
spørsmålet: 

«Kan en kvinne være singel og 
lykkelig, eller trenger hun en mann 
for å være hel?»

«Damekupeen» er en varm, 
sensuell, og fargerik skildring 
som bekrefter at et kvinneliv er et 
kvinneliv, enten det leves i India eller 
i Norge.

Stafettpinnen går videre 
til Wenche Frich
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Damekupeen av Anita Nair
Anmeldt av 
Ellinor 
Bogstrand Inntil en løsning er funnet og 

iverksatt, må flere grupper som har 
hatt faste rom i 2.etasje, få tilhold i 
andre lokaler. Noen flyttes over til 
kinoen som har 3 fine møterom. 
Bridgespillerne har tatt imot tilbud 
om å være på Molle. Noen møter 
holdes i  det store møterommet på 
Grande. Vi «står han av», holder ut 
og regner med at 2007 starter med 
en god melding om planene for 
nødvendige utbedringer.

teaterturer i 2007
Noen teaterstykker er så populære at 
vi må reservere billetter i utrolig lang 
tid på forhånd. Derfor kan vi fortelle 
alt nå at vi har reservert plasser til 
Spelemann på taket 8. februar.

Den spilles på Oslo Nye teater. 
Gode plasser. Påmelding senest 
12. januar.

Videre har vi billetter til Til døden 
skiller oss ad på Nationalteateret 
25.april.

Denne forestillingen annonserer 
vi i lokalavisen først i februar for 
påmelding. 
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Desemberprogram Frogn Eldresenter
niels Carlsens gate 20, Postboks 328, 1441 drøbak, tlf. 64 90 61 85

Fra 6. – 15.des. Julelotteri på arbeidsstuen.
Torsd. 7. des. U3A har foredrag: Olav Sandsmark: Streif i Frogns rike.
Torsd. 7. des. Pensjonist-Nytt nr 4. kommer ut.
Fred. 8. des. Pensjonistforeningens julelunsj på Skiphelle.
Tirsd. 12. des. Formiddagstreffen møtes i Biblioteket kl. 11.00. Årets bøker.
Onsd. 13. des. Luciabarn fra Solgry barnehage kl.11.00.
Fred.   15. des. Trekning av julelotteriet i arbeidsstuen.
Fred.   15. des. Julekonsert i Oslo konserthus. Påmelding.
Onsd.  20. des. Gløgg og julekaker i Eldresenteret fra kl. 10.00. Vi spanderer.
Fred.   22. des. Stengt kafé. Julemiddag kl. 13.00. HUSK påmelding!
Lørd.   23. des. Stengt.
juleferie
Onsd. 27. des. Åpen kafé 10.00 – 13.00
Fred.    29. des. Åpen kafé 10.00 – 13.00
Lørd.   30. des. Åpen kafé 10.00 – 13.00

Det nye året 2007 starter i Frogn eldresenter tirsdag 2. januar.
Vi gleder oss!


