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Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter

God Jul
til alle!

Da Drøbak var selvforsynt til jul

Nå er vi snart inne i julen igjen, og foran oss ligger et helt ubrukt nytt år.
Denne julen, som av såkalte økonomiske eksperter og politikere ble spådd som
innledningen til et kriseår vi ikke hadde opplevd maken til siden en fjern tid da
mange av dagens pensjonister ikke engang var født.
Det er lov til å ta feil, og ekspertenes spådommer vil trolig ikke slå til. Julen
vil sannsynligvis bli som de siste årene, kanskje med litt mer forsiktighet enn de
halsbrekkende kjøpsrundene vi har hatt de siste årene. Dermed kan vi i Drøbak
og Frogn se frem til en jul i fred, hvile og fordragelighet – for de som blir
hjemme og ikke drar sydover eller til hotellene i fjellheimen.
Men hjemme sitter det mange pensjonister som husker en annerledes jul
enn dagens. Og en annerledes forberedelse. De husker lukten som strømmet ut
fra nesten alle hus. Lukten av smultkokte kaker som fattigmann, hjortetakk og
smultringer, og lukten av berlinerkranser, serinakaker, sirupsnipper, sandkaker
og mange andre gode småkaker. Det var lukt som konkurrerte med byens
bakere i juleduft. De husker lukten av ribbe, pinnekjøtt og deilige kjøttretter,
og i Frogn var det jegere som hadde brakt tiur og orrfugl hjem. Mange
Drøbaksfolk hadde vært på fjorden og sikret seg juletorsken.
I gatene var det fullt liv av handlende. Det var 25 butikker innen
bygrensen – kolonialforretninger, slaktebutikker, fiskebutikker, melkebutikker,
grønnsaksforretninger, bakerbutikker, urmakere, bokhandler, skobutikker og
en rekke håndverksrelaterte forretninger. Drøbak var selvforsynt. Innbyggerne
snakket med hverandre og ønsket hverandre god jul. De fattige ble hjulpet. Vi
kjente adressene og brakte julen hjem til dem. Godlukten skulle være i alle
husvære. Man brydde seg om hverandre. Noe å tenke på i dag.
Vi hadde ikke et strålende opplyst torg med flotte lys og fin pynt, men vi
hadde treplog trukket av to hester som ryddet vei for handlende og vei til kirken.
Det ga hestelort i bakkene og dermed julemat til spurvene. Det ble jul for alle.
GOD JUL og GODT NYTT ÅR!

Reidun Iversen
Asgjerd Wærnhus
Kjell Lorentzen
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Ligger julenissens verksted
i Drøbak?
Av Bernhard Magnussen og Sven Lindblad

J

ulenissens verksted ligger nok
ikke ett bestemt sted, men mange
steder. Så hvorfor ikke i julebyen
Drøbak også? Det som foregår i
annen etasje i Kirkegaten 10 har litt
av den samme funksjonen. Her har
Snekkerboden holdt til i nærmere 20
år, og i disse lokalene arbeider flittige
hender hver formiddag fra mandag
til torsdag. Dersom du trenger å få
reparert et møbel, så kan du få hjelp i
Snekkerboden. Og her kan du bestille
trearbeider – enten det skal være til
julegaver eller annet bruk. Men hva er
det egentlig for en bygning som nesten
gjemmer seg litt bort der inne mellom
løvtrærne ved siden av kirkegården?
Den er så annerledes enn de andre
husene i nærheten.

Snekkerboden holder til i 2. etasje i den
tidligere skofabrikken.

Skofabrikk

Den tre etasjers teglsteinsbygningen
ble reist i 1934. Den gang var det
skofabrikk i bygningen. Det var

AvisTegnernes Hus i Lindtruppbakken inviterer til utstilling med
julestemning. Norges fremste nålevende nissetegner Kjell E. Midthun
åpnet sin utstilling i AvisTegnernes Hus lørdag den 21. november.
Kjell E. Midthun er kjent for sine skildringer av sjarmerende bygningsmiljøer i bygder og småbyer. Han stiller ut 40 bilder med mange nye
motiver fra Drøbak. Her blir det skikkelig julestemning med kornnek
og smånisser. AvisTegnernes Hus selger hans hyggelige julekort og
ellers mye av det som hører jula til. Utstillingen står til
30. desember. Vi viser et av hans arbeider på omslaget av dette
Pensjonist-nytt.
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vanskelige tider med stor arbeidsløshet,
og for mange i Drøbak og Frogn må
fabrikken ha vært en kjærkommen
mulighet til å få seg jobb. Det ble
anskaffet nye maskiner da bygningen
sto ferdig, og på det meste var
arbeidsstokken på nærmere 30
personer.
Bakgrunnen var at Julius Olsen
Svartberg og hans svoger Carl Kristian
Bossum Pedersen hadde startet et
verksted og skoutsalg i Drøbak i 1916.
Firmaet het naturlig nok Svartberg
& Pedersen, og utsalget lå der hvor
Torgbua er i dag. Selve skoproduksjonen foregikk i de langstrakte lokalene
innenfor utsalget. Firmaet opparbeidet

seg etter hvert en solid kundekrets –
ikke bare i Drøbak, men også i Oslo.
En uvanlig kunde i Drøbak som ble
husket spesielt godt, var kjempen Elias
Baltzersen. Han brukte skostørrelse 54.
Både arbeidsstøvler og finstøvler måtte
bli spesialsydd til ham, og egne lester
måtte lages.
Lokalene i Torggaten hadde
etter hvert blitt for små for den
ekspansive bedriften. I Kirkegaten
fikk Svartberg & Pedersen kjøpt
tomt, og her bygde de ny skofabrikk.
Det ble blant annet lagd hoppog langrennsstøvler i fabrikken.
Støvlene i beksøm het «Kikut» og
ble svært populære. De ble brukt av
deltakerne under vinterolympiaden
i Garmish-Partenkirchen i 1936
– noe ledelsen og arbeiderne ved
fabrikken var spesielt stolte av. Men
allerede i 1938 ble fabrikken flyttet til
Schweigaardsgate i Oslo. Noen av de
ansatte flyttet til hybel i Oslo, mens
andre ble pendlere. Etter krigen ble
bedriften i Oslo overtatt av firmaet
Engsæth & Christiansen. I 1950
startet Metallrammefabrikken opp
i fabrikkbygningen i Drøbak. Den
drev fram til 1986. I våre dager holder
blant annet kunstneren Kikk Scheen
til i lokalene her. Og fra 1992 har
Snekkerboden rom i annen etasje.

Leverer til julemesser

Da Pensjonist-nytt kom på førjulsbesøk, var alle i gang med levering til
ulike julemesser. På døra henger det
4
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Her er arbeidet i full gang.

flere plakater. En av disse kan opplyse
at «det umulige» blir utført mens vi
venter, mens «miraklene» tar litt lenger
tid. Dette lover bra.
– Vi har en del prototyper, som vi
vet selger godt. I år har vi for eksempel
satset på dukkesenger og vogger, sier
Morten Groth som fungerer som leder
for Snekkerboden. – Men vi lager
egentlig hva som helst, fortsetter han
og viser oss treskjæringsarbeider av
ypperste klasse. Det er kniver, tiner
og sirlig utskårne primstaver – for å
nevne noe. Ellers tar Snekkerboden
imot reparasjoner av det meste – alt
fra amerikanske gyngestoler til mer
moderne kjøkkenstoler.
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Morten Groth fungerer som daglig leder.
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Obligatorisk kaffepause

Bjarne Karlsen (94) har vært med fra
begynnelsen, og imponerende nok er
han fremdeles på plass og bidrar med
stor kunnskap om verktøy og treverk.
«Vi starter dagen med en prat», sier
han, «sånn har det alltid vært. Og når
vi ringer i klokka halv elleve, er det
obligatorisk kaffepause».
Pensjonist-nytt benytter også
anledningen til å få litt kaffe i pausen,
og snart går praten livlig. «Det var
en som stakk innom her for å få noe
laget», sier en av hobbysnekkerne.
«Jeg syntes at jeg måtte tipse ham om
at han gjerne kunne lage dette selv.
Det kunne være fort gjort med alle
knivene, sagene og maskinene vi har
her hos oss. Det ville han absolutt
ikke, for han hadde ti tommeltotter,

kunne han opplyse. Men da har du jo
noen å ta av, svarte jeg».
Det hører med til historien
at mannen ble en fast bruker av
Snekkerboden i flere år. Da han
sluttet, hadde han fremdeles alle ti
fingrene i behold.

Håp om fortsatt kommunalt
tilskudd

Denne høsten har det vært en gledelig
god rekruttering til verkstedet. Antall
brukere ligger på 10-12 mer eller
mindre faste, men det er også fullt
mulig å stikke innom for kortere eller
lengre tidsrom. «Det er også veldig bra
at vi får arbeidsoppgaver – noe som
er helt nødvendig for å holde hjulene i
gang», skytes det inn fra en høvelbenk
ved vinduet, «vi håper vi slipper å bli

Kilder:
[Magnussen, Bernhard]. Skofabrikken.
Pensjonist-nytt, nr. 2, 1995, s. 8-9, 11.

Gunnar Johansen har laget treskje og
primstav.

Knut Høvde med dukkevogge og
dukkeslede.

Åge Nordnes med et flott overskap.
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strøket fra kommunebudsjettet denne
gangen. Vi håper på tilskudd fra
kommunen i år også – uten det blir
det kroken på døra her».
Verkstedet har alt man trenger av
verktøy, selv om noen maskiner nok
har sett sine beste dager. Snekkerboden har åpent mandag til torsdag
mellom 9 og 12. Pensjonist-nytt er
imponert over de fine og nyttige
tingene som blir laget her. Vi takker
for den trivelige praten med de aktive
hobbysnekkerne i Kirkegaten.
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Erik Wang har laget tiner.
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Universitetet for den tredje
alder 25 år

Fra Londonturen i 1984.
Møte med
elever fra
London U3A.
Opprettelsen
av Follo U3A
skjedde noen
uker etter
hjemkomsten.

U3A i Frogn og Nesodden 1984 - 2009
Av Mette Karina Thorp

I

deen om å fortsette sitt eget yrke
etter oppnådd pensjonsalder ved
å undervise andre – og selv også ha
et sted å lære av andre – hadde sin
opprinnelse i Frankrike i 1974. Det

ble snart lignende tiltak i mange land.
Den franske betegnelsen U3A kunne
brukes på mange språk. På norsk heter
det Universitetet for den tredje alder.
Men meningen er den samme overalt:
Et sted å lære for mennesker i den
tredje alder.

Til London for å praktisere
engelsk

Alder ingen hindring. Lærer Mette og elev
frk. Tellefsen i Norges første engelskkurs
for eldre. Kurset ble holdt på 1970-tallet.
(Foto: Erik Holand, Agderposten).
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Det var allerede etablert to
«senioruniversiteter» i Norge, ett i
Oslo og ett i Asker, da Follo U3A
ble startet. Follo U3A ble til etter et
eksperiment for å bevise at oppfattelse
av nye ting og læring ikke er
aldersbetinget, men har like mye med
motivasjon og konsentrasjon å gjøre.
På Drøbak Hospital – Eldresenteret
– hadde det vært engelskkurs for
pensjonister siden 1982. Språkkurs
for eldre var forholdsvis nytt i Norge,
og kommentarene til meg som lærer
var ofte at jeg kastet bort tid med å
forsøke å lære eldre mennesker et nytt
språk. Nå i 2009 har forståelsen av at
man aldri blir for gammel til å lære,
blitt akseptert.
Hele engelskklassen på 20
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studenter fra Follo dro til London
våren 1984 for å klare seg selv i
dagligdagse situasjoner. Alderen var
fra ca. 60 til over 80 år. Vi ville bevise
at elevene hadde lært et nytt språk og
kunne bruke det! Alle klarte seg bra.
Det ble reist kollektivt, kjøpt billetter,
handlet klær og sko, snakket med
engelsktalende mennesker og – ikke
minst – hadde vi et meget vellykket
besøk i The University of London.
Der hadde London U3A sine lokaler.
Vi ble invitert til å lære hvordan U3A
fungerer, og hvordan vi selv kunne
opprette et U3A i Drøbak.
Som takk for all gjestfrihet i
London U3A, besluttet vi at vi ville
synge norske sanger for våre verter. En
av våre studenter, Astrid Moen, var en
kløpper på trekkspill. Jeg kontaktet
BBC og fikk låne et trekkspill for
anledningen. Som en gest til oss, ble
PENSJONIST-NYTT 4/2009

det sendt med taxi til universitetet.
Nordmennene sang alle de norske
sangene vi husket. Engelskmennene
var begeistret og lovet å komme til
Drøbak på besøk.

Stiftet i juni 1984

Den 12. juni 1984 ble U3A
Follo stiftet med et interimstyre
bestående av den gruppen som var
initiativtagere: Astrid Mørk, Astrid
Moen, Aleth Schrader, Solveig
Myhren, Arne Hestnes og Mette
Karina Thorp. Folkeuniversitetet var
også med, men etter hvert stoppet
dette samarbeidet opp. Det neste
året hadde vi det travelt. Vi reiste
rundt til pensjonistforeninger i
Follo og holdt foredrag om U3A.
Vi var i Ås, Vestby, Son, Nesodden,
Enebakk og Oppegård. Vi snakket
med pensjonister fra Oslo, Tromsø og
9

Bergen om læring i voksen alder. Vi
ble intervjuet av «Middagsstunden» i
NRK. Det kom besøk fra Australia og
Danmark av personer som ville vite
hvordan vi hadde gjort det. Videre
fikk vi besøk av U3A-medlemmer
fra Cambridge i England. En
gruppe eksperter fra BASE, «British
Association for Service to the Elderly»,
var på studiebesøk i Norge. De kom
til Drøbak Hospital for å se hvordan
Drøbaks Eldresenter ble drevet – og
for å lære om Follo U3A.
Etter flere radioprogrammer om
U3A i Drøbak Hospital, var det
mange som ville
vite hvordan et
senioruniversitet
skulle etableres.
Vi fikk også mye
oppmerksomhet
i pressen, både
lokalt og i de
større avisene.

Mange ulike foredrag og kurs

Programkomiteen var aktiv. Det
ble arrangert foredrag og kurs i alt
fra spansk konversasjon, soneterapi,
tysk, fransk, soppsanking, hjelp
til utfylling av selvangivelse og til
riktig medisinbruk. Ernæringskurset
ble holdt på det lille kjøkkenet i
annen etasje, og borddekning ble
demonstrert i «Det Blå Rommet».
Engelskklassene tok minst tre turer til
Storbritannia, og to elever, Synne Torp
og Kari Fuglesang, tok engelsk artium
10

med glans! Juristhjelp ble et ukentlig
tiltak ved høyesterettsdommer
Tønseth. Perlebroderi i arbeidsstuen
var populært. «Selvforsvar for
eldre» ble en suksess. Foredragene,
forelesningene og kåseriene hadde
som mål å være opplysende, nyttige,
informerende og aktuelle.

Midler til driften

Vi søkte om midler til driften av U3A
fra Sosialdepartementet. Statssekretær
Astrid Nøklebye Heiberg ble så tent på
ideen om læring og den tredje alder at
hun sporenstreks gav oss penger. En
annen som skal nevnes i forbindelse
med å skaffe midler, er Bjørn Bjørnsen
som den gang var redaktør for
Akershus Amtstidende. Han foreslo at
vi skulle være med på et lotteri i avisen.
Vi (medlemmene i U3A) sørget for
sponsede gaver fra lokale butikker, og
disse premiene ble loddet ut hver dag i
avisen. Loddet var et bilde som JanKåre Øien laget. Frogn kommune ved
Olav Sandsmark delte ut kulturmidler
som vi fikk en andel av.

Drøbak Hospital

Fra begynnelsen i 1984 har U3A holdt
sine møter i Drøbak Hospital. Som en
takk for bruken av huset, forærte U3A
et TV-apparat og en videospiller til
Hospitalet. Dette kan benyttes av alle
Hospitalets brukerne.
Da «Middagsstunden» i NRK kom
på besøk for å få intervju med oss i
radioen, ble Jacob Skarstein så begeistret
PENSJONIST-NYTT 4/2009

valgt, program og planer foreslått – og
medlemmer vervet.

Alle trenger utfordringer

Engelsklærer Mette flankert av to nybakte
artianere, Kari Fuglesang og Synne Torp.
(Foto juni 1991: Grete Qvist Øystå,
Akershus Amtstidende).

Det som den gangen var nytt, ikke
bare i Norge, men også ellers i verden,
var at det ble stadfestet at alder ikke
er noen hindring for å kunne lære.
U3A har som grunnprinsipp at man
aldri blir for gammel til å lære. I de
første årene som formann og leder for
U3A i Follo, brukte jeg mye tid på å
overbevise mennesker i alle aldre om
dette prinsippet.
Mange hadde en formening om
at «jeg kan ikke lære noe nytt, det er
jeg for gammel til». Etter en viss alder
skulle man ta det med ro og kose seg!
Jeg kaller dette «gyngestolprinsippet».
Det er usunt både for psykisk og
fysisk helse. Hjernen er som en
muskel: brukes den ikke på en stund,

for alle aktivitetene i Drøbak Hospital
at han tok med seg et eksemplar av
Pensjonist-nytt til NRK. Bladet fikk
god omtale og ble premiert i 1984, 1987,
1988 og i 1989. Hedersbevisene henger
i gangen utenfor «Det Blå Rommet».
Redaktør den gangen var Martin
Hestnes.
Andre ringvirkninger
var oppstart av bridgekurs, «Eldrehjelpen»,
«Snekkerboden», teaterturer, utflukter og
reiser. Utklippsboken
fra U3As begynnelse i
Follo er stor og tykk.
Det ble gjort mye
nybrottsarbeid. Ideen
måtte markedsføres,
Lærer Mette foran Drøbak Hospital i mars 1990.
og alt det praktiske
Fra et avisoppslag med tittelen «Hun brenner for
skulle tilrettelegges.
Vedtekter og reglement Drøbaks besteforeldre». (Foto: Simen Storrud, Akershus
Amtstidende).
ble utarbeidet, styre
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må den trenes opp igjen. Er den i
stadig bruk, har dette innvirkning på
livskvaliteten. Hjerne og kropp trenger
utfordringer så lenge vi lever. Med
motivasjon og mye erfaring lærer eldre
like godt som yngre. De lærer kanskje
på en annen måte, men alder er ingen
hindring i læreprosessen.

Deling av Follo U3A

I 1994 ble det besluttet at Follo U3A
skulle deles i to selvstendige foreninger,
nemlig Frogn U3A og Nesodden U3A.
Nesodden U3A har Samfunnshuset
som sin møteplass, mens Frogn U3A
er fremdeles i Drøbak Hospital. I dag
er det ca. 100 aktive medlemmer i
Frogn U3A. Engelskkursene fortsetter
med lektor Gertrud Johnsen som
lærer. Litteraturgruppen har 19 aktive
medlemmer. De låner bøker fra Frogn
bibliotek og følger med i litterære hendelser og utgivelser. Det leses 11 bøker
med gjennomgåelse hvert år. Møtene
suppleres med film, foredrag og annen
informasjon utenfra. Kunstgruppen
har 8 foredrag hvert år. Man besøker
kunstnere, gallerier, kirker og steder
hvor kunstnere har sine verker.
Frogn U3As program for våren 2010
er (foruten engelskkursene, kunstgruppens
og litteraturgruppens egne opplegg):
4. februar: Michael Thorp: «Hvor er
vi (planeten vår) i universet?»
4. mars: Borge Bringsværd:
«Båtbygger’n Borge Bringsværd»
15. april: Dag Viljen Poleszynski:
«Mat som medisin»
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6. mai: Bjørn Hansen: «USA – et år
etter presidentvalget»

følg med i

Ledere for Follo (senere Frogn) U3A fra
1984 – 2009:
1984–1986 Mette Karina Thorp
1986–1993 Bergljot Sinding
1993–1998 Mette Karina Thorp
1998–2002 Jorunn Kolbjørnsrud
2002–2005 Reidun Victoria Wendel
2005– 2007 Leif Gulbjørnrud
2007–
Tore Vik
Den første formannen i Nesodden
U3A var Bergljot Sinding. Senere
har mange aktive mennesker ledet
foreningen. Nåværende formann er
Svein Sire. Det er nå 178 medlemmer.
De har interessante foredrag. To grupper
arrangerer reiser og turer samt besøk til
opera og museer. Nesodden U3A har sin
egen web-side på Internett,
www.u3anesodden.no som man kan
gå inn på for å se hvilke aktiviteter som
foregår.

69 ulike foreninger i landet

Fra en tur til England med 20 seniorelever i 1984, har U3A-konseptet
blitt populært over hele Norge. Det
er nå 69 forskjellige foreninger. Noen
kaller seg Pensjonistuniversitet,
andre kaller det Senioruniversitet
eller U3A. Det er et visst samarbeide
blant senioruniversitetene, og de
har anledning til å sende sine
representanter til landskonferansen
som avholdes årlig.
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Broderi og garn – kunstige blomster m.m.
Vi har det meste……for de fleste!

GRØNTHUSET
DRØBAK GRØNT- OG
FRUKTTORG
PAVELSGÅRDEN – STORGT. 7
TLF: 64 93 02 88
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DYRLØKKEVEIEN
Vinner kampen
mot høye priser!
HVERDAGER KL 08 – 21
LØRDAGER KL 08 – 18
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Svodastigr skole
Av Rolfot

F

or mange nye pensjonister, særlig
blant innflyttere, vil det nok
overraske at Sogsti skole da den ble
bygget, het Svodastigr skole. Man
kan kjenne eimen av gammel jord
og berg. «Svoda» kan muligens
komme av svaberg og «stigr» av
sti. Lar man fantasien løpe løpsk,
så kunne man tenke seg at våre
forfedre ante at her skulle det gå en
skolesti. Ennå lever det pensjonister
som gikk på Svodastigr, men navnet
var tungt, og det ble etter hvert
innhentet av et mer moderne språk.
Skolebygningen ble reist i 1910 som
en liten mursteinsbygning med tre
klasserom – og i periferien, godt unna.
To utedoer, en for piker og en for
gutter. Senere ble skolen utvidet. Det
var Drøbaks og Frogns legendariske
byggmester Kristian Brun som reiste
Svodastigr.

Gamle Sogsti skole ble revet i august 2009.
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Sogsti skole het opprinnelig Svodastigr
skole.

Et kultursentrum

Snart skulle det vise seg at skolen
ble noe langt mer enn opprinnelig
tiltenkt. Gjennom tidene har den
blitt et kultursentrum. Her er det
spilt teater, vært visekvelder og
opplesning. Her var det et sentrum
for et mangfold av foreninger. Her har
det vært minnestunder. Her har det
kommet og gått formenn- og kvinner,
her har det vært trening for Frogn og
Drøbaks idrettsmenn- og kvinner –

Mange hadde minner fra den gamle skolen.
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det vært om det hadde ligget
litt lenger nord ved Løkta.
Der ble innseilingen markert
ved «Lygten». Det var en
Del av skolen burde fått
kurv med full fyr som ble
stå
heist opp av en vippe for å
Det er underlig at de som har
vise de gamle seilskutene
vært med på utbyggingen,
innseilingen til – og forbi –
Byggmester
ikke har latt den lille, oppDrøbak når været var dårlig.
Kristian Brun.
rinnelige bygningen stå.
«Lygten» ble senere til Løkta
Da hadde de nye innbyggerne hatt
som er en del av byen Drøbak.
en historisk perle midt blant seg; et
Svodastigrs far, byggmester
lite forsamlingslokale og møtested.
Kristian Brun, fikk ikke oppleve
Flere steder har man bevart gammel
den senere kraftige utbyggingen av
bebyggelse mellom alt det nye. Selv i
skolen. Det gjorde heller ikke skolens
hovedstaden ble en del av det gamle
berømte lærer, Ole Olsen Bratager,
engelske kvartalet bygget inn i det
som elevene elsket, selv om han holdt
nye Indekshuset. Så å spare en del av
en jerndisiplin. Det gjorde han blant
Svodastigr var fullt mulig.
annet ved å slå elevene over fingrene
Men det er andre ting utbyggerne
med linjalen og lugge så elevene stod
er opptatt av: 49 luksusleiligheter med
på tå hev for å lindre grepet – som
strålende utsikt over fjorden. Det hadde også ble ørene til del.
vært fint hvis de hadde hatt et ørlite
Byggmester Brun har senere reist
blikk på kulturen. Det flotte navnet
flere av de nydeligste bygningene i
«Innseilingen» er bra, men bedre hadde Drøbak.
og her har folket kommet
og lagt sin stemme ved
stortings- og kommunevalg.

Nye Sogsti skole ble
åpnet i 2005.
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Opp klokken fem
for å komme på skole
Av Rolfot

D

en var som en god sti eller
en skogsbilvei. Ned i grøftene
hoppet svermende par i mørket når
moralens vokter nærmet seg fra
Tverkjegla-siden. Det var ikke bra
å bli oppdaget av selveste presten i
distriktet i de dager. Det var synd
å gå arm i arm – for ikke å si tett
omslynget – for ungdom. Den mørke
grøfta ga skjul. Da stod det bedre til i
den andre enden av veien der hestene
strevet med tung last opp bakken fra
Nyveien (nå Vestbyveien) og prompet
friskt under anstrengelsene – til
voldsom fryd for ungene som kom fra
de øde strandområdene. Der var de
ikke vant til hester. Robåten var god
nok hest for dem, mens bondeungene
ikke forstod hvorfor kystungene lo.
Ja, Sogstiveien hadde mye å by på
i 20-og 30-årene. Bondejorder med
kuer og hester på begge sider, noen
få prektige hus, men først og fremst
Sogsti skole. Denne skolen som nesten
hadde alt å by på. Der har en god del
av de nåværende, eldste pensjonister
i Drøbak og Frogn fått sine første
kunnskaper der de satt under kateteret
annenhver dag. Så også denne
skribent.
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Sogsti skole borte

Men akk! Nå er Sogstiveien en
forholdsvis bred asfaltert vei med
stor trafikk. Og skolen, ja, den
er borte. I løpet av et par døgn
knuste store maskiner den gamle
mursteinsbygningen, og store lastebiler
fraktet de knuste restene bort. Et
stort kultursenter i Frogn er slettet.
Borte er skolen som tok imot elever
som hadde strevet seg vei kilometre
til fots gjennom skogen i dyp snø fra
områdene mot Solbergstranda – eller
rodd i båt med småunger gjennom
tåke, isflak, ulende vind og høye
bølger for å komme frem. Men der
ventet som oftest lærerne med en
glovarm ovn og et skjermbrett som
tørket tøyet. Og støvlene ble også kvitt
vannet der de ble stablet i ring rundt
ovnen.
Drøbaks senere ordfører og
handelsmann, Helge Askautrud,
var en av elevene som måtte
ro fra sitt hjem ved den gamle
sprengstoffabrikken på Håøya
i Vestfjorden for å nå den vesle
militærfergen som gikk fra Oscarsborg
til Drøbak. På folkemunne bar den
det betegnende navnet «Dritt-Ola
PENSJONIST-NYTT 4/2009

Sogsti skole hadde mye å by på. (Kilde: Frogn Bygdebokverk, bind IV).

dampbåt». Den hadde ofte gått.
En gang i tåke og dårlig vær mistet
guttungen orienteringen og havnet
på Småskjær. Der satt han og ropte
om hjelp og ble etterhvert reddet av
losbåten. Men å komme til Drøbak
var ikke nok for ungene. De måtte
forbi skolen i Drøbak og vandre videre
gjennom Brunskauen til Sogsti, for de
hørte til Frogn. Flere elever opplevde
det samme som Askautrud. Under
Frogn lå også øyene i kommunens
skjærgård på 43 holmer og skjær.
Således lå blant annet Håøya,
Kaholmen, Bergholmen, Aspon,
Lågøya og Søndre Langåra innenfor
Frogns grenser. Gjett om det gjorde
det vanskeligere for elevene der.
En høyst levende mann i dagens
Drøbak rodde fra sitt hjem på
Langebåt med småsøsknene om
bord til Husvik, og måtte også forbi
folkeskolen i Drøbak og videre til
PENSJONIST-NYTT 4/2009

Sogsti, fordi Langebåt lå i Frogn. Det
var mye småhval i fjorden den gangen
og tungt å ro i motvind og sjø, så det
hendte at de kom for sent. Det førte
til anmerkninger med brev hjem. Men
da brast det for moren som oppsøkte
læreren og befalte at han selv skulle
ta skoleveien til barna fra Langebåt
til Sogsti. Det kom aldri mer noen
anmerkninger fra totningen deretter.
Fra Bergholmen kom vesle Erna
som ble fraktet over fjorden av
bestefar, og fra øyene kom ungene
inn til Langebåt. Gårdbruker Harald
Fæste som bodde ikke langt fra
Sogsti skole, husker at elever kom
gjennomvåte gjennom Trolldalen fra
områdene ikke langt fra Hvitsten.

1-2 timer hard skolevei

Ungene gikk ofte lange veier på de
små beina. Flere elever måtte stå opp
ved fem-tiden om morgenen for å
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komme tidsnok til skolen, og 1-2
timers skolevei ble det for mange.
Men det endte på Sogstiveien. Utenfor
skolen stod rader av ski, kjelker og
sparker som fortalte at mange unger
brukte de samferdsels-mulighetene
som fantes for å komme seg til
lærdommen. De aller heldigste elevene
fikk kjøre med bøndene på slede. De
skulle ned Nyveien og Jørnsebakken
med varer til båtene i Drøbak, og de
dro forbi Sogsti skole.
Men det gikk også elever som hørte

til Sogsti den andre veien til Drøbak,
for der var det mulig å gå hvis man
betalte ti kroner måneden. Det var
fristende for dem som bodde ved
grensen mellom de to kommunene
– med Raskebekken som en del av
grensen. Da slapp «bønda fra Frogn»
ofte de tunge skoleveiene. Slik ble det
til slutt for undertegnede som hadde
grensen til Drøbak langs husveggen i
Løkta, med alle vennene sine i Drøbak
– og gjerne ville gå på skolen hver dag.
Det ble trivelige dager på Sogsti
skole der det gikk et mangfold av
elever fra sjø og land, fra strand
og øyer til bondegårder, unger fra
handelsmiljø til barn av foreldre som
sjøfolk, loser og tollere – og til og med
kunstnere som hadde slått seg ned
ved grensen til Drøbak. Pensjonister
som ennå lever og har opplevd de
hardeste tider på Sogsti, forteller om
bare gode minner fra skolen. Men de
innrømmer at det kunne være tøft.
De kan huske at det var så som så å
tenke på at på Drøbak skole hadde de
både skolekjøkken, gymnastikksal,
håndarbeid og sløyd fordelt gjennom
hele året. Å gå på skole hver dag var et
eventyr for Sogsti-barna.

BRILLER
KONTAKTLINSER
SYNSPRØVER
Sentrumsbygget, Drøbak
Telefon 64 93 15 89

A.s Drøbak Mek.
Verksted
autorisert
rørleggerbedrift
Telefon 64 93 04 43

Storgaten 12-16
1440 Drøbak
Telefon 64 93 10 60
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Vi tar imot reparasjoner
av smykker og bytter gull

Wienerbrødskjæringa 6
1440 Drøbak
Telefon 64 93 20 11

Brukthandlerne
Norsk Kunsthåndverk
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Niels Carlsensgt. 4, 1440 Drøbak
Telefon 64 93 55 58

aamodt Fysikalske
Institutt

Storgaten 15, 1440 Drøbak. Tlf. 64 93 46 55

Stier var ofte en viktig del av
skoleveien.

Telefon 64 90 59 20

Personlige gaver
i de fleste prisklasser.
Velkommen til en liten
glad kunstopplevelse!
Storgt. 15, Drøbak
Telefon 64 93 46 55
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Saxebøl & Våge
Torggt. 3, 1440 Drøbak
Saxebøl mob. 938 65 167
Våge mob. 930 90 122

Ring om våre
åpningstider
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Drøbak Båthavn i 1950-årene

DRØBAK i 100 !

Av Per-Willy Færgestad

B

åthavnområdet var den sentrale
del av den gamle Vennebekkeiendommen. Nærheten til sjøen og
strender, med lagerplass for tømmer
og plank for eksport, var en av
forutsetningene for å drive handel
med trelast på 1700-tallet. Jacob
Carlsen kom til Drøbak i 1709 og
etablerte seg raskt som trelasthandler
på det som i dag er Sjøtorvet. Veien
ned til stranda, i dag Carlsebakken,
het Lastebuktveien. Stranda videre
nordover het etter hvert Fiskerstranda.
Herfra har vi bilder fra perioden
1880-1915 som viser fiskebrygger
og småbåter som er trukket opp på
stranda – helt opp til «Havfruen»
og opp i bakken til Skipperstuen,
Havnebakken. Båthavna, som fikk
molo i 1926, var nok ingen god havn i
gamle dager – værutsatt som den var.
I 1932 ble fergeforbindelsen DrøbakHurum opprettet, og i 1957 kom
T-bryggene på plass etter at lystbåtflåten ble større.
Det øverste bildet viser blant annet
Ellingsenhuset på Tamburbakken
(til venstre) før det ble revet til fordel
for dagens store boligblokk (1959).
På fjellet midt i bildet er det malt

Drøbak Båthavn ca. 1950

Foto: Per-Willy Færgestad
verneforeningen

Gamle Drøbak
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reklame for Askautrud Jernvare- og
malingshandel, og på eldre bilder kan
man på samme sted lese reklame for
S. H. Haagensens Skipshandel som lå
i Kirkegaten 4.
Drøbak Båtforening ble stiftet i
1950 og har i alle årene senere vært
den aktive og drivende kraft i havna.
Båthavna har kommunale plasser
som Frogn kommune fordeler. I
perioden ca. 1960-1980 var det meget
populært med vinteropplag av båter
på land. Området der hvor det i
dag er parkeringsplasser i havna, ble
benyttet til båtopplag. Ofte sto 80-90
båter under presenninger vinteren
igjennom. Om våren var det da et
yrende liv i havna, med lukten av olje,
lakk og maling. Gode råd om båtpuss
haglet over en stakkar som nettopp
hadde kjøpt båt, og ofte sprikte rådene
i alle retninger!
Driften av havna er overtatt av
Båtforeningen, og medlemmene har
stadig nye prosjekter som er til beste
for båtfolk og landkrabber.
Vi minner om utstillingen
«Drøbak Båthavn i 150 år» i
Kroketønna.

Frogn
kommune
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Ett sted å få hjelp

S

øknadskontoret for helse og
omsorg gir råd, veiledning
og behandler søknader til alle
kommunens tjenester innen helse,
pleie, omsorg og psykisk helse.
Frogn kommune opprettet
Søknadskontoret i 2007 fordi man
ønsket å skille tildeling og utføring
av tjenester. For brukerne og deres
pårørende betyr dette at man har ett
sted å henvende seg, i stedet for å ha
flere tjenestesteder. Alle som bor og
oppholder seg i Frogn kommune, kan
henvende seg til Søknadskontoret

Søknadskontoret
for helse og
omsorg ble
opprettet i
2007.

om tjenester fra helse- og omsorgsavdelingene i kommunen.
– Vi tar imot henvendelser og
søknader fra innbyggere i kommunen,
pårørende, fra sykehus og andre
samarbeidspartnere, sier gruppeleder
Anna Skaset. Søknadskontoret holder
til på Grande sykehjem og har fem
ansatte.
Etter at Søknadskontoret har
mottatt en søknad eller henvendelse,
kontakter en saksbehandler søkeren
for å avtale et hjemmebesøk.
Nødvendig informasjon for

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

behandling av søknaden innhentes
under hjemmebesøk og etter
samtykke fra søker. Det gjøres en
helhetlig vurdering av søkers helseog livssituasjon for å kunne tilby
vedkommende riktige tjenester.
– Brukere og pårørende er også
velkomne til å besøke oss her på

Grande. Vi bistår også når brukerne
må henvises videre og trenger bistand
fra andre instanser, sier Skaset. Hvis
du vil vite mer om Søknadskontoret,
kan du gå inn på
www.frogn.kommune.no
eller ringe Servicetorget
på telefon 64 90 60 00.

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

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

Med vennlig hilsen
Petter Tidemand-Johannessen, fiskeribiolog
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ANNONSE

GERD HAR VÆRT MED PÅ Å SKAPE BRINGEBÆRLIA TIL SITT DRØMMEHJEM:

Jeg ønsket meg en storstue
med plass til selskaper og felles
arrangementer. Og fikk det.
For ikke lenge siden flyttet Gerd Andersen inn i sin nye,
moderne leilighet i Bringerbærlia. Kort tid etterpå feiret
hun sin 80-års dag i Bringebærlias storstue!
- Det ble en flott dag med hele familien samlet rundt meg,
forteller Gerd, som aldri har angret på at hun flyttet til
Bringebærlia.
- Det var en stor beslutning å ta, innrømmer hun. Men å bo
i et hus med tre etasjer, ble for mye etter hvert. Nå
stortrives jeg og er spesielt fornøyd med at jeg har
butikker, lege, tannlege og ikke minst fotpleie i
gangavstand, avslører hun.

De siste
leilighetene
selges nå!

Gerd setter også stor pris på det gode naboskapet i
Bringebærlia.
- I storstuen har vi stadig samlinger og sosiale kvelder, og
da er jeg alltid på plass, sier hun. - Gjesterommet blir også
hyppig brukt av familie som kommer på besøk. Jeg trives
faktisk så godt her, at også helsen har blitt bedre enn på
lenge, avslutter hun fornøyd.

Dine nye naboer venter på deg!
I Bringebærlia får du din egen lekre leilighet med
gasspeis, veranda, heis og garasjeplass. Kontakt oss i
dag, så viser vi deg gjerne vår lekre visningsleilighet.
Kanskje får du også hilse på dine fremtidige naboer? De
venter spent på deg!

www.bringebarlia.no
Kontakt meglere:
Pål A. Abrahamsen: 900 39 294
Erik Andersson: 474 87 954

Tam Tam

Bjerke & Partnere
Torget 5 • 1440 Drøbak • tlf. 64 93 39 00

- sammen og hver for seg!

Ivar
Ytreland
forteller
Jeg har vært så heldig å få tilbrakt
mye tid i arktiske strøk, og deltatt her
i mange interessante og spennende
ekspedisjoner. Særlig har NordøstGrønland vært en flott arena for meg
både som overvintrende fangstmann,
ekspedisjonsleder og -deltaker.
Først i årene 1946 til 1951 som
fangstmann og fisker. Deretter med
ekspedisjoner i 1996, 1997, 1999,
2002 og 2006. I årene 1997-99 og
2002 med ekspedisjoner som på
frivillig basis restaurerte gamle norske
og danske fangststasjoner, som siden
de ble forlatt i 1959 var blitt herjet av
vær og nysgjerrige isbjørner. I 1999
restaurerte vi blant annet den gamle
og tidligere velkjente norske radio-,
vær- og fangststasjonen Myggbukta
(1922-59).
Jeg er godt kjent i NordøstGrønland og med folk som ferdes der.
Det er verdens største nasjonalpark
på 972.000 km2, og kanskje en
av verdens største og minst brukte
villmarker med en høyarktisk, sjelden
vakker natur, fauna og flora. Det
strømmer nå flere turister dit.
Drøbak 15.6.2009
Ivar Ytreland
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Skulpturer av Roald Amundsen verden rundt
U

nder ett av sine opphold i Seattle
i 1921 satt Roald Amundsen
modell for en kjent amerikansk
billedhugger ved navn Alonzo
Victor Lewis som har modellert
flere nasjonalmonumenter i USA.
Han formet nå en stor gipsbyste av
Amundsen. Det skal visstnok være
den eneste som Amundsen personlig
har sittet modell for.
Denne gipsbysten forsvant i
tidens tåke, men dukket frem sist på
1960-tallet da flykaptein Robert (Bob)
Stevens i Western Airlines helt tilfeldig
kom over den i nedstøvet tilstand
i en antikvitetshandel i Seattle.
Innehaveren trodde det var en byste
av en ukjent indianer eller eskimo.
Bob som var en stor beundrer av
Roald Amundsen, så jo med en gang
hvem dette var og kjøpte den meget
rimelig. Bob har i mange år fulgt
Amundsens spor i USA, og særlig i
Alaska. Han har en betydelig samling
av bilder, suvenirer m.m. som knytter
seg direkte til Amundsen og hans
ekspedisjoner.
Nå falt det seg slik at Bob var en
meget god venn av sjefsnavigatør
Einar S. Pedersen i SAS og
undertegnede. Einar Sverre Pedersen
er vel for øvrig den som i praksis
har gjort Roald Amundsens ideer
og oppdagelser til virkelighet, da
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Sjefsnavigatør Einar Sverre
Pedersen (1919-2008).

han regnes som «arkitekten» for de
transpolare flyrutene som SAS startet i
1954. For denne innsatsen ble han for
en del år siden utnevnt til æresdoktor
ved universitetet i Alaska. Han bodde
for øvrig i Anchorage, Alaska, og vi
har hatt stadig, god og jevn kontakt
med hverandre inntil han døde i
2008, 89 år gammel.
Da Einar Sverre Pedersen fikk høre
om bysten, tok han straks kontakt
med meg som på den tid (1965-75)
var adm. dir. for A/S Trolla Brug i
Trondheim. Bedriften var da ett av
Norges store ovns- og jernstøperier.
Einar fikk bysten flysendt med SAS
fra Seattle til meg i Trondheim. Hans
idé var å få tatt tre avstøpninger av
PENSJONIST-NYTT 4/2009

bysten. Den første avstøpningen skulle
reises i Ny-Ålesund på 50-årsdagen for
starten av luftskipet «Norge», dvs. kl.
08.55 GMT 11. mai 1976.
Den andre avstøpningen skulle
reises i Nome i Alaska ca. 72 timer
senere på klokkeslettet da landingen
fant sted i Teller like ved Nome. Den
tredje avstøpningen skulle plasseres i
den amerikanske Scott-Amundsenbasen på Sydpolen på 75-årsdagen
for Amundsens erobring, dvs. 15.
desember 1986.
Vi tenkte først å få laget
avstøpningene i jern på Trolla, men
vi forkastet dette fort fordi det var
vanskelig å gjøre en stor og nøyaktig
avstøpning i jern. Dessuten ville det
ruste. Jeg tok derfor kontakt med
min kollega dir. Ivar Mathisen som
da eide og drev Christiania Kunstog Metallstøperi A/S i Oslo. Det
var landets fremste bedrift innenfor
støping av statuer i bronse. Mathisen
som da var godt over 80 år, var meget
positiv. Han fremhevet at han hadde
opplevd Amundsen som ung og var en
stor beundrer av ham. Ivar Mathisen
ville besørge avstøpningene nærmest
til selvkost, men selv dette ville bli
kostbart.
Einar Sverre Pedersen og jeg satte
i gang en innsamling blant diverse
bedrifter og skaffet relativt raskt de
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nødvendige midler. Sommeren 1975
var avstøpningene ferdige. Vi skaffet
leilighetstransport til Ny-Ålesund med
båt på høsten samme år. I begynnelsen
av mai 1976 dro Einar, Helge Ingstad
og jeg i et lite småfly til Ny-Ålesund,
hvor Helge Ingstad avduket bysten
på det rette tidspunktet og i strålende
sol. Til stede var også Bob Stevens,
stasjonsjefen i Ny-Ålesund Jan Erling
Haugland og en håndfull lokale
tilskuere.
72 timer etterpå ble en tilsvarende
byste reist i Nome og senere avduket
med stor festivitas på torvet i Nome
av ordførerens kone mrs. Erna
Rasmussen. Einar Sverre Pedersen,
Bob Stevens og jeg hadde ingen
muligheter til å delta her da vi var
«fast» i Ny-Ålesund, men Einars sønn
Einar jr. var reist til Nome og deltok
på vegne av oss. Begivenheten ble
gitt god presse og mediaomtale over
hele Alaska. Vi hadde sendt bysten
til Nome høsten 1975 med SAS og
Wien Airlines. «Sons of Norway» og
bedrifter i Alaska og USA bidro med
bekostningene og arrangementet.
Kort tid etter kom en
delegasjon fra det italienske
utenriksdepartementet og ambassaden
i USA til Nome for å få reist et
minnesmerke der over Nobile. Det
endte opp med en minneplate montert
på en vegg i Nome.
Den tredje bysten av Amundsen
ble midlertidig lagret i vår hage
på Berg i Trondheim hvor den
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var nydelig plassert med utsikt
over Nidelven, Nidarosdomen
og Trondheimsfjorden. Den var
til stor glede for oss, naboene og
særlig ungene i nabolaget. Einar
Sverre Pedersen hadde avtalt med
amerikanerne på Sydpolen. De var
villige til å plassere bysten i lobbyen til
basen, og de ville besørge transporten.
Men så kom det dessverre forlydender
fra norsk hold at dette måtte vi ikke
gjøre. Det kunne bli nytt bråk med
britene fordi en byste av Amundsen
ble reist og ikke av Scott.
Den ble derfor stående i vår hage
til Einar fikk ordnet en avtale med det
australske polarinstituttet i Hobarth
på Tasmania. Hobarth var det
første stedet Amundsen anløp etter
Sydpolturen. Einar fikk også ordnet
det slik at SAS arrangerte en turistjordomflygning med mellomlanding
i Hobarth. Dermed ble bysten
transportert dit og avduket der av
Helge Ingstad den 8. mars 1988 med
stor deltakelse og seremoni.
Men det er ennå ikke slutt med
byster. Einar Sverre Pedersen har
senere sørget for at det ble tatt
ytterligere to avstøpninger. Den
ene står ved Polarmuseet i Tromsø,
hvor bysten ble avduket under
byens 200-årsjubileum i 1994.
Den andre ble transportert av en
alaskavenn av Einar med enmotors
fly fra Oslo via Svalbard, Nordpolen,
Nord-Grønland og Resolute Bay til
Gjøahavn sommeren 1995. Der ble
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11. mai 1976. Helge Ingstad har nettopp avduket Roald Amundsens byste i Ny-Ålesund
på 50-årsdagen for luftskipet «Norge»s transpolare tur fra Europa til USA. På bildet fra
høyre: Helge Ingstad, Einar S. Pedersen og Ivar Ytreland.

den behørig avduket 12. august 1996
av den norske konsulen i Alaska,
Anton Zahl Meyer med Einar Sverre
Pedersen og hans kone Ingrid, Jan
Erling Haugland, L. G. Aanensen
og flere til stede. Dette skjedde på
91-årsdagen for «Gjøa»s avreise fra
Gjøahavn. Jeg var invitert, men var på
veg til Nordøst-Grønland og dermed
avskåret fra å delta. Gjøahavn er nå
en inuitt-by med flyplass og betydelig
aktivitet i den nye inuitt-provinsen
Nunavut i Canada.
Vi som har hatt med dette å gjøre,
har hatt stor glede av å bidra til å gjøre
PENSJONIST-NYTT 4/2009

Amundsen ennå bedre kjent i utlandet
og på steder som han har besøkt.
Det er nå varige minnesmerker over
ham fem steder i verden. Einar Sverre
Pedersen kjøpte gipsmodellen av Bob
Stevens og donerte den til Flymuseet
i Bodø, hvor den nå befinner seg.
Den som fortjener takk i denne
sammenheng, er selvsagt Einar som
har vært hovedmotoren, idémakeren
og drivkraften, men også Bob som
fant bysten. Selv har jeg med glede og
interesse deltatt på ferden. Nå nyter jeg
pensjonist-tilværelsen i Drøbak, hvor
vi bygget oss hus i 1993. Men mine
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polarinteresser holder jeg
ved like.
På avdukningsbildet ser
vi minneplaten, men teksten
er så liten og dårlig at den
ikke kan leses på bildet her.
Vi hadde ikke penger til
en skikkelig minneplate,
men vi fikk Adresseavisen
til å lage en minneplate av
tynt kobberlignende metall
med preget sort tekst. Den
var lik de trykkplater de
bruker for å trykke avissider.
Sokkelen på bildet var laget
av sponplater og var bare
midlertidig. Etter få år var
ikke minneplaten lenger
lesbar og nedslitt av vær
og vind, og den ble fjernet.
Samtidig ble en ny sokkel av
stein/marmor satt på plass,
men uten ny minneplate
som kunne erstatte den
gamle og fortelle historien
bak bysten.
I 2003 fikk jeg laget en
ny, flott minneplate støpt
i bronse med solid skrift
og med samme tekst og
størrelse som den gamle.
Den nye minneplaten
med festebolter ble sendt
til Kings Bay Co. AS i NyÅlesund hvor min fetter
dir. Rolf Skår fikk den
montert på sokkelen.
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Mien ved
Bunnefjorden –
sommeren 1940

S

Av Arild Østebø Nilsen

ola skinner og slåttonna er i gang.
Til venstre ser vi søstrene Bjørg og
Vesla Østebø på hver sin side av Ingeborg
Fredriksen. Til høyre Arne Østebø og Gunvor
Michaelsen.
Innenfor Nesset ligger skipene D/S Kong
Ring og M/S San Miguel i opplag. Senere
kom Ringur, Kong Trygve, Kong Sigurd og
tankbåten Sysla.
Skip i hjemmeflåten fristet en ublid
skjebne i krigsårene. De ble rekvirert til
tyske transporter og ordinære seilinger på
krigshavet. Kong Ring forlot bøyene ved
Nesset i 1941 og ble senket av en russisk ubåt i
Troms med hele sitt norske mannskap og nær
300 tyske soldater på vei til Ishavsfronten.
31

Eldresenterets venner

Stor utstilling

Av Knut Forfang, leder

Grete Moes klær

Alt på ett sted
– kan leveres ferdig montert
Kontakt Fagsenteret for peiser og ovner

Trygve Aasheim

Hospitalet tegnet
av Erling Drange.
(Kilde: Bernhard
Magnussen og
Erling Drange:
«Drøbak fra nord
til syd. Husene
forteller historie».
AMETA-DM,
2001)

M

er enn 200 av oss som bruker
Eldresenteret, er medlemmer
av «Eldresenterets venner». Det er
en forening som er åpen for alle.
Vi er opptatt av å bevare og utvikle
Hospitalet som et samlingssted for
Frogns eldre. Vi arrangerer møter
og turer, og gir penger til ting som
kommer huset og dets brukere til gode.
De aller fleste vi snakker med, sier
de liker seg veldig godt på Hospitalet.
Men det er også noen som ønsker
enkelte forandringer. Dette vil vi
undersøke nærmere, for å se om det er
mulig å øke trivselen for alle brukere
av Eldresenteret.
Det er godt å være her hvor
historien sitter i veggene, og hvor
gamle bilder og møbler gir inntrykk
fra tidligere tider i byen og bygda
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vår. Her kan du nyte en god kopp
kaffe eller te, og forsyne deg av de
deilige rundstykkene og vaflene som
de dyktige frivillige på kjøkkenet
lager. Kafeteriaen har åpent mandag,
tirsdag, onsdag og fredag kl. 10.00 –
13.30. Middagsmat serveres onsdager
og fredager kl. 12.30 – 13.00.
Her kan du også delta på kurs
i språk, bridge og maling, eller på
studiegrupper i litteratur. Vil du
sjekke om det er noe du har interesse
av, kan du bare ringe daglig leder Britt
Marit Roxrud på telefon 64906185,
eller komme innom. Du er hjertelig
velkommen!
Og kan du tenke deg å bli med i
vår trivelige venneforening, så ring
meg på telefon 41687482 når som
helst!
PENSJONIST-NYTT 4/2009

Lindtruppbakken 2, Drøbak
Telefon 64 93 01 07

Dyrløkkeveien 27, 1440 Drøbak
Tlf 64 93 47 50, Fax 64 93 50 70

Follo Oljeservice as

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

Parafin – Fyringsolje – Autodiesel
Smøremidler – Service

svemo.no
Data-service

Svein Moen
924 21 926

Service, salg
opplæring, internett,
installasjon

Belsjø Platå 21 A, 1440 Drøbak
post@svemo.no www.svemo.no
Tlf. 64 93 84 03
www.bringebarlia.no

Torget • 1440 Drøbak
Tlf 64 90 64 60 • Faks 64 93 56 29
Åpningstider:
Ons. 11-19
Man., tirs.,
ttors., fre. 11-15
Lør. 11-14
Sommertid:
Man. 11-19 Ons., fre. 11-15, Lør. 11-14

En ny måte
å bo på…
Se annonse
på
midtsidene
i dette
Pensjonistnytt
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På bytur da jeg var guttunge
Av Karl Garder

I

riktig gamle dager blei det brukt
hest eller rodd med båt for å
komme seg til byen. På gårdene
blei det produsert høy, poteter og
grønnsaker som blei kjørt til Oslo
med hest. Far min startet ved
22.30-tiden om kvelden og var
fremme klokken seks om morran.
Høyet blei kjørt til Ankertorget. Her
var det høyvekt som veide hele lass.
Potetene blei solgt på Grønlands torg
i kvartel – et hulmål, eller etter vekt.
Potetene lå ofte lause i vogna – uten
emballasje.
Hestene måtte hvile og ete to
ganger på veien til byen. Tyrigrava
og Ringnes blei mest brukt. De fikk
høy, havre og vann. Det var steder
langs veien hvor det var bekk eller
oppkomme, og en tre-renne førte
vannet til en donk eller et drikkekar i
veikanten.
På Knardal hadde de egen båt
som de brukte for å komme til
byen. Så var det noen kloke hoder
i distriktet som tenkte at dampbåt
måtte være tingen. Det blei dannet et
aksjeselskap.
Hvem som sto bak i starten
veit jeg ikke. Kanskje det var
Bernt Ramton i Blylaget. Han blei
disponent. Far min hadde 17 aksjer
på 100 kroner hver.
Hvert år klippet de ut kuponger
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av aksjebrevene, reiste til byen og
kom hjem med penger. Det var 5 % i
utbytte. Befolkningen på begge sider
av fjorden hadde aksjer.
Sannsynligvis var det kommunen
som planla brygger og veier – såkalte
rodeveier. Vedlikeholdet av veien
blei fordelt i forhold til størrelsen på
eiendommen. En nabo, fru Mathisen,
hadde hus og en liten jordlapp. Hun
hadde 15 meter å holde ved like.
Hun var enke med ei syk datter.
Hennes stykke var den gunstigste
delen av veien. Det var ikke noe å
vedlikeholde. Jeg kjenner bare til
Glennestrandveien. Skau var den siste
gården på veien vestover som hadde
pliktarbeide.
Det blei kjørt frem sand på
vinterføre og lagt i hauger langs
veien. Hver grunneier blei pålagt et
bestemt antall kubikkmeter i forhold
til lengden på roden. Lensmannen
hadde ekspropriert flere steder der
det var brukbar sand til veifyll i
distriktet. Fremmøtet var på en
bestemt dato, for alle måtte møte
med hest og redskap i sandtaket.
Sånn var det også om sommeren når
sanden blei fylt på veien.
De som bygde bryggene fikk
betaling. Johan og Konrad Nilsen fra
Blylaget var to av dem. Eiketømmer
kom fra gårdene omkring. Stein til
PENSJONIST-NYTT 4/2009

D/S Oksvald var en av båtene som tilhørte Bundefjord Dampskibsselskap. Her fotografert
ved overleveringen i 1927. (Kilde: Harald Lorentzen: «Fjordbåtenes saga». Schibsted,
1981).

Glennestrand og Brevik brygger kom
fra Sør-Garder. Steinbruddet er øst
for veien opp til gården.
Så kom båtene som tilhørte A/S
Bundefjord Dampskibsselskap. En
lørdag i 1927 fikk jeg være med
min mor til Oslo. Hun skulle –
som de andre bondekonene – til
Youngstorget for å selge smør, egg,
høner og blomster. Om våren blei det
også solgt karvekål, og om høsten
frukt og trost som vi onga fanga
med doner (snarer). Lokkematen var
rognebær. Vi fikk fem eller ti øre
stykket.
Båten startet ved Nesset. Første
båt gikk kl. 5, neste kl. 7 og siste
kl. 9 om morran. Den første båten
var for arbeidere med jobb i byen,
mens den andre var for kontorfolk.
PENSJONIST-NYTT 4/2009

Med «syvern» reiste også skoleelever
og de som skulle på torvet. Båtreisa
tok to timer. Det som var mest
spennende for oss barn med den
turen, var å stå på knea i døra ned til
maskinrommet. Sånt hadde vi aldri
sett. De fyra med køl, og alt var nytt
og spennende.
Før syv-turen kom det et konkurrerende selskap som startet litt
tidligere om morran og lokket med
gratis kaffe. De kjørte bare noen få
turer – så var det stopp.
Til å begynne med var det to
billettpriser – første og annen klasse.
Første klasse var en salong med plysj
på setene og mahogni treverk. På
annen klasse var det bare trebenker.
Båten tutet i fløyta før den la til
brygga, ca. fem minutter før avgang.
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På Kumlegaarden spiser du godt
Tidligere og nye gjester
ønskes velkommen
Niels Carlsensgt. 11 – 1440 Drøbak – Telefon 64 93 15 04

Drøbak Gullsmie
Tore H. Eriksen

Drøbak, Sentrumsbygget
Telefon 64 93 15 14

Wienerbrødskjæringa
1440 Drøbak

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

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

Vi restaurerer dine gamle
familiebilder

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

OASEN

I Blylaget bodde disponenten, Bernt
Ramton. Her tutet alltid båten to
ganger. Den dagen disponenten fylte
år, tutet den tre ganger. Båten var
innom alle bryggene fra Nesset til
Skirsta (Solbukta). Derfra over til
Svartskog, Bålerud og Bekkensten.
Så tilbake til Blylaget. Folk sa: «Da
kan disponenten ligge en halv time
lenger». Ellers var båten innom alle
bryggene – unntatt Hellviktangen.
Den la inntil bare hvis noen sto på
brygga.
Hvis noen fra annen klasse prøvde
seg i salongen, fikk de høre
hvor de hørte hjemme.
«De fine» kom på båten
fra Svartskog og innover.
En spesielt fin herre med
flosshatt og spaserstokk
med sølvhåndtak var
historikeren Frederik
Macody Lund. En annen
het Storm Monsen. Disse
reiste på første klasse. Så
blei det besluttet at det

bare skulle være én klasse. En lørdag
bestemte bondekonene seg for å sette
seg i salongen. De hadde alltid med
seg håndarbeide eller broderi, og
skravla gikk. Salongen var nesten full.
Så kommer det en fin mann inn i
salongen, stanser i døra, ser seg rundt,
snuser, blåser i nesa og sier: «Her
lukter det ikke godt!». En passasjer,
C. O. Dahl fra Mellomdal, ser på
mannen og sier: «Det var bra før du
kom!». Det kan være at noen hadde
vært i fjøset før de reiste. Mannen
snudde seg i døra og gikk ut på dekk.

Hageland

Storgaten 22, 1440 Drøbak
Telefon 64 93 03 59
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Første klasse på fjordbåtene
kunne ha en kvalitet som
man skal lete lenge etter i våre
dager. Her interiør fra D/S
Nesoddtangen som blei satt i
drift i 1929. (Kilde: Harald
Lorentzen: «Fjordbåtenes
saga». Schibsted, 1981).
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Når båten la til flytebrygga ved
Østbanen, sto det alltid bybud og
venta. Det var Rud og Strand. De
hadde svarte, blanke skyggeluer med
nummer. Flere av passasjerene hadde
med seg mer enn de klarte å bære.
Bybudene tok ti øre for hvert kolli.
Du måtte passe på ikke å betale på
forskudd. Da kom de senere opp på
Youngstorget med kolliene, for de
satte seg til å drikke.
Når torvhandelen var slutt kl. 13,
kjørte bybudene tomgodset ned til
båten. Bønder og hester sto på brygga
og ventet for å kjøre konene hjem
med tomgodset og varene de hadde
kjøpt i byen. Det hendte at andre
som skulle samme vei for å feste i
bygda, fikk satt ei kasse øl på vogna.
Hestene var slitne etter dagens
arbeid. Han som kjørte, gikk ved
siden av vogna. Bare ho mor fikk sitte
på opp de bratte bakkene. Hestene
måtte hvile mange ganger. De la
en stein bak hjula, så hesten slapp å
holde vogna mens den hvilte.
En av øl-eierne passa på å klyve
opp på vogna til naboen. Han blei
bedt om å gå av. «Hesten er sliten –
du kan gå!». Naboen tar tak i ham
for å dra ham av, men han nekter.
Så sier naboen: «Går du ikke av,
så tar jeg ei flaske, knekker den på
hjulringen og trer den opp i trynet på
deg!». Mannen tenkte på ølet og gikk
av. Slik endte den turen.
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Interessen for gamle dager kan begynne med følelser knyttet til våre rikeste og
mest personlige minner, gjerne fra barndommen. Mange opplever en lengsel
etter noe av det som var, og som de nå har mistet. Det kan være følelsen av
fellesskap og samhørighet som ikke lenger er den samme. Vi lever i en mer
«individualistisk» tid. En del kan ha sterke følelser knyttet til begivenheter i vår
nære historie. Minner og historie kan ha både glede, dramatikk og ikke minst
melankoli i seg. Melankolien er gjerne knyttet til det uoppnåelige og det som ble
borte.
Særlig i det siste århundret har samfunnslivet blitt preget av et stadig mer
oppjaget tempo og raske endringer. Verdien av erfaring og yrkeskunnskap varer
ikke like lenge som før, og færre faste og stabile holdepunkter i tilværelsen kan
være med på å skape utrygghet. Dette øker behovet for å kunne se kontinuitet
og sammenheng bortenfor dagliglivets mer kortsiktige og fragmentariske
horisont.
Vi i redaksjonen for Pensjonist-nytt ønsker å oppfordre innbyggerne i Drøbak
og Frogn til å bidra med stoff om tidligere tider i vår kommune. Kom helst
med noe skriftlig og legg det i skuffen som bladet har på Eldresenteret, så tar vi
kontakt. Har du en mail-adresse, så oppgi gjerne den. Ikke minst etterlyser vi
minner og historie som handler om Frogn-bygda utenom gamle Drøbak, men
tradisjonelt Drøbak-stoff tar vi selvsagt også gjerne imot.
Mange av oss har blitt glade i dette unike pensjonist-bladet som har kommet
ut i nesten 30 år. Det er knyttet til vår følelse av identitet og tilhørighet, og mye
av det vi kan kalle «fortellingen om Drøbak og Frogn» er etter hvert samlet i
disse heftene. Trolig finnes det ikke maken i noen annen kommune i vårt land.
La oss sammen ta vare på Pensjonist-nytt og bidra til at bladet fortsetter å være
et forum hvor vi kan dele minner og lære mer om vår felles historie. Kjennskap
til historien, og hva som har vært viktig for folk flest, er ikke minst av betydning
for den retning vår kommune bør gå i fremtiden.
Hilsen fra oss i redaksjonen
PENSJONIST-NYTT 4/2009
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På handletur til Tverkjegla
Av Rolfot

D

et var det samme hvor jeg skulle
ta vegen. Lappen fra moren
min lød bare på at jeg skulle ha egg
og røde bær. Det hadde de både på
Løkkedal og Tverkjegla. Kanskje det
var best å gå gjennom Brunskauen
til Tverkjegla i dag. Fra Chalmers
veg kunne jeg se fjorden og praktisk
talt hele Drøbak som lå der nede
– tre kilometer lang og om lag 400
meter bred. Og så kunne jeg besøke
Bolette – yndlingskaninen min ved
krokketbanen på Brunfamiliens
vakre eiendom Solås. Jo, det måtte bli
Tverkjegla, for der luktet det alltid så
godt av hjembakt brød på kjøkkenet.
Kanskje åtteåringen fikk et stykke
også – med varm kumelk til – når jeg
leverte lappen fra mor og pengene for
bærene og eggene.

Fy da, Bolette

Av gårde bar det opp Chalmers
kronglete veg – denne selvbygde
vegen som engelskmannen på
Oscarsborg anla fra Drøbaks grense
ved Løkta og frem til hjemmet hans
på Tverkjegla. Snart stod jeg foran de
store kaninburene på Solås. Bolette
hoppet i buret helt til venstre. Snille,
søte, gråpelsede Bolette. Åtteåringen
var sikker på at ingen ville spise den
lille kjeledeggen, nei, fy! Men det var
kanskje best å gi den lille søte litt godt
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gress. To fingre med gress trengte seg
inn mellom sprinklene.
Da slo Bolette til. Den bet
gjennom kjøttet i pekefingeren og
inn til benet. Det var vondt, og det
blødde fælt. Nei, men Bolette da,
hvordan kunne du gjøre dette. Jeg
som bare skulle gi deg mat. Nå blir
du sikkert spist, og jeg vil ikke gråte,
dummingen. Arret etter bittet har jeg
den dag i dag – åtti år etter. Jeg la litt
mose på såret, for det hadde de voksne
sagt var bra. Og så sa jeg adjø til
Bolette og håpet tross alt at den ikke
ville bli spist.

ga lappen til den eldste damen, hun
jeg trodde var sjefen. Jasså, det er en
liten kar på handletur, sa hun. Du har
gått langt. Men hva har du gjort med
fingeren din da, gutten min?
Jeg stammet fram hva Bolette
hadde gjort, enda jeg bare ga den
gress. Det var stygt gjort av Bolette,
men den mente sikkert ikke å gjøre
deg noe vondt. Den ville trolig bare
bite i gresset, og der var fingeren din,
sa hun. Men nå skal du få et stykke
brød og et glass melk, så blir nok alt
bra igjen! Og når du kommer hjem
igjen, binder sikkert moren din en fille
på fingeren din, og du har vært flink
til å få bærene og eggene hjem.
Det var nok bra at jeg tok turen til
Tverkjegla den dagen.

«Rødhuset» på Tverkjegla er fra ca. 1775.

Den andre hovedbygningen ble oppført i
1889.

Sommer og vinter

Opp gjennom skogen var det så
lyst og vennlig, i motsetning til om
vinteren, hvor vi vasset i høy snø i
mørket og så lysende øyne der vi kavet
oss fram mot Sogsti skole – og hvor
ekorn, harer og rev ga lyder som av
og til skremte livet av en liten pjokk.
Godt at det ikke var ulver der, skjønt
det var noen småtasser som mente at
de hadde sett ulver også. Noen passet
ikke på bikkjene sine den gangen
heller.

Nybakt brød på Tverkjegla

Endelig var jeg fremme på Tverkjegla.
Der drev de elskelige damene på. Det
luktet så deilig nybakt brød der. Jeg
PENSJONIST-NYTT 4/2009
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«Carlsestolen» i Drøbak kirke
Av Sven Lindblad

I

2009 er det som kjent 200 år
siden Niels Carlsen døde, og det
har blitt holdt minnegudstjeneste i
Drøbak kirke. Etter gudstjenesten la
ordføreren ned krans fra kommunen
ved bysten av Niels Carlsen. Vi har
også sørget for å omtale Niels Carlsen
og hans betydning for Drøbak her
i Pensjonist-nytt. Nå går minneåret
2009 mot slutten, og vi vil se litt på
familien Carlsens spesielle familiestol
i Drøbak kirke. Stolen forteller litt om
den posisjonen Niels Carlsen og hans
familie hadde i Drøbak.
Når vi kommer inn i kirken, ser
vi familiestolen som et buet rom

De tre høyryggede barokkstolene.
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Martha Zachariasdatter og Niels Carlsen.

montert oppe på veggen til høyre.
Stolen har samme plassering som
kongestolen i Oslo Domkirke. Det er
ikke tilfeldig, for da Drøbak kirke ble
bygget i midten av 1770-årene, var
den påvirket av formen på den eldre
Vår Frelsers Kirke i Christiania – den
nåværende Oslo Domkirke.
Fargen på stolen er vakkert
brunrød med sorte årer. Den skal
opprinnelig ha vært malt i blekt
rødbrunt og gråblått. Stolen holdes
oppe av jernstenger dekorert med
forgylte «konsoller» av tre. Stolens
himling bæres av slanke, flate stolper.
Himlingen er buet, men den brytes
med en knekk. Både gesimsen øverst
og listen nederst er dekorert med en
type ornamenter som kalles tannsnitt.
Dette er forgylte rader av terninger
– også kalt tenner – som er plassert
under listene.
Inne i «Carlsestolen» hang opprinnelig enkelte av familieportrettene
PENSJONIST-NYTT 4/2009

i kirken. Her sto også tre høyryggede
barokkstoler som er eldre enn selve
kirken. De kan være mer enn tre
hundre år gamle og stammer trolig
fra hustruen Martha Zachariasdatters
rike barndomshjem i Skien. Stolene er
nå for skrøpelige til å brukes, men de
finnes ennå i kirken. De tre stolene er
vakkert utskåret. De har sannsynligvis
hatt hver sin krone på toppen av
ryggen da de var nye, ettersom
stolbenene er forbundet av brett med
motiver av kronede akantusblader.
Både rygg og sete er trukket med
billedvev hvor motivet er blomster og
fugler. Fargene på stoffet er blått, rødt,
grått og oker på gråsort bunn.
Familiestolen i kirken og inventaret
som tilhørte den, er et vakkert og
interessant minne etter Niels Carlsen
og Martha Zachariasdatter i Drøbak.
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Stevnemøte
med de store

V

i kan nok være mange som har
stablet i haug de bøker vi skulle
lese, eller lese om igjen, når vi fikk
tid, dvs. når vi ble pensjonister. For
min del lå våre to Nobelprisvinnere,
Knut Hamsun og Sigrid Undset,
øverst i bunken. I erindringen var de
like store; ny-lesingen skulle by på
noen overraskelser.
Som relativt nyinnflyttet til
Drøbak, fant jeg at det var på sin
plass å begynne med boken som
granngivelig ble skrevet her, på
Reenskaug Hotel: «Sværmere»;
lettbent og humoristisk, ifølge tidens
kritikere. Telegrafstasjonen, så
nordnorsk den enn er, skulle jo være
inspirert av den i Drøbak. Datidens
vannpost i Jørnsebakken var nok
også en slags modell, til «Konerne
ved Vandposten».
Men «Sværmere», og for den saks
skyld «Konerne», ble en blandet
fornøyelse. Etter de tvetydige,
fantasifulle og nihilistiske Hamsunskikkelsene i «Sult», i «Pan», i
«Mysterier» og «Victoria», blir telegrafist Rolandsen en utilsiktet parodi
på dem alle fire. Men han er verken
sultende dikter, løytnant forhekset av
Nordlandssommeren, gåtefull Nagel
eller «møllerens sønn». Iscenesettelsen
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av ham selv i flere roller blir derfor
masete og ubegrunnet.
Hamsun forsøker seg riktignok
med velkjente grep: «Ho, den
Brand Rolandsen»; dette «ho»
som karakteriserer så mange
Hamsun-figurer, ender opp som et
slags varemerke, uten de tidligere
bøkenes underliggende drivkraft og
sensualitet. Rolandsen omgir seg
med kvinner og er stadig forlovet
med det ene fjols etter det andre,
men erotikken mangler. I «Sult» har
vi i hvert fall en overbevisende, om
enn uforløst, høyst erotisk Ylajali;
løytnant Glahn har sin problematiske
Edvarda; og Johannes finner først inn
til kjærlighetens vesen hos den døde
Victoria.
Og alle har de et drømmelandskap som trollbinder dem: det er
«Kristiania, denne forunderlige
By som ingen forlater før han
har faat Mærker av den»; det er
«Nordlandssommerens evige Dag»;
det er «en liten norsk kystby [som]
ble Skueplassen for nogen høist
usædvanlige Begivenheter».
Derfor blir det en nedtur med
telegrafist Rolandsen; et fjols som
strever med å gjøre seg bemerket;
med en Mack som bare er som en
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Sigrid Undset.

Knut Hamsun.

skygge av nessekongen Mack på
Sirilund. Den Macks datter Edvarda
syder av uforløst sensualitet, mens
Elise Mack bare dukker tilfeldig inn
og ut av handlingen uten å tilføre
den noe vesentlig. Mens Rolandsen,
«denne uvorne Galning», er ikke
galere enn at han forsøker tafatt å
holde en slags handling gående med
ham selv som sentral person. Men
han er altså verken en Glahn eller en
Nagel.
Enda mindre Hamsun-helt er
kastraten Oliver i «Konerne ved
Vandposten». Hamsun foraktet
gamle folk; her dreier det seg attpå
til om en kastrat. Erotikken er med
andre ord utelukket ipso facto. Hva
blir det da igjen? Ikke de drømmende

og fantasifulle hovedpersonene fra
de tidlige bøkene; men intrigante,
sladrete og løgnaktige kjerringer av
begge kjønn.
Men hva så med Hamsuns
storhet? De fire første bøkene –
ubetinget i verdensklasse. Og bøkene
om August, «en merkelig Kar den
August Jordomseiler», også absolutt
en storartet romanfigur, selv om
han er utstyrt med mange velkjente
manier og «løi jo alt han sa». Ellers
blir det mange gjentakelser, mange
masete manier. Så denne leser vil nok
fortsatt holde seg til Hamsuns første
bøker.
Og så til Sigrid Undset, vår
andre Nobelprisvinner i litteratur.
Som tilbrakte somrene i Hvitsten

PENSJONIST-NYTT 4/2009

45

og gjorde med pinlig nøyaktighet
landskapet der til kulisser for
«Olav Audunssønn i Hestviken»
og «Olav Audunssønn og hans
barn», Sigrid Undsets andre store
middelalderroman.
Igjen var det nærliggende for
en innflytter til Drøbak å gå opp
igjen det litterære landskapet rundt
Oslofjorden. Riktignok er det først
og fremst Olav Audunssøns landskap
dette. Men Audun møter da så vidt
den unge Lavrans Bjørgulfssønn, som
berger ham ut av et ublidt møte med
skoggangsmenn.
Så en sammenheng er det.
Og som ung mellomfagsstudent
i norsk fant jeg i første bind av
«Kristin Lavransdatter» både en
fabelaktig, overbevisende skildring
av middelalderens mennesker og
samfunn, og en dyptloddende
forståelse av de evige motsetninger i
menneskets psyke, enten det gjelder
kjærligheten, æren eller makten.
Annerledes var det den gang
med andre bind, «Husfrue». Det
ble litt for stillestående, for meget
barnefødsler og familieliv, religionens

rolle i hverdagslivet og ikke minst
det kompliserte forholdet mellom
Kristin og Erlend. Men da leseren
noen år senere tok for seg Kristin
igjen, og selv var blitt far, ja se da
var husfruens skjebne blitt nær og
bevegende. Da kalte hun og hennes
barn frem tårene hos det moderne
mennesket.
Så der gjensynet med Hamsun
nok var litt skuffende, i hvert fall i
de bøkene som har en tilknytning
til Drøbak og Frogn, er Kristin
Lavransdatter og Olav Audunssønn
storartede litterære mesterverk hvis
spor vi har rundt oss på alle kanter.
De blir bare bedre for hver gang man
leser dem.
Stafettpinnen går
videre til Egil Øen.

Juleprogram 2009
Fra onsdag 25. november
Onsdag 16. desesmber
Fredag 18. desember
Tirsdag 22. desember
Onsdag 23. desember

Julemesse
Julekonsert i Oslo Konserthus
Avreise kl. 18.45. Påmelding
STENGT KAFÈ
Julemiddag kl. 13.00 kr. 75,- pr. pers. Påmelding
Gløgg, julekaker og God Jul - klemmer
fra kl. 10.00- 13.00.
Dette er dagen du ikke trenger å ha med penger
Stengt. ( Lille julaften)

Jule- og nyttårshelgen holder vi stengt
Mandag 28. desember
Tirdag 29. desember
Onsdag 30. desember

Åpent til kl. 13.00
Åpent til kl. 13.00
Den Norske Opera:
Nøtteknekkeren avreise 17.00. Utsolgt
Åpent til kl. 13.00

Mandag 4. januar tar vi optimistisk i bruk enda et nytt år.
Kom og bruk det sammen med oss!

Teatertur

John Bjørnebye

Mandag 1. mars 2010 har vi billetter til forestillingen om Fanny og Alexander
av Ingmar Bergman på Nationaltheatret.
Påmelding innen 8. januar, men vær rask, dette er en populær forestilling.
Pris kr 400,- m/ buss
Avreise kl. 17.45 fra Eldresenteret. Telefon 64 90 61 85

Ansatte og frivillige ønsker
God jul og godt nyttår til alle
46

PENSJONIST-NYTT 4/2009

PENSJONIST-NYTT 4/2009

47

B-PostAbonnement
Returpostadresse:

Frogn Eldresenter
P.boks 328, 1441 Drøbak

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

Hårpleie: Tirsdag, onsdag, og fredag kl 09.00 – 14.00
Fotpleie: Tirsdag, onsdag og fredag kl 09.00 – 15.00
Retting av tøy: Onsdag kl 10.00 – 13.00
Arbeidsstue: Tirsdag og onsdag kl 10.00 – 14.00
Kafeteria: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl 10.00 – 13.30
Middag: Hver onsdag og fredag kl 12.30 – 13.00
Bridge: Hver tirsdag, begynner kl 10.30
Transporttjeneste: Onsdag: Påmelding i Eldresenteret
Turer: Annonseres spesielt
Kursvirksomhet, teater og konserter: Annonseres spesielt
Veiledning i bruk og stell av høreapparater. 1. mandag i måneden
Hobbysenteret i Kirkegaten: kl 09.00 – 12.00 mandag til torsdag
Tiltakene tilbys alle pensjonister og uføretrygdede i Frogn
Ring 64 90 61 85 eller kom innom Eldresenteret
Kontortid: Man-fre 09.00-14.30. Torsdag stengt

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

Frogn Eldresenter

