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Stilleben malt av Anton Thoresen
(Foto: Bernhard Magnussen)
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Aktiv aldring

og solidaritet mellom generasjonene
Hvert år setter EU fokus på et bestemt tema
for å øke kunnskapen i Europa om aktuelle
problemstillinger i samfunnet. I 2012 er temaet
aktiv aldring og solidaritet mellom generasjonene.
En aldrende befolkning og trangere økonomi blir
en stadig større utfordring for flere land. Folk lever
lenger enn de gjorde tidligere,
og de eldres helse blir bedre.
Som en konsekvens av dette
ønsker man å forbedre mulighetene for å delta i aktiviteter
og bli boende i eget hjem så
lenge som mulig. Vestlige
velferdsstater er under press,
og en del av strategien blir
å satse på at folk vil arbeide
lenger ‒ før de blir pensjonister på heltid. Samtidig
blir det viktig å styrke solidaritetsfølelsen mellom
generasjonene.
Også i Norge går de politiske tiltakene i retning
av en mer aktiv aldring. Vi kan særlig nevne
pensjonsreformen og samhandlingsreformen.
Dessuten kom en offentlig utredning i fjor med
tittelen «Innovasjon i omsorg» (NOU 2011:11).
Den legger opp til en aktiv og forebyggende seniorpolitikk. Behovet for pleie og omsorg i framtiden
skal reduseres. Viktige tiltak er tilrettelegging av egne
boforhold, god tilgang til opptrening og
rehabilitering, og ikke minst muligheter for deltakelse i fysiske, sosiale og kulturelle aktiviteter. 
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Sommeren er her, og vi kjenner alle at det er lettere å bevege seg
utendørs. Vi trenger ikke lenger tykke jakker og tunge vintersko. Det blir
greit å komme seg til og fra Eldresenteret for å ta en kopp kaffe med
deilige rundstykker til. Kanskje du bare vil lese en avis som vi alltid har
liggende her til gjestene våre.
I garderoben ligger det bøker for enhver smak. Disse kan du bare
forsyne deg av og beholde til odel og eie. Det er mange som kommer med
bøker hit som de har lest og synes at det er greit at de sirkulerer.
I skrivende stund er vi spente
på om det snart kommer et utegulv i den fine hagen vår, og om vi
kan investere i nye utemøbler. Det
står på planen, men det har ingen
hensikt før de kan stå tørt og fint.
Vi forsøker å pynte ute så godt vi
kan, og synes at det går greit – og
at vi får det bra til. Her har vi også
frivillige som står på og er veldig
flinke. Det er sosialt, og vi koser
oss ute med kaffepauser og gjerne noe godt å bite i. Etter at de store
sypressene ble borte, ble det så lyst og fint, og hagen ble mye større og
triveligere. Hvis det er noen som liker hagearbeid og har lyst til å komme
og stelle hagen sammen med oss, er det bare å ta kontakt med oss på
Eldresenteret. Vi trenger menn også!
Når det gjelder taket, så kommer nok det i orden når kommunen får
godkjent steinen som skal benyttes. Det er visst en lang og møysommelig
prosess som har pågått lenge allerede. Det er i alle fall ikke kommunen
som er uvillig, men dette er et verneverdig hus og mange hensyn å ta. Flere
instanser har sine regler som må følges.
I år skal vi feire sankthans fredag den 22. juni her på Eldresenteret.
Det vil bli servert rømmegrøt med spekemat og flatbrød fra kl. 13.00–
15.00. Vi håper på godt besøk, selv om det ikke er på selve dagen.
Midtsommer er det likevel. Eldresenterets Venner gjør det alltid koselig,
og stemningen er like god hvert år.
I sommer blir Eldresenteret stengt i tre uker fra 16. juli til 6. august.
Frisøren har ferie i ukene 27, 28, 29 og 31. Fotterapeuten har ferie i ukene
28, 29 og 30. Seniorkontakten har ferie fra uke 25 til og med uke 32.
Vi på Eldresenteret vil ønske alle en riktig god sommer!
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Takk, takk,
takk…

Økonomiske bidrag fra våre
kjære lesere strømmer inn,
og vi takker hjerteligst ved å
presentere et nytt nummer
av Pensjonist-nytt. Som dere
ser er bladet spekket med
illustrasjoner, hvorav mange
i farger. Med økonomien i
orden er det lettere å gjøre
bladet lekkert og leseverdig.
Hjertelig hilsen fra
Redaksjonskomiteen
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Klokka
på Elle
Klokka på Elle, som fortsatt står
på sydsiden av Torkildstranda, ble
bygget av Fyr- og merkevesenet
i 1880-årene til hjelp for
skipstrafikken når det var tåke i
fjorden. Da kunne klokkeklemtene
hjelpe skipperne til en sikker tur
inn og ut av fjorden.
Den såkalte utviklingen har
for lengst gjort klokka på Elle
arbeidsledig. I dag er heldigvis
klokka pusset opp, fredet og
bevart for ettertiden. Nå venter
vi bare på at «tåke-klemtene»
også skal komme tilbake.
Området nord for klokka,
Torkildstranda, ble offentlig
friområde ca. 1935, da det ble kjøpt
av A/S Torkildstranda. Området
ble overtatt av Frogn kommune i
begynnelsen av 1970-årene.
Litt sør for klokka ligger
Elleskjær. Eiendommen tilhørte
familien Gressvik i mange år. I
forbindelse med at eiendommen
skulle selges, ble stranden
overtatt av Frogn kommune ca.
1975. Stranden er i dag offentlig
badestrand.
PENSJONIST-NYTT 2/2012

Det lille bildet er tatt fra
Ellestranda, nedenfor Fyrveien
‒ en populær badeplasss på
fjellet like syd for Elleskjær. I
bakgrunnen ser vi grunnmuren
til et lagerhus for isblokker,
fra iseksportens storhetstid
1850‒1900. Isblokkene ble
skåret i Odalstjernet, som lå
ved Odalsbekken. Odalen
gård hadde også lunneplass
for tømmer samme sted, for
bruk på Tofte eller Moss
Cellulosefabrikker.
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Tekst: Per-Willy Færgestad
Verneforeningen Gamle Drøbak
www.verneforeningen.no
Foto fra Drøbakskalenderen 2000
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Ønsker du mer glede
og trivsel i hverdagen?

Drøbaks egen maler
Anton Thoresen var født i 1884 og virket som kunstmaler
i hele sitt voksne liv. I en serie artikler vil Bernhard
Magnussen fortelle om bildene hans. Thoresen døde i 1968,
men vil leve videre sammen med oss gjennom de malerier
som preger så mange av våre hjem.
Tekst og foto: Bernhard Magnussen

Stilleben med sommerblomster
Anton Thoresen elsket blomster. Han
komponerte de skjønneste motiver,
som det vi ser her med sommerblomster i en brun vase. Prestekrager,
rødknapp og smørblomst viser
malerens glede over sommerens

PRIMA OMSORG er et privat firma som
tilbyr personlig pleie, stell i hjemmet, matlaging, følgetjenester og avlastning.
Du får faste personer å forholde deg til som
møter deg med forståelse, varme og humor.
Vi tilrettelegger i forhold til dine behov og
strekker oss langt for å tilfredsstille dine
ønsker. Mange bruker oss som et supplement til den kommunale helsetjenesten.
Ta kontakt for en hyggelig prat og mer
informasjon. Et eventuelt møte er kostnadsfritt og uten forpliktelser.

blomsterprakt. Maleriet får nok
mange av oss til å tenke på varme
sommerdager, og barndommens
grønne enger med duft av blomster
og nyslått gress. Noe har skjedd med
alle de vakre blomsterengene som vi

Ønsker du følge til hytta,
eller er drømmen en tur som
til Spania? Kanskje en god
hjemmelaget middag for deg
og en venn eller flere hadde
vært hyggelig? Ta kontakt,
det lar seg ordne!

avd. Follo

tlf. 64 93 22 60

www.primaomsorg.no

MEDMENNESKELIGHET • HUMOR • GLEDE
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husker så godt. Det er ikke så mange
av dem som tidligere, men vi håper at
de skal klare seg og være til glede også
for kommende generasjoner.
Maleriet er fra 1952 og av typen
«stilleben». Ordet kommer fra tysk og
betyr egentlig «stille liv». Kunstverk
som dette gjengir gjerne oppstilte
blomster, frukt eller lignende i
kombinasjon med vaser, krukker eller
glass. I Europa går tradisjonen med
å male på denne måten langt tilbake
i tid, og mange store kunstnere har
arbeidet med stilleben.
I Norge begynte man med stilleben
først for vel hundre år siden. Tidligere
regner man med at rosemalingen og
dekorasjonsmaleriet dekket behovet.
En av pionerene innen stillebenmaleriet her i landet rundt 1900, var
blomsterelskeren Wilhelm Peters. Han
var Anton Thoresens lærer ved Statens
håndverks- og kunstindustriskole.
Peters flyttet fast til Drøbak i 1923 og

ble Anton Thoresens nære venn og
nabo på Bråtan.
Vi tar også med Anton Thoresens
stilleben med sommerblomster i
hollandsk krukke. Maleriet er å se i
Børsumbygningen på Follo Museum.
Det er trolig malt på samme tid som
sommerblomstene i brun vase fra
1952. Motivene har flere felles tekk,
og begge maleriene kan oppfattes som
en hyllest til blomsterengen og det
vakre i livet og naturen. 

følg med i

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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Billedrekka

Heer Grendehus våren 2012.
(Foto: Sven Lindblad). Grendehusets
logo er tegnet av Helge Getz.

på Heer Grendehus

og etter en tid ble dette ønsket imøtekommet. Arkitekten Erling Drange
tegnet alternative skisser, og ett av
utkastene la grunnlaget for det videre
arbeidet. I 1982 var Heer Grendehus
endelig klart til å bli tatt i bruk.
Det inneholder først og fremst en
barnehage og lokaler som leies ut til
møter og festlige anledninger. I 2.
etasje er det en stor sal som rommer
70 personer, og i 1. etasje er det en
mindre sal med plass til 30. Salene
har tilgang til kjøkken, garderobe
m.m.

Heer Grendehus sto ferdig i 1982 – altså for
tretti år siden. Det nye grendehuset mottok
i sin tid en gave fra Frogn Sparebank som
besto av en billedrekke med i alt åtte gamle
fotografier fra Frogn. Disse er i stort format
og ble plassert godt synlig i festsalen i 2. etasje.
I årenes løp har de unike bildene blitt slitt. De
har fått både flekker og rifter, og grendehuset
ønsker derfor å oppgradere hele billedrekka.
Men hvor er de originale fotografiene?
Tekst: Helge Moen, Leiv Magne Svedjan og
Sven Lindblad

Heer Grendehus
Den omfattende boligbyggingen på
Heer som kom i gang på 1960-tallet,
førte etter hvert til en følelse av
samhørighet og et ønske om å legge
til rette for best mulig trivsel både
for barn og voksne. Det ble etablert
foreninger som Heer Husmorlag
og Heer Vel. Husmorlaget ble snart
omdøpt til Heer Aktivitetsklubb som
fortsatt eksisterer.
I 1969 fikk Heer en dagligvareforretning, og i første halvdel av
1970-tallet kom både barnehage
og skole. En periode var det også
bankfilial og postkontor. Barnehagen
og skolen lå på området til gamle
Heer gård. Hovedbygningen
10

på gården var blitt stående tom,
og den ble nå tatt i bruk som et
samlingspunkt og møtested, særlig i
regi av husmorlaget. Men den gamle
bygningen var lite egnet til formålet.
Det var ikke innlagt vann, og det
fantes ikke noe toalett.
Etter noen år ble det klart at
kommunen ønsket å rive bygningen
‒ noe som vakte bestyrtelse i Heer
Aktivitetsklubb. Heldigvis ble
hovedbygningen på Heer gård
reddet av private, som kjøpte den
og satte den opp igjen noen hundre
meter unna. Men et frø var sådd,
slik Dagfinn Danielsen formulerer
det i sitt jubileumsskrift fra 2007
om Heer Grendehus. Man satte
PENSJONIST-NYTT 2/2012

nå kreftene inn på å bygge et nytt
grendehus på Heer.
Et informasjons- og diskusjonsmøte på Heer skole 6. april 1978
ble avgjørende, og planleggingen av
det nye grendehuset kom i gang for
alvor. Man søkte kommunen om å
få tildelt gratis tomt ved Høiåsbanen,

Billedrekka ble montert i den store
festsalen i 2. etasje.
PENSJONIST-NYTT 2/2012

Billedrekka i festsalen
Det nye forsamlingshuset på Heer
mottok snart en unik gave fra Frogn
Sparebank i form av en billedrekke
på i alt åtte store fotografier i svart/
hvitt. Den ble montert langs den ene
veggen i den store festsalen i 2. etasje.
Billedrekka er i papirtapet. Den er
90 cm høy og ca. 10 meter lang. Det
fulgte med korte, forklarende tekster
til bildene. Dessverre har disse
historiske bildene etter hvert fått
både flekker og en del større rifter,
og Heer Grendehus ønsker å erstatte
dem med de samme motivene i
plastlaminert utførelse.
Problemet er at firmaet som i sin
tid laget bildene, er opphørt. Ingen
11

institusjoner, lag eller
foreninger i Frogn
som grendehuset
har vært i kontakt
med, har kunnet gi
oss avgjørende tips
om hvor originalene
kan befinne seg. Vi
presenterer her de
enkelte fotografiene
i billedrekka etter at
de er avfotografert
og retusjert av Sven
Lindblad.
Dersom vi ikke
Bilde 1. Magne Magelie mot mål i norgesmesterskapet 8 km
finner originalene,
terrengløp i mai 1952. 1500 betalende tilskuere.
vil disse retusjerte
bildene med innlagte,
oppdaterte tekster
bli brukt i den
nye utgaven av
Bilde 2.
billedrekka.
Ottarsrud gård.
Hvis du kan hjelpe
Hovedbygningen
oss med tips om de
er fra ca. 1860.
originale fotografiene,
kan du ringe
Helge Moen på
mobil 91 88 13 53 ‒
Bilde 3. Heer
eller sende en e-post
gård. En av
til helgrei@online.no.
de eldste
Du kan også
boplassene
kontakte Pensjonisti Frogn.
nytt på e-post-adressen
Hovedpensjonistnytt@
bygningen
gmail.com.
er trolig fra
På forhånd takk for all
1760-årene.
hjelp! 
12
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Bilde 4. Oversiktsbilde fra Heer og
Kringerud-området. Foto fra 1967.

Bilde 7. Den tidligere Frogn kirke sto
ferdig i 1859. Kirken brant ned i 1994.

Bilde 5. Nedre Bjerke gård i Frogn
(Vestre Bjerke).
Bilde 8. Øvre Bonn innerst i
Bunnefjorden. Plassen var fra
første halvdel av 1700-årene.

Bilde 6. Isskjæring fra en dam
ved Blylaget. Foto fra ca. 1920.
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«Når det kommer en båt med bananer…»
Rasjonering i etterkrigstidens Drøbak

Jeg skal denne gangen komme litt
inn på rasjoneringen i årene etter
krigen, tilgangen på biler, biltilsynet
i Storgaten 27, samt forhold
omkring øvelseskjøring med sikte på
førerprøven.

Jeg er født i Drøbak i 1940, og her vokste
jeg opp. Disse artiklene skal handle om
hva jeg husker fra guttedagene, om de
første erindringer i livet, hvilke hendelser
jeg har opplevd i barneårene, hva jeg
husker fra livet i Strandveien under krigen
og på Bråtan og Tollbodplan i Drøbak i
årene etter krigen, hva som skjedde av
dagligdagse opplevelser, hvilke personer
jeg delte opplevelsene med, og hvordan
livet gikk sin gang i dette området. Det er
sikkert mye som i etterhånd kunne vært
notert ned og fått omtale her, men dette
er et utvalg av barndomsminner fra årene
1943–1954, skrevet nærmere 65 år etter
utgangspunktet i 1943.
14

Knapphet på matvarer, klær og sko
Dagens overfylte butikkhyller kan
av og til bringe tankene tilbake
til årene etter krigen da det var
knapphet på det meste og sparsomt
med varer i butikkene. Med det
begrensede utvalget var det fortsatt
iverksatt restriksjoner i form av
rasjonering ‒ selv om krigen var
over. Rasjoneringskort til hver
enkelt voksen person ble utstedt på
Forsyningsnemnda i skolebygningen
på torget. Kortene var rutet opp i
merker som ble klippet av når man
kjøpte noe.
Det var for eksempel rasjoneringskort på klær, stoffer, skotøy, sukker,
mel, ost, melk og fløte, fett og kjøtt,
sjokolade, brennevin, ‒ og ellers alt
av importerte varer. Mot klipping
av merker kunne det i tiden 4.– 30.
oktober 1948 fås kjøpt sjokolade
for kr. 1,80 og drops for kr. 0,80.
Rasjoneringen av melk, ost, egg og
sko ble opphevet i 1949, og i 1952 ble
også kjøtt, sukker og kaffe frigitt.
Våren 1950 ble det kunngjort at
alle som var født etter 1935 kunne
få kjøpt inntil 750 gram bananer
mot at det ble klippet bort ett eller
flere merker i rasjoneringskortet
PENSJONIST-NYTT 2/2012

En båt med bananer…
(Kilde: Akershus
Amtstidende, 5. april 1950).
Til høyre: To-kroners seddel
fra 1947.
Annonse fra Forsynings- og
gjenreisningsdepartementet 4.
oktober 1948. (Kilde: Akershus
Amtstidende).

Rasjoneringskort for matvarer –
i dette tilfellet sukker.
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Under krigen ble det forbudt
å plukke tyttebær i tiden før 1.
september. Den store interessen for
tyttebær holdt seg i flere år etter
krigen, og mange gikk sammen om å
dra på tyttebærtur med lastebil.
15

– avhengig av mengden varer. Det
hadde kommet 280 tonn bananer
med tog til Oslo, og det skulle
komme 100 tonn uka etter. Snart
skulle det også komme appelsiner. I
perioden 1947–1950 hadde det vært
full stopp i import av sydlandske
frukter. Derfor var etterspørselen
stor i 1950 for å få tak i disse varene.
Revyvisa «Når det kommer en
båt med bananer» var populær på
denne tiden. Det var Arve Opsahls
debutplate fra 1946.
Kjøleskap fikk far kjøpt i 1953
etter først å ha stått på liste i flere år
hos den elektriske forretningen til
kjøpmann Torgersen i Osloveien,
og hos Askautrud i Torggaten.
Det var et dansk skap av merket
«Atlas» med tykke, isolerte vegger
og dør. Far fikk dermed tilsagn på
kjøp av to kjøleskap samtidig. Han
inngikk avtale med sin bror Anton
i Kråkstad, slik at den familien
overtok det ene kjøleskapet.
Vaskemaskin ble etter hvert

Far fikk kjøpe en Ford Taunus 12m i
1957.
16

en ettertraktet vare, og man måtte
også her stå på liste for å få kjøpe.
Hjemme fikk vi tak i en «Evalet»
vaskemaskin med vrimaskin til å felle
ned i vaskerommet. Vrimaskinen var
selvfølgelig kun hånddrevet.
Rasjoneringen av biler
Rasjoneringen av lastebiler og busser
opphørte i 1952, men personbil
var det bare noen få som eide.
Personbiler ble ansett for å være
unødvendig luksus av den tidens
norske politikere. Man måtte søke
om å få kjøpetillatelse, og søknaden
måtte være velbegrunnet. Far kjøpte i
1957 en Ford Taunus 12m som vi alle
var meget stolte av. Først fra og med
1. oktober 1960 ble kjøp av personbil
tillatt for alle. Rasjoneringen var over,
og bilparken vokste raskt.
Biltilsynet i Storgaten
I 1957 hadde biltilsynet kontor
i Storgaten 27. Kontoret hadde
inngang fra gaten og var begrenset
til de små lokalene hvor kiosken
var til for kort tid siden. Biltilsynet
i Drøbak var inntil 1962 underlagt
biltilsynet i Oslo. De bilsakkyndige
gikk derfor på rundgang med tjeneste
i Drøbak etter en turnusordning.
Jeg husker navn som Småland,
Larsson og Neslein. Etter hvert fikk
bilsakkyndig Småland fast kontordag
to dager i uken. Da kjørte han opp
med nye kandidater til førerkort.
PENSJONIST-NYTT 2/2012

Drøbak Sport A/S. Han hadde avsatt
dagen til en tur på fjorden for å fiske,
og Bitteba kunne tenke seg å bli med.
Han ba meg derfor om å kjøre bilen
hjem til ham og parkere den nedenfor
huset hans på Ringedammen. Nøklene
kunne jeg legge på venstre forhjul. Det
gjorde jeg ‒ og måtte gå hjem igjen.
Biltilsynet i Drøbak hadde kontor i
Dagen for kjøreprøven til førerkort
Storgaten.
tok bilsakkyndig Småland med tre
kandidater i den trange bilen, og vi
Øvelseskjøring i Drøbak
fikk kjøre et stykke hver under en tur
Jeg kjørte opp her og fikk førerkort i
rundt Sogsti. Alle kandidatene måtte
1958. Da hadde jeg hatt grunntrening imidlertid gjennomføre en bakkestart i
sammen med far ‒ og fem timers
Carlsebakken. Det var obligatorisk den
øvelsesskjøring med sjåførlærer Arvid gang å beherske bakkestart og rygging.
(Bitteba) Eriksen og hans russiske
Dersom man gjennomførte disse
Moskvitch. Trang og ubekvem var
uten for store problemer, var «lappen»
den, og av utseende liknet den på en
berget. 
Opel.
Øvelseskjøringen foregikk i alt
vesentlig rundt i Drøbaks gater. Jeg
kan ikke huske at vi kjørte ut på
E6 – eller riksvei 1, Mosseveien, som
den het den gang. Mørkekjøring,
bykjøring i Oslo eller glattkjøring stod
ikke på timeplanen. Derimot burde
man beherske skifte av kjetting.
En gang i løpet av disse fem
øvelsestimene kom vi kjørende i Niels
Carlsens gate. Ved Baybakken ba
Bitteba meg stoppe for han skulle
RETTELSE: I marsnummret på side 31
prate med Rolf Theien som kom
var det feil i billedteksten. Det er ikke
gående på fortauet. Theien hadde
Rakels bror Knut Wilhelmsen som står
antakelig en arbeidsdag som han
sammen med henne og Johan Breivei,
skulle «avspasere». Han drev den gang
men hennes mann Arne Smith.
en egen forretning i Storgaten som het
PENSJONIST-NYTT 2/2012
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Stor utstilling

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

Dyrløkkeveien 27, 1440 Drøbak
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Det klages mye og ofte på dagens norske eldreomsorg,
og i en artikkel i Pensjonist-nytt nr. 2, juni 2011, har
vi sett at nordmenn er på bekymringstoppen når
det gjelder det å bli gammel. Kanskje vi trenger det
korrektivet som kan ligge i å se seg tilbake i historien?
I en artikkelserie vil jeg ta for meg eldres situasjon
i Norge fra tidligere tider og frem til i dag. Den lille
preposisjonen «om» i tittelen er ment å indikere at
det ikke dreier seg om en uttømmende behandling av
emnet, men at det snarere er et forsøk på å belyse
noen sentrale sider ved eldres situasjon gjennom
tidene. Når vi nærmer oss vår egen tid, og kildene blir
flere, blir omtalen noe mer detaljert.
Tekst : Kjell Lorentzen

Dette er den tredje og siste artikkelen
om norsk eldreomsorg gjennom tidene.
Frivilligheten fortsatt avgjørende
De første etterkrigsårene var preget
av økonomiske prioriteringer, og
offentlig innsats for eldre var ikke en
prioritert politisk oppgave. Ved valg
snakket mange politikere om at dette
burde være en viktig kommunal
oppgave, men det tok tid før det ble
en realitet. Fortsatt var det i mange
tilfeller frivillige organisasjoner som
tok oppgaven både med å bygge og
drive gamlehjem. Menighetspleien,
Norske Kvinners Sanitetsforening og
PENSJONIST-NYTT 2/2012

Nasjonalforeningen for Folkehelsen
var spesielt aktive i arbeidet for eldre.
Noen ganger var det faktisk
enkeltpersoner som tok initiativet
for å bedre eldreomsorgen. I Høvåg
kommune, nå innlemmet i Lillesand,
der artikkelforfatteren vokste opp,
var det Olga Hansen som stod for
både tomtekjøp, bygging og drift av
kommunens første gamlehjem. «Det
var i 1937‒38 at jeg fikk den tanken
å bygge en heim for ensomme og
gamle», skrev Olga Hansen i sine
nedtegnelser om hvordan det gikk
til da Høvåg hvilehjem ble bygget.
Tomta kjøpte hun av lensmannen,
og byggmestrene Ole Fjermeros og
Sverre Simonsen tegnet bygningen
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gratis. Den fremsynte damen, som
da var 37 år, ville ha flere enkeltrom
enn det som først lå inne på tegnebrettet. Hennes mening var at «Det
er bedre å ha et lite rom der en kan
lukke sin egen dør, enn et større rom
å være to på».
Tømmeret tok hun hjemme fra
eget småbruk, og sambygdinger
stilte opp slik at hun fikk sagd opp
tømmeret og fraktet materialene,
sand og sement – alt vederlagsfritt.
Broren Håkon opparbeidet tomta og
stod for murarbeidet. Broren Olav
snekret alle vinduene, senger, møbler
og annen innredning, mens søsteren
Anna sydde gardiner og andre
tekstiler som trengtes. Likevel måtte

det lånes penger for å få satt opp huset.
Høvåg sparebank var ikke interessert
i hvilehjemmet den gangen, og sa nei.
Men Høvåg Brannkasse sa ja til første
prioritets pantelån. Olga Hansen
drev hvilehjemmet frem til 1947. Da
overtok menighetspleien. Først i 1965
overtok kommunen ansvaret.
Stortingsmeldingen om
folketrygden 1948
Ut på 1950-tallet økte utbredelsen
av kommunale ordninger, og i
1957 hadde over halvparten av alle
pensjonister kommunale tilleggspensjoner. I 1952 ble forskjellen
mellom by og land opphevet når det
gjaldt størrelsen på alderstrygden, og i

Vi bistår i alle typer saker, herunder
• Testament/arv
• Trygdesaker
• Fast eiendom
Vi avtaler fastpris om ønskelig
Kontakt oss på 64 90 91 00 eller
post@advokatperspektiv.no
Besøksadresse: Torggt. 1, Drøbak
(2. etg)
Advokatene Hveding, Bryn og Høyte
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1957 ble det slutt på at trygden
skulle behovsprøves. Disse endringene
var et resultat av stortingsmeldingen
om folketrygd som var kommet i
1948. Som navnet antydet, skulle
folketrygden bli et heldekkende
system for hele folket. Universalitet
var det moderne prinsippet, og
det store målet var en folketrygd
som skulle sikre alle i samfunnet
rettigheter hele livet. «De som
kjemper mot å ta vekk behovsprøvingen, står på det gamle forsorgssystemet», sa Venstres Helge Seip.
Lov om folketrygd
Veien fra stortingsmeldingen til
folketrygdloven var lang. Meldingen
hadde trukket opp regjeringens
program som ble skrittvis gjennomført til et stykke ut på 1960-tallet.
Da begynte arbeidet med å samle
alle enkelttrygdene til ett system.
Resultatet ble Lov om folketrygd
i 1967, en lov som må sies å være
et høydepunkt i utviklingen av
den norske velferdsstaten. Nå ble
alderstrygdloven av 1957 opphevet
og integrert i den nye folketrygden,
og i den forbindelse ble det gjort en
del endringer i alderstrygden. Den
viktigste var nok innføringen av en
offentlig tilleggspensjon gradert etter
inntekt. Den kom i tillegg til en felles
grunnpensjon for alle.
Av økonomiske hensyn ble
aldersgrensen på 70 år ikke endret.
PENSJONIST-NYTT 2/2012

Først i 1973 ble den nedsatt til
67 år. Trygden var knyttet til
inntektsgivende arbeid, og derfor
var den typiske trygdemottaker en
mann. Mange kvinner var fremdeles
hjemmeværende, noe som ikke
ga noen selvstendig trygdebasis.
Kvinnerettsjuristen Tove Stang
Dahl kalte ekteskapet «en moderne
husmannskontrakt».
Lov om sosial omsorg av 1964
I 1964 ble lov om sosial omsorg
vedtatt. Det betydde et endelig
farvel med fattigomsorgen i form av
almisser og gaver. Sosialomsorgsloven
ga rett til sosialhjelp for den som
ikke kunne sørge for sitt livsopphold
eller dra omsorg for seg selv. Loven
sa imidlertid lite om kommunens og
statens ansvar for eldreomsorgen.
Starten på den moderne
eldreomsorgen: Komitéen for
eldreomsorgen av 1964
Samme år som sosialomsorgsloven
ble vedtatt, nedsatte man
Komitéen for eldreomsorgen
(Eldreomsorgskomitéen). Denne
komitéens arbeid skulle vise seg
å bli starten på den moderne
eldreomsorgen i Norge. Eldreomsorgskomitéen avga fire store innstillinger:
en om hjemmehjelp (1966), en om
institusjoner (1969), en om boliger
(1971), og en om aktivitet og trivsel
(1973). Mange av komitéens forslag
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ble fulgt opp mot slutten av 1960- og
begynnelsen av 1970-årene.
Det synet på eldreomsorgen som
komitéen la til grunn, står fremdels
sterkt mer enn førti år etter at
komitéen formulerte det. Blant annet
hevdet komitéen at et hovedmål for
eldreomsorgen måtte være at eldre
mennesker i størst mulig grad og
lengst mulig skulle klare seg i eget
hjem. Derfor la komitéen vekt på
den forebyggende betydningen av
et aktivt liv både fysisk og psykisk
i alderdommen, og den slo fast
at hjemmehjelpsordninger ville
være et samfunnsøkonomisk godt
virkemiddel i omsorgen for eldre.
Halvparten av landets kommuner
hadde ikke hjemmehjelpsordning
på midten av 1960-tallet. En av
grunnene var at det på den tiden
var liten opinionsmessig støtte til
utbygging av hjemmetjenestene. At
offentlige tjenesteytere skulle komme
inn i hjemmet var fortsatt en ny og
fremmed tanke for de fleste.

Når det gjaldt institusjonsomsorgen uttrykte Eldreomsorgskomitéen bekymring for kvaliteten
og viste til mangel på utdannet
pleiepersonale, utilfredsstillende
legedekning, og at det var for
få sykehjemsplasser i forhold til
aldershjemsplasser.
Eldreomsorgskomitéen fremmet
en rekke konkrete forslag, som for
eksempel gunstige låneordninger
for eldre til utbedring av egen bolig,
tilrettelegging av arbeid slik at eldre
kunne være yrkesaktive lengst mulig,
opprettelse av eldresentre, liberale
regler for bruk av tobakk, alkohol
og kortspill på aldersinstitusjonene,
mosjonsprogrammer for eldre, bidrag
til anskaffelse av telefon, oppsøkende
fotpleie for hjemmeboende eldre,
hjemkjøring av middagsmat, igangsetting av kursvirksomhet, folkehøgskole for eldre, etc.
Eldreomsorgskomitéen viste
til det store og viktige arbeid de
frivillige organisasjonene gjorde, men
Grande alders- og
sykehjem var i sin
tid et stort løft.
Institusjonen sto ferdig
med 57 sengeplasser
i 1970. I dag har
Grande sykehjem 39
plasser, inkludert 12
korttidsplasser.
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slo fast at nå måtte det offentlige
ta hovedansvaret for planlegging
av eldreomsorgen, for bygging av
institusjoner og boliger, og for å yte
tjenester. Slik sett var det tidstypisk
at Grande alders- og sykehjem sto
ferdig med 57 sengeplasser i 1970. Da
hadde spørsmålet om nytt gamlehjem
vært tatt opp i Frogn/Drøbak
kommunestyre en rekke ganger helt
siden 1950-tallet, men konklusjonen
hadde hver gang vært at kommunen
ikke hadde råd.
Mye takket være Eldreomsorgskomitéen skjedde det i perioden fra
1965 til 1980 en kraftig opprustning
av omsorgssektoren i form av nye
sykehjemsplasser, nye omsorgsboliger,
og en betydelig økning i antall
årsverk i hjemmesykepleien og
hjemmehjelpen.
Nye forvaltningsreformer i 1980og 1990-årene
Den moderne helse- og sosialtjenesten
vokste frem på 1970-tallet, sammen
med en ny rettighetsbevissthet. Individet ble tydeligere enn før satt i
sentrum, og rettigheter ble knyttet til
den enkeltes behov. Denne rettighetsorienteringen kom til å prege forvaltningsreformene på 1980- og
1990-tallet. I 1982 kom Lov om
kommunehelsetjenesten som ga
kommunene ansvaret for all primærhelsetjeneste. Deretter fikk vi sykehjemsreformen i 1988 som overførte
PENSJONIST-NYTT 2/2012

ansvaret for sykehjemmene fra
fylkene til kommunene. Dessuten ble
mennesker med utviklingshemning
kommunale innbyggere i 1991, da den
fylkeskommunale særomsorgen ble avviklet. Omfanget av kommunenes
omsorgstjenester ble mer enn fordoblet
med denne desentraliseringen av ansvar.
Handlingsplan for eldreomsorgen
1998‒2002
Bakgrunnen for handlingsplanen var
at eldreomsorgen på 1990-tallet var
kommet på etterskudd på grunn
av den sterke veksten i tallet på eldre
innbyggere med pleie- og omsorgsbehov. For å sette kommunene bedre
i stand til å møte denne veksten i
omsorgsbehov, bestemte Stortinget at
det skulle tas et krafttak for å styrke
kommunenes pleie- og omsorgstjeneste. Det resulterte i St.meld. nr.
50 (1996‒1997) «Handlingsplan for
eldreomsorgen». Dette var en fireårig
handlingsplan som blant annet
inneholdt følgende tiltak:
– 6.000 nye årsverk i hjemmetjenestene
– 7.000 nye omsorgsboliger
– 5.000 nye plasser med heldøgns pleie
og omsorg i egnet bolig for å holde
tritt med befolkningsutviklingen
– 4.500 nye årsverk knyttet til de
5.000 nye heldøgnsplassene
– 6.000 nye ensengsrom på sykehjem.
(NB! Da handlingsplanen ble lansert, var
det 15.000 beboere ved aldersinstitusjoner
som ikke hadde enerom).
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Underveis i prosessen ble handlingsplanen utvidet med enda 9.000
omsorgsboliger og sykehjemsplasser.
Da handlingsplanen var
gjennomført, uttalte regjeringen at
den var tilfreds med de tiltak som
var satt i gang, og at det virket som
om kommunene stort sett hadde
fulgt planen. Resultatene stemte godt
overens med de målene som var satt,
blant annet om en sterkere dreining
fra institusjoner mot hjemmebasert
omsorg.
Harmonisering av lovverket:
Lov om kommunale helse- og
omsorgstjenester
Nå hadde kommunene opplevd
omfattende endringer i omsorgssektoren som følge av «Handlingsplan for eldreomsorgen». I tillegg
hadde kommunene fått en betydelig
ansvarsoverføring i forbindelse med
sykehjemsreformen, ansvarsreformen
for psykisk utviklingshemmede
og opptrappingsplan for psykisk
helse. Lovverket og finansieringsog brukerbetalingsordninger var
imidlertid utformet og tilpasset tiden
før alle disse endringene. I 2003 ble
det derfor oppnevnt et utvalg som
fikk i oppdrag å komme med forslag
til en harmonisering av Lov om
helsetjenesten i kommunene (1982)
og Lov om sosiale tjenester (1991).
Utvalget understreket at juridiske
virkemidler alene ikke var nok til å
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få maksimal samhandling og samspill
mellom helse- og omsorgstjenestene,
men det kunne være et viktig bidrag.
Utvalget endte opp med å foreslå at
Lov om helsetjenesten i kommunene
og Lov om sosiale tjenester ble slått
sammen til en lov. Like før påske i
2011 ble Lov om kommunale helseog omsorgstjenester m.m. (helse- og
omsorgstjenesteloven) lagt frem for
Stortinget. Denne loven er tilpasset
den nye virkeligheten og skal bidra
til at helse- og omsorgstjenestene
fungerer godt og henger sammen fra
kommune til sykehus og tilbake til
kommunen.
St.meld. nr. 25 (2005‒2006)
«Mestring, muligheter og
mening». (Omsorgsmeldingen)
Meldingen gir en oversikt over
det regjeringen mener vil være de
framtidige hovedutfordringene for
den kommunale helse- og omsorgstjenesten, som målt i årsverk nå er
større enn sykehussektoren. Det vises
til nye brukergrupper, økende antall
eldre, knapphet på omsorgsytere,
og at medisinsk og tverrfaglig oppfølging ikke er god nok hverken for
hjemmetjenestemottakere eller
beboere i sykehjem og omsorgsboliger.
Det er for øvrig grunn til å merke
seg at omsorgsmeldingen viser til
at flere undersøkelser tyder på at
det er på det sosiale og kulturelle
området dagens kommunale
PENSJONIST-NYTT 2/2012

Ullerud sykehjem åpnet i 2005 og har plass til 35 beboere. (Foto: Sven Lindblad, 2011).

helse- og omsorgstjenester først og
fremst kommer til kort. Et viktig
grep for å få en god utnyttelse av
ressursene vil være å etablere en
optimal samhandling og balanse
mellom sykehjem, hjemmetjenester og
omsorgsboliger.
Meldingen konsentrerer seg i
første rekke om perioden fram til
2015, men har et tidsperspektiv helt
fram til 2050. Regjeringens strategi
og tiltak oppsummeres i kapittel 3
«Omsorgsplan 2015». Her løftes det
fram tre hovedprosjekter: 1) Nye
omsorgsplasser. Investeringsordning
i Husbanken som skal gi tilskudd til
12.000 sykehjemsplasser og omsorgsboliger. 2) Nye årsverk med økt
kompetanse. Utdanningsinstitusjonene
må ta utgangspunkt i et behov for
12.000 årsverk i omsorgstjenestene
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i perioden 2008‒2015. 3)
«Demensplan 2015». Bedre tilpassede
botilbud og relevant kompetanse
trengs for et økende antall personer
med demens.
Det bør nevnes
at når det gjelder
demensomsorg,
ligger Frogn
kommune
i forkant.
Allerede i
april 2011
stod Ullerud
bofelleskap
for personer
med demens klar for innflytting
(se Pensjonist-nytt nr. 1, 2011).
Omsorgsmeldingen understreker
nødvendigheten av bedre samhandling mellom spesialisthelsetjenesten
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Ullerud bofellesskap for personer med demens sto ferdig i 2011 med 24 ett-roms
leiligheter. Raskebekken dagsenter er en del av denne institusjonen.
(Foto: Sven Lindblad, 2011).

og de kommunale omsorgstjenestene.
Meldingen kan derfor sees på som en
viktig forløper for stortingsmeldingen
om samhandling.
Samhandlingsreformen.
Rett behandling – på rett sted –
til rett tid
«Pasientene skal få bedre behandling
der de bor. Det skal lønne seg å
forebygge sykdom i forkant i stedet
for å reparere i etterkant. Regjeringen
vil satse mer på å unngå at folk blir
syke og vil sørge for at det lønner
seg for kommuner og sykehus å
samarbeide. Dette er de viktigste
målene i samhandlingsreformen».
Slik åpnet pressemeldingen
fra statsministerens kontor da
St.meld. nr. 47 (2008‒2009)
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«Samhandlingsreformen. Rett
behandling – på rett sted – til rett
tid» ble presentert 19. juni 2009.
Samhandlingsreformen
innebærer at kommunene får
vesentlig større innflytelse over de
samlede helsetjenestene. Det blir en
kommunal plikt å etablere tilbud
med øyeblikkelig hjelp – døgntilbud
for personer som trenger akutt
hjelp eller observasjon. Dessuten
pålegges kommuner og sykehus
å samarbeide, blant annet om
utskrivningsklare pasienter som ofte
blir liggende på sykehus og vente
fordi kommunen ikke har et tilbud
til dem. Fra samhandlingsreformens
dag én må kommunene ta imot disse
pasientene. Hvis ikke må kommunen
betale sykehusets døgnpris på 4.000
PENSJONIST-NYTT 2/2012

kroner. Dette er likevel ikke penger
kommunene må ta av egen kasse.
Over statsbudsjettet for 2012 fikk
kommunene økt sitt rammetilskudd
med 5,6 milliarder kroner som
utbetales fra Kommunal- og regionaldepartementet. I tillegg ble det
bevilget 120 millioner fra Helse- og
omsorgsdepartementet til å bygge
opp døgntilbud for øyeblikkelig hjelp.
Kommunene har fått fire år på seg for
å få et slikt døgntilbud på plass.
Over årets budsjett ble det også
bevilget 50 millioner til å styrke
fastlegeordningen. Fastlegene vil
utvilsomt spille en sentral rolle
i gjennomføringen av reformen,
og behovet for fastleger vil øke.
Regjeringen har signalisert at den
ønsker en sterkere styring av fastlegene, blant annet ved at det inngås
mer forpliktende samarbeid mellom
fastlegene og kommunen.
Startskuddet for samhandlingsreformen gikk 1. januar 2012. Samme
dato trådde også den nye kommunale helse- og omsorgstjenesteloven
i kraft ‒ og dessuten en ny lov om
folkehelsearbeid (folkehelseloven).
Begge disse lovene skal støtte opp
om reformen. Om reformen vil bli
vellykket eller ikke, er det altfor tidlig
å si noe om. Det gjelder også for
vår egen kommune. Men at Frogn
kommune har laget sin egen analyse
og tiltaksplan for eldreomsorgen
2009‒2020, basert på de føringer
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som er gitt i omsorgsmeldingen og
samhandlingsreformen, lover godt.
Kommunen har dessuten etablert
et tverrfaglig innsatsteam som
består av sykepleier, ergoterapeut
og fysioterapeut ‒ et team som
kan settes inn når personer trenger
ekstra innsats og hjelp i hjemmet,
eller i forbindelse med utskrivning
fra sykehus. At lokalavisen kan
melde om mangel på enkeltrom til
rehabilitering, tyder likevel på at ikke
alt går knirkefritt i Frogn.
Det forutsettes at samhandlingsreformen skal innføres gradvis, og
det er ikke satt noen endelig dato for
når sluttstrek skal være satt. Helseog omsorgsdepartementet skal
styre og koordinere arbeidet med
gjennomføringen
av reformen.
Til hjelp i dette
arbeidet har
de etablert
en Nasjonal
koordineringsgruppe for
samhandlingsreformen og
et nasjonalt
nettverk for gjennomføring av
reformen.
Noen ord til slutt
Eldreomsorgen utgjør et av velferdsstatens kjerneområder. Derfor blir
fortellingen om eldreomsorgens
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historie samtidig fortellingen om
velferdsstatens vekst og utvikling.
En rød tråd i eldreomsorgens lange
historie er en langsom og gradvis
overføring av omsorgsansvar
fra familie, slekt og frivillige
organisasjoner til det offentlige.
Videre har det fra 1970-tallet
og frem til i dag skjedd en gradvis
desentralisering av ansvar og oppgaver fra fylke og stat til kommunene. I samme tidsrom har vi innen
eldreomsorgen hatt en utvikling
fra institusjon til økende satsing på
hjemmetjenester. Denne utviklingen
har både vært begrunnet med
økonomi, og med at det har vært i
tråd med de fleste eldres ønske om å
få bo hjemme så lenge som mulig.
Kommunene har etter hvert fått
omsorgsansvar for flere brukergrupper
enn eldre, og eldreomsorgen har
dermed gradvis blitt en integrert del av
en helhetlig kommunal omsorg.
I 2040 vil andelen av befolkningen
over 80 år være fordoblet sammenliknet med i dag. Det er meningen
at forutsetningene for en god
eldreomsorg så langt frem i tid, i
alle fall delvis skal ligge i dagens
reformarbeid. Men det vil alltid
knytte seg usikkerhet til fremtiden
‒ nye og endrede utfordringer kan
oppstå. Det vi imidlertid trygt
kan si er at sammenliknet med
generasjonene før oss, lever vi som er
eldre i dag i en gyllen tid.
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Torkil Baden forteller
Det er en velvillig tilfeldighet at undertegnede deler navn med
«ur-Torkil». To hundre år skiller oss, og intet blod forener oss.
Men jeg er litt stolt over at jeg havnet i en Torkilstue, og det ga
lyst til å grave i en lite opplyst fortid. Jeg satte meg fore å finne
frem til de første Torkilstuene. Og små stuer fant jeg både her og der.
Dette er den første delen av to hvor jeg forteller om hva jeg fant.

HVEM VAR TORKIL?
Glimt fra Torkilsbyens historie

Torkilsbyen ligger utenfor Drøbaks
gamle grense i sør. Det hele begynte
i 1827 med husbyggeren Torchel
Hansen. I løpet av tyve år bygget
han og hans sønner kjernen i en
ny bydel. Der bodde det sjøfolk og
unge sjømannsenker, sypiker og
tømmermenn.
Torkilsbyen var lenge slummen,
et fattigstrøk rett utenfor grensen til
Drøbak. Inne i byen var det høyere
standard og dyrere å bo med høyere
skatter. «For ubemidlede var det
fristende å slå seg ned her på utsiden
av bygrensen», står det i «Frogn
Bygdebokverk». «Torkildsbyen
bestaar av 14 smaa Huse der ligger
spredt paa et Areal af ca 40‒50
Maal uden fjerneste Tanke om
Regulering. Torkildsbyens Huse
eies af mindre formuende Sømænd,
der ere fraværende fra sit Hjem
den største Del af Aaret og hvis
økonomiske Forfatning er saadan, at
PENSJONIST-NYTT 2/2012

Den opprinnelige Torkilsbyen omfattet
dette området, sør for Strandveien/
Wilhelmsbakken opp til Vestbyveien.
Skramstad til høyre lå utenfor.
(Foto: H. H. Gaare)

en noksaa liden Udgift vil falde dem
besværlig», het det i et skriv fra 1874.
Torkilsbyen var stedet ingen ville
ha, oppsummerer Christian Hintze
Holm i bygdebokverket.
Men senere fikk pipen en annen
lyd: «...denne lille ‘bydelen’ forøvrig
var full av kunstnere og badegjester,
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med høye trær og sommerkvelder
med lukt av sjasmin og fiol», skrev
en av Drøbaks historiefortellere,
Rakel Pavels Smith, i Amta i 1995.
Hvor ligger Torkilsbyen i
dag? Mange sier at den begynner
ved Kjellgren i Vestbyveien 42
og går sørover. Torkildsbyen
& Ullerud Vel omfatter veiene
langt forbi Torkilstranda, nesten
helt til Skiphelle, og det samme
gjør den kommunale grunnkrets
Torkilsbyen.
Bruken av d og h er ganske
vaklende, både Thorkild, Torkild
og Torkil praktiseres om hverandre.
På kartene er det nå innført
Torkilsbyen og Torkilstranda. Den
populære brettseiler-stranden heter
på folkemunne bare Torkild.
Etternavnene skifter
også. Noen ganger tok barna
etternavn etter farens fornavn
(Samuel Thorkildsens barn het
Samuelsdatter og Samuelsen), og
andre ganger beholdes det gamle
Thorkildsennavnet.

Torchel fra Ås og den første
Torkilstua
Gamle folketellinger gir kunnskap
om forfedrene. I folketellingen
1. februar 1801 finner vi Torchel
Hansen, «tienestefolk», 22 år
gammel, altså født i 1778.
Han bodde i Ås sogn og var
en av fire gårdsgutter på Syverud
gård ved Årungen. (Fra midten av
1800-tallet ble Syverud prestegård
i Ås. I 1969 ble gården revet
av eieren som da var Norges
Landbrukshøgskole).
Begynnelsen til bebyggelsen
Torkilsbyen ‒ eller Torchelsbyen ‒
er at Torchel Hansen tropper opp
hos godseier og skipskaptein Ulrik
Angell på Nordre Sogsti gård og
kjøper et gammelt hus i 1827. Da
var Torchel 49 år gammel og far til
fire sønner. Vi vet ikke hvorfor han
søkte til akkurat dette området. Det
kan hende at han kom fra Drøbak,
selv om han hadde jobbet som
gårdsgutt i Ås i sin ungdom.
Torchel var ikke den første som

Til venstre ett av de eldste kartene over området. Det er «Kart over Thorkildsbyen
i Dröbak og Fron, optaget i Mai 1891 af Kaptein Schiötz». Her vises et utsnitt.
Bygrensen i rødt går fra Sprostranda opp til Johanne Dybwads vei og så nordover til
den møter Vestbyveien.
Nr. 25 Torkildsheim, Wilhelmsbakken 8 = Torkilstue nr. 1.
Nr. 24 Løvlien, Wilhelmsbakken 4 = Torkilstue nr. 2.
Nr. 29 Fjeldhaug, Wilhelmsbakken 10 = Torkilstue nr. 3.
Nr. 15 Skogly, Vestbyveien 41 = Torkilstue nr. 4.
Nr. 26 Kroken, Johanne Dybwads vei 5 = Torkilstue nr. 5.
30
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Torchel Hansens tippoldebarn Marit Johanne Hansen (født 1925) foran den første
Torkilstua. (Foto: Torkil Baden, 2012).

ville ha en egen plass for seg selv
utenfor bygrensen. Det finnes en
rekke festekontrakter for leie av areal
på gårdsnummer 71 bruksnummer
1 Sogsti gård. I folketellingene kalles
området Sogstigrund, og det gikk
helt ned til fjorden.
Hvor kjøpte Torchel i 1827?
Det er all grunn til å tro at det var
eiendommen i Wilhelmsbakken
8, Torkildsheim ‒ nr. 25 på
kartet vi viser her. Denne er fint
restaurert av nåværende eiere Randi
og Thrond Roxrud. Da de fikk
Verneforeningens verneplakett i
2006, mente ekspertene at huset har
32

røtter fra 1700-tallet. Det stemmer
med at Torchel kjøpte et eksisterende
hus. Så har han antakelig bygget det
ut i slutten av 1820-årene.
Thrond Roxrud mener at
betegnelsen Torkildsheim tilsier
at dette var det første huset som
Torchel og hans etterkommere
bygget.
I en SEFRAK-registrering fra
1989 (SEFRAK = Registrering av
faste kulturminner i Norge) er det
bemerket at huset antakelig først
hadde én etasje: «2. etasje bygd til?
Virker slik på konstruksjonen inni i
2etg. – svalgang bygd inn».
PENSJONIST-NYTT 2/2012

Torkilstue nr. 2 Løvlien
«Bygdebok for Frogn» forteller at i
1829 leide Torkild (litt modernisert
fra Torchel) Hansen jordstykket rundt
det huset han kjøpte i 1827. I en
kunngjøring i Amta i 2005 ble disse
årstallene bekreftet. Sorenskriveren
hadde hatt ryddesjau, og det resulterte
i en kunngjøring om sletting av
gamle festekontrakter, blant annet
en festekontrakt om leie av areal
tinglyst 15. juli 1829 til Torild
Hansen, sannsynligvis skrivefeil for
Torkild Hansen. Arealet må være
bakken nedover til dagens Løvlien i
Wilhelmsbakken 4, nr. 24 på kartet,
barndomshjemmet til Rakel Pavels
Smith. (Hennes far tolloppsynsmann
Einar Wilhelmsen har gitt navn til
Wilhelmsbakken, visstnok under
protest fra en nabo med samme
navn….). Løvliens grunnseddel er
datert nettopp 15. juli 1829.

Torchels førtiårskrise ‒ eventyr i
Kroer
«Ur-Torchel», født 1778, hadde
antakelig 4 sønner: Hans, født 1799,
Samuel, født 1814, Johannes, født
1818 og Andreas, født 1823.
Torchel Hansens tippoldebarn
Marit Johanne Hansen er født i 1925
og bor i dag i Drøbak. Hun forteller
at Torchels hustru var fra Selfors
bruk i Spydeberg og ble sagt å ha
giftet seg under sin stand.
Det er et lite mysterium at
den yngste, attpåklatten Andreas,
skipstømmermann og huseier, er
født i Kroer. Hadde gamle Torchel
et eventyr i Kroer da han var midt
i førtiårskrisen? Selv om moren
til Andreas skal ha bodd i Kroer,
bosatte Andreas seg sammen med
(halv?)brødrene sine i Torkilsbyen.
Han rykket sannsynligvis inn i
selveste faderhuset Torkildsheim.

Løvlien i
Wilhelmsbakken
4, Torkilstue nr.
2. (Foto: Torkil
Baden).
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Marit Hansen forteller at familien
hadde slektninger i Kroer som slet
økonomisk.
		
Torkilstue nr. 3 Fjeldhaug,
Wilhelmsbakken 10
I sorenskriverens kunngjøring i
2005 står det om en festekontrakt
på leie av areal tinglyst 1. november
1835 til Hans Torkildsen. Torkilds
eldste sønn Hans hadde begynt å
snekre for seg selv. Dette må være
det hvite (gult inntil for noen år
siden) huset litt tilbaketrukket
øverst i Wilhelmsbakken med
husnummer 10, nr. 29 på kartet. Det
troner øverst på ferieeiendommen
til rederiet Wilhelmsens idrettslag
Skramstad. Huset ble tidligere kalt
Fjeldhaug og nå Torkildstua.
I 1871 ble Fjeldhaug overtatt
av nevøen til han som bygget det.
Jørgen Andreassen Thorkildsen
var sønn til Andreas, yngste sønn

Øverst på Skramstad troner Fjeldhaug, nå
kalt Torkildstua – Torkilstue nr. 3. (Foto:
Torkil Baden).
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av Torchel. Jørgen, født 1844, var
gift med Maren, født 1842. Han
begynte som matros og avanserte til
skipsfører. Sjømannsfamilien bodde
på Fjeldhaug, og to av sønnene fulgte
i farens fotspor og dro til sjøs. Da
var dampbåtenes tid kommet, og
begge arbeidet i maskinrommet.
Alfred, født 1873, var maskinist
på «dampbaaden Maskott» i
Englandsfart.
Mange av Torchels etterkommere
var knyttet til sjøfart som skipstømmermenn, matroser og i
maskinen da dampbåten kom.
Gjennom 1800-tallet var Drøbak
en viktig utskipningshavn for trelast
fra Norge til utlandet. Det store
iseventyret med iseksport fra Drøbak
ut i verden begynte omkring 1850 og
varte helt til århundreskiftet. Mange
unge gutter fra Drøbak og Frogn tok
tjeneste i Parrs rederi.
I 1957 ble Fjeldhaug solgt til
Wilhelmsens rederi og tillagt
Skramstad-eiendommen. Marit
Hansen forteller at onkel Alfred
(Jørgens sønn?) var en av de siste
eierne. 
Artikkelen fortsetter i neste nummer.
Da blir det også gitt en oversikt over
kildene som er brukt. Pensjonist-nytts
lesere har sikkert informasjon som
mangler i denne artikkelen. Utfyllinger
og rettelser kan gis til forfatteren og
mottas med takk!
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Skogsdrift på
gamlemåten i
nordre Frogn
Gjennom lav tåke på Linnebråteveien i nordre Frogn er
vi på vei til Kopperud østre for å treffe Leif Gulbjørnrud
som er i gang med dagens økt i tømmerskogen. Rett ved
gården ser vi to tømmervelter. Den ene har stokker med
spor fra en hugstmaskin. I den andre har stokkene kun vært
berørt av motorsag, menneskehånd og traktor. Mellom
granstokker med rotmål på over 50 centimeter og lengde
på 25 meter som ligger på en seng av frodig, grønt bar,
finner vi mannen vi søker.
Tekst: Øivind R. Larsen Foto: Thore Bakk

Leif Gulbjørnrud er en av de få
som fortsatt forvalter skogen på
gamlemåten. 320 mål med bra,
produktiv skog. Vi teller årringer
og konstaterer en alder på 100 år
på et par av stokkene som nå ligger
ferdig kvistet og klare til kapping i
passe lengder. Det tyngste arbeidet
med framtrekk av stokkene gjør en
73-modell Ford 4000 traktor som
fortsatt er startvillig og holder seg
godt. Det samme kan vi også si om
tømmerhuggeren selv. Leif fylte 81 år
36

i september, og han har ikke tenkt å
gi seg med det første.
Etter et hjerteinfarkt i 1994 ble
det bypassoperasjon med beskjed om
bare å fortsette med det han holdt
på med, og denne beskjeden får
han fortsatt av legen når han er til
kontroll.
Kopperud østre overtok kona
Aud Ragna og Leif i 1974 etter
hennes far Kåre Hansen som hadde
kjøpt bruket i 1928 og drev både
jordbruk og skogbruk. Kåre var
en av syv brødre som vokste opp
i trykkerihuset O. B. Hansen i
PENSJONIST-NYTT 2/2012

Drøbak. Broren Aage var redaktør
i Akershus Amtstidende i en
mannsalder. Også han hadde sterk
interesse for landbruk og skog, men
han følte seg forpliktet til å overta
redaktøransvaret etter sin far.
Leif Gulbjørnrud vokste opp
med en far som var knyttet til
skogsdrift, og vinteren 1948 jobbet
han i skogen sammen med faren.
Men det ble et annet yrkesvalg som
styrte framtiden. Etter 40 år som
kommuneingeniør på forskjellige
steder i landet, avsluttet han med
stillingen som kommuneingeniør i
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Leif Gulbjørnrud i nødvendig
verneutstyr for en tømmerhugger.

Vestby, hvor han jobbet til 1994. Da
ble det gårdsdrift med både jord og
skog. I den senere tiden er det kun
skogsdriften som fyller arbeidsdagen.
Kona Aud Ragna trives også i
skogen. Når været er bra, stiller hun
opp med lunsj ved hogstfeltet hvor
Leif fyrer opp bålet, gjerne foran en
gapahuk laget på gamlemåten med
raier og granbar.
En pensjonisttilværelse som gir
mening og avspeiler livsglede!
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Tømmerhuggeren på 81 år har lagt en 25-meters 100-åring i bakken.

Kvisting så flisa fyker.

Telling av årringer viser en 100 år gammel gran.

En 73-modell Ford gjør de tunge jobbene.
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BRILLER
KONTAKTLINSER
SYNSPRØVER
Sentrumsbygget, Drøbak
Telefon 64 93 15 89

Telefon 64 90 59 20

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
Storgaten 12-16
1440 Drøbak
Telefon 64 93 10 60

Wienerbrødskjæringa 6
1440 Drøbak
Telefon 64 93 20 11

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

Norsk Kunsthåndverk
Personlige gaver
i de fleste prisklasser.
Velkommen til en liten
glad kunstopplevelse!
Storgt. 15, Drøbak
Telefon 64 93 46 55

Granstokkene trekkes fram med vinsjen på traktoren.
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Jacob
Nicolaj
Wilse
og Drøbak
Presten og naturforskeren Jacob
Nicolaj Wilse (1735 – 1801) er særlig
kjent for sine lokalhistoriske og
topografiske arbeider, ikke minst fra
Spydeberg og Eidsberg. Han var ofte
på reise, og vi finner naturlig nok en
del beskrivelser fra Follo-bygdene i
hans bøker. Også Drøbak er nevnt,
og Niels Carlsen har fått en svært
rosende omtale av Wilse.
Tekst: Sven Lindblad

I 1780-årene utga Wilse mange av
sine reisebeskrivelser i et verk på tysk.
I perioden fra 1790 til 1798 kom det
ut i norsk oversettelse i 5 deler med
tittelen «Reise-Iagttagelser i nogle af
de nordiske Lande, med Hensigt til
Folkenes og Landenes Kundskab».
Bind 2 av dette omfattende
bokverket ble trykt i 1791 og
inneholder en kort omtale av
Drøbak. Denne beskrivelsen finner
vi i kapittel III under tittelen
«Anmerkninger paa en Søe-Reise
fra Christiania til Kiøbenhavn i
Aaret 1764». I den tyske utgaven
var en omtale av de første 7 milene
fra Christiania til Larkollen ikke
inkludert, og teksten om Drøbak
er ikke blitt til under reisen i 1764.
42

J. N. Wilse. (Kilde: Harald Bakke: «Jacob
Nicolaj Wilse – en kulturhelt». Kristiania
1912).

Den er trolig skrevet omkring 1790,
da Wilse arbeidet med å utgi bind 2
på norsk. Hospitalet var ennå ikke
bygget og blir ikke nevnt av Wilse.
«Man lettede Anker tidlig om
Morgenen med god Vind og seilede
langs med Næsodden paa venstre
Haand», skriver han. «En 3 Mile
fra Christiania bliver Fiorden smal,
PENSJONIST-NYTT 2/2012

og da den høie Ho-Øen ligger der i
Midten, er Passagen neppe ¼ Miil
bred; saasnart man kom der forbi,
saae man Drøbak ½ Miil for sig.
Drøbak ligger paa den østre
Strandbred af Christianiæ Fiord
i Aas Præstegield, egentlig paa en
smal Slette under en Fieldkant, har
fra blot en Ladeplads af i den senere
Tid faaet en Kiøbstæds Anseelse, og
har nu over 700 Siæle, der sorterer
under Christiania Magistrat og
Toldkammer, som her holder nogle
Betientere, og har ei FortoldningsFrihed af indkommende Vare.
Indvaanerne har stedse maattet
reise 1 Miil til nærmeste Kirker,
indtil den ved Hr. Niels Carlsen,
Kiøbmand sammesteds, fik en
meget smuk Kirke, vel kun af Træe,
men af god Bygningsmaade, en lys
Korskirke med Taarn, forsynet med
et lidet Orgel og et Slaguhr. Den
blev indviet 1776, og har kostet til
den tid over 7000 Rdlr., som var
Hr. Carlsens Gave, undtagen 600
Rdlr. af hans Familie og 100 Rdlr.
af andre. Han skiænkede desuden
10 Aars Rente af 500 Rdlr. til at
begynde en Fonds for dens aarlige
Reparation.
Desforuden bygte han et
Skolehuus af 9 Værelser for 1500
Rdlr. og legerede 2000 Rdlr., hvoraf
Renterne skal være til Skoleholderens
Løn. Denne Gavmildhed til gudelig
Brug viiste han midt i sit Levnetsløb,
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da hans Formue endnu var maadelig,
og han havde 7 uforsørgede Børn,
ja i Aaret 1774, da han lagde
Grundstenen til Kirken, brændte
hans nye Skib, af Værdie til 10000
Rdlr., dog vedblev han saavel med
Kirkens bygning som med andre
Skibes Bygning, og havde den
Lykke med sine 6 Skibe, at hverken
Storm eller Søekrige hindrede dem
fra at formere hans Formue, ogsaa
til Fordeel for det Almindelige og
de Trængende. Hvilken Contrast
imod dem, der berige sig just paa
det Almindeliges og de Trængendes
Bekostning…».
Drøbak nevnes flere ganger
av Wilse. Etter å ha presentert en
liste over fiskearter som finnes i
Christianiafjorden, forteller han
at hos prosten Wessel i Vestby har
han en gang sett «det sværdformige
Næseben af en Sværdfisk (Xiphias
gladius), som er bleven fanget ved
Drøbak». Han slår også fast at: «i
Drøbak og de mindre Ladesteder
Hølen, Sohn og Witsteen tilsammen
er kun 26 Kiøbmænd, som alle
sortere under Christiania, men
deriblant er nogle meget formuende».
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Program for
Frogn U3A
høsten 2012

Eldresenterets
venner
Kjære leser
Bli medlem i foreningen
Eldresenterets venner!
Årskontingenten er kun kr. 100,Eldresenterets venner innbyr til
hyggekvelder vår og høst – noen
ganger også med dans. Likeså
er det arrangementer 17. mai og
sankthans.
Turgruppen vår arrangerer
bussturer til aktuelle steder, samt
teater- og konsertturer.
Ta kontakt med:
Grethe Buajordet
telefon 64 93 19 90, eller
Eldresenteret
telefon 64 90 61 85,
så får du tilsendt innbetalingsblankett.
Med vennlig hilsen
Eldresenterets venner
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6. september
Pål Mørk (kultursjef): «Frogn kommunes
kultursatsing – hva er på gang og hva
planlegges?»
20. september
Unni Wikan (professor i sosialantropologi): «Om ære»
		

4. oktober
Rudi Kessel (tidligere katolsk prest):
«Hva skal vi med religion?»
		

18. oktober
Astrid Nøklebye Heiberg (professor i
psykiatri): «Endring og undring.
Jakten på alderdommen»
		

1. november
Thorvald Steen (forfatter): «Istanbul»
		

15. november
Pål Espolin Johnson (forfatter, kåsør og
nevø av kunstneren): «Kaare Espolin
Johnson – et kunstnerportrett»
		

13. desember i Frogn bibliotek
Vigdis Tidemann (bibliotekar):
«Høstens bøker»
Foredragene holdes kl. 11.00
i Eldresenteret dersom ikke
annet er annonsert.
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FLERE NAVN PÅ TORVKONENE
På side 45 i mars-nummeret av
Pensjonist-nytt viste vi dette
fotografiet fra 1912 med flotte
torvkoner. Vi manglet blant annet
navnet på damen til venstre bakerst
og har nå blitt informert om at det er
Alette Garder, søster av Thea Garder
som var avbildet på side 42 i det
samme heftet. Alette ble siden gift
med Otto Agnor. Takk til Ragnhild
Kristensen for disse opplysningene.
Etter dette er det bare damen i midten
bakerst som vi ikke har navnet på.
Til høyre bakerst står som tidligere
opplyst Elida Grøstad, og foran fra
venstre sitter Hilda Lundby, Amalie

Glenne og Anna Kjærnes. Fotografiet
sto opprinnelig i Akershus
Amtstidende i april 2006 og var
utlånt av Gunvor Wetlesen. 

«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.
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Det dyrebare
Forfatteren Linn Ullmann er født
i Oslo i 1966. Med så berømte
foreldre som Liv Ullmann og
Ingmar Bergmann, er det blitt stilt
store forventninger til henne. Disse
har hun til fulle innfridd. Hun har
en solid bakgrunn innen litteratur
og journalistikk. Flere priser har
hun fått ‒ og anerkjennelse for
sine artikler og kommentarer av
journalistisk art. Hennes romaner er
utgitt i USA og i flere land i Europa.
Denne romanen er hennes femte –
utgitt i 2011.
Med ulike fortellerstemmer
skildres samme hendelse. Hun lar
sine personer slippe til med sine
egne versjoner og tanker. Blant
annet er det tre kamerater som med

Gudveig Torp
anbefaler Linn
Ullmann og
boken «Det
dyrebare».
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stort alvor jobber med å finne ut
hvordan de kan besegle sin sterke
brorskapsfølelse, og hvilke uventede
og skremmende konsekvenser det
får. Et guttesinn kan ikke skildres
mer ekte.
Så har vi Jon Dreyers kamp med
sin gjenstridige og håpløse sistebok
i en trilogi. Den er på overtid, med
gjentatte oversittede tidsfrister og
belånt med forskudd på honoraret.
Prosjektet er nærmest blitt en
tvangstrøye for ham. Hvordan skal
han komme i gang? Mange timer
og dager ‒ ja år har han tilbrakt
foran PC´en, uten at han kan vise
til noe resultat. Noen hemmelige
sidesprang løser ikke problemet
‒ heller ikke turer med hunden.
Utfluktene og bortforklaringene
er mange, men det bedrer ikke
resultatet. Hvor uoverstigelig og
gjennomgripende denne vegringen
eller skrivesperren kan være, er et
tilbakevendende tema. (Kanskje er
det selvopplevd av forfatteren – 6 år
fra denne til foregående bok).
Siri, gift med Jon, blir etter
hvert frustrert over at hun er
den eneste som må stå for de
økonomiske forpliktelsene. Hun
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starter en sommerrestaurant og
senere også en helårs sådan i Oslo.
Deres to døtre må passes av 19årige Mille. Hun blir utsatt for
en ytterst dramatisk forbrytelse
som selvfølgelig skaker opp hele
lokalmiljøet. Ettersom det ikke kom
til noen oppklaring før etter mange
år, blir hendelsen liggende som en
ond og skremmende skygge over
tilværelsen.
75-årige Jenny Brodal er Siris
mor. Hun har tidligere hatt en
bokhandel, vært driftig og dyktig
i jobben, men drikkfeldig. Nå vil
Siri at 75-årsdagen skal feires, noe
jubilanten er sterkt imot. Etter å
PENSJONIST-NYTT 2/2012

ha vært tørrlagt i 20 år, i hvert fall
offisielt, drikker hun seg snyden full
på dagen sin, med de problemer det
medfører.
Deres datter Alma sjokkerer
foreldrene til de grader. Fra å ha
vært et elskelig og medgjørlig
barn, endrer hun seg totalt i
13-årsalderen. Hun blir helt rabiat
og gjør skandale i klasserommet.
Hvor kommer denne trassige
ungdommen fra? Foreldrene har
hatt nok med egne problemer.
Datterens forvandling kommer helt
overraskende på dem. Nå må de leve
med en psykolog og politidame som
skal følge opp datteren over en lang
periode. De blir nå en del av deres
liv.
Linn Ullmann fører et lett og
flytende språk. Det usagte ligger
under og skaper spenning. En
kort omtale yter ikke romanen
rettferdighet – den bør leses.
Stafettpinnen går videre til Karna
Avnskog
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Frogn Eldresenter
Niels Carlsens gate 20, Postboks 328, 1441 Drøbak, Tlf. 64 90 61 85
Hårpleie: Onsdag og fredag kl 09.00 – 14.00, tlf. 64 90 61 88
Fotpleie: Alle hverdager kl 09.00 – 15.00, tlf. 64 90 61 89
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 10.00
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

