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Fra fire til tre hefter i året
Pensjonist-nytt har i lengre tid kommet ut med fire
hefter pr. år, og bladets sidetall har i de senere årene
stabilisert seg på 48 sider, mens 32 sider var mer
vanlig tidligere. Lenger tilbake i tid var det enda færre
sider i hvert hefte. I redaksjonen har vi diskutert
arbeidsmengden som den nåværende situasjonen
innebærer, ikke minst for redaktøren. Det blir omtrent
som om vi skulle utgi en bok hvert år på omkring 200
sider.
For å bedre arbeidssituasjonen har vi kommet fram til
at Pensjonist-nytt fra 2015 og inntil videre går ned til
tre hefter i året. At bladet kommer ut tre ganger pr. år
er ikke noe helt nytt. Det skjedde også de fleste årene
i perioden 1986‒1990. Endringen denne gangen skjer
ved at både mars- og juni-nummeret utgår og erstattes
av ett hefte på 48 sider som vil komme ut i god tid før
sommeren. Heftene i september og desember blir ikke
berørt av overgangen til tre hefter i året, så disse vil
foreligge på samme tidspunkt som før.
Våre mange flittige ombærere legger bladet i
postkasser til eldre rundt om i kommunen. Slik sparer
vi portoutgifter. De gjør en flott jobb og fortjener
stor takk. Men det hender at de har problemer med
postkasser som er dårlig merket. Vi vil henstille til våre
lesere om å sørge for at
postkassene er tydelig
merket med navn. Alt
endrer seg, som kjent, og
det er ikke slik at «alle
kjenner alle» og vet
nøyaktig hvor de bor.
Da gjenstår det bare å
ønske våre kjære lesere
en riktig god jul og et
godt nytt år. 
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GODT NYTT FRA SENIORSENTERET
I skrivende stund har solen akkurat begynt å titte frem fra skyene. Det
har vært en del regn og vind den siste tiden, men for en temperatur vi har
hatt! Sommerdekkene sitter ennå trygt på bilen. Det samme kan jeg også si
om skotøyet, for jeg har ikke hentet frem vinterskoene ennå. Men selv om
vinteren har latt vente på seg, så vet vi at den kommer. Hver årstid har sin
sjarm, synes jeg, og det følger forskjellige aktiviteter med.
Her på seniorsenteret har vi noen aktiviteter som følger årstiden, og noen
går sin gang hele året. Kafeen er åpen med muligheter for både lunsj, kaffe
og middag. Årets juletur gikk til Fossesholm og Gavelstad gård. I år hadde
vi julemesse/julesalg i slutten av november. Det er alltid et stort utvalg av
fine produkter som blir tryllet frem av mange flinke hender på arbeids- og
vevstuen. Her kunne du finne både julegaver og julepynt. Noen var kanskje
ute etter noe nytt og spennende til seg selv.
Onsdag 17. desember klokken 13.00, serveres den årlige julemiddagen.
Den koster kr. 120,- pr. person. Denne dagen holder kafeen stengt. Den årlige
julekonserten blir torsdag 18. desember og koster kr. 390,- pr. person. Fredag
19. desember spanderer vi julegløgg og pepperkaker, tradisjonen tro.
Det vil være stengt på seniorsenteret fra og med 23. desember til og med
28. desember. I tillegg holder vi stengt fredag 2. januar 2015.
Vi på Frogn seniorsenter vil få ønske alle våre trofaste gjester og brukere en
fredfull og god jul, og et riktig godt nytt år!
Med vennlig hilsen Sissel Johansen, daglig leder
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Kjekt å ha

DRØBAK SETT FRA BRUNSKOGEN
Vi ser Gulliksbakken, Osloveien
og Ruudgården som nå er revet. I
bakgrunnen ser vi Oslofjorden med
Håøya. Det er ennå ingen bebyggelse
på høyre side av bildet (Telle-huset),
Osloveien 23.
Oljemaleriet er malt i 1890-årene
av Charles Konrad Jensen, født 1841.
Han var utdannet malermester og
kunstmaler, men fikk
sin første utdannelse i
Marinen i Horten. Han
bodde deretter noen år
i Christiania, kom så
til Drøbak i 1870, hvor
han siden ble boende.

Som ung var han en ivrig seilsportsmann. Han var også fotograf og
overtok fotoutstyr etter fotograf
Jonas Krabbe, som var en slektning.
Charles Jensen tok mange bilder
med Drøbak-motiver som vi har
glede av i billedbøkene fra gamle
Drøbak og i kalenderne. Mange av
glassplatene etter ham oppbevares
i Verneforeningen Gamle Drøbaks
arkiv.
Han restaurerte Drøbak kirke i
1884, la bladgull på alle stjernene i
takhvelvet, marmorerte søylene og
talerstolen og restaurerte altertavlen.
Det er mange malerier etter ham.

I skuffer og skap
Det regner i dag, og innesysselen er
å titte i skuffer. To gamle hus har
skuffer nok til å fordype seg i nostalgi.
Skuffen i dag inneholder gamle
stearinlys, med og uten emballasje.
Røde og gule lys er ikke lenger det de
var. Julestemningen er mer rosa enn
rød, men halvbrente lys ble ikke kastet
sist vi åpnet skuffen.
Trolig var det nostalgisk emballasje
som ga meg vegring mot å kaste.
Julelys fra Tyri fabrikker var emballert
i små, fargerike esker av papp. Heller
ikke denne gangen ble lysesken kastet,
men skannet slik at Pensjonist-nytts
lesere kan ha glede av innpakningen.

Tekst: Per-Willy Færgestad og Jan-Kåre Øien. Verneforeningen Gamle Drøbak
www.verneforeningen.no. Foto fra Drøbakskalenderen 2000

Museal samtidsdokumentasjon
Forleden besøkte vi museet på Gamle
Hvam, hvor direktøren kunne vise oss
litt av sitt livsverk. En gammeldags
landhandel med de flotteste esker og
bokser som lett tilårskomne kjenner
igjen, og som alle en gang hadde et
daglig forhold til.
Jeg lurer på hva som blir samlet
på av dagens emballasje? Blir det
Gilde kokt skinke i plast, eller Pizza
Grandiosa i flat papp? – Ville noen
finne på å ta vare på slikt før det
sorteres til gjenvinning?
I dagens museumsverden finnes
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begrepet «samtidsdokumentasjon».
Kan det bety at vi har en helkontinuerlig samlervirksomhet, slik at
dagens ting som vi omgir oss med
kan tas fram om 60 år og være like
interessante som det vi har tatt vare på
fra «de gode gamle dager»?
Norsk Folkemuseum på Bygdøy er
godt i gang med sin samtidsdokumentasjon. Der er en bygård innredet
med leiligheter og gjenstander fra
«vår nære fortid». Det er ikke alle
museer som har anledning til å følge
en slik tidsmessig oppgradering, men
takk til dem som klarer det.
Foreløpig sier jeg «kjekt å ha» –
og putter esken med lysene tilbake i
skuffen. 
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Karl Garder forteller
«Har du klava, får du ku» var et gammelt ordtak her i distriktet. Det
var dengangen, før mjelkeruta startet med å hente mjelka på gårdane til
Fellesmeieriet i Oslo. Vi er i nordre Frogn rundt 1925

Smør og ost
Mjelk og fløte
Mjelka blei tatt godt vare på. Den blei
silt opp i mjelkesået. Det var en avlang
beholder, ca. 25 cm mellom sidene,
omkring 70 cm lang og 45 cm høy.
Det måtte to personer til for å bære
mjelkesåen fra fjøset til kjøkkenet. I
den sto mjelka et par timer til fløten
hadde flytt opp. Sået blei brukt ved
morgen- og kveldsmjelking. Seinere
kom separator med sveiv.

Smørkjinne med håndsveiv og lokk.
Denne typen blei tatt i bruk i mange
bygder fra midten av 1800-tallet.
(Etter tegning i «Aschehougs
konversasjonsleksikon», 4. utg., bind XI.
Oslo 1958).
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Rømme
Fløten blei skumma av med ei ause
og hatt oppi ei stor krukke. Krukka
blei plassert på kjøkkenbenken med
en tallerken over. Her blei det sur
fløte (rømme). Hver fredag skulle det
kjinnes (kjernes) smør. Den første
kjinna her på gården som jeg har sett,
var – kan du tenke deg – ei tønne,
tett i begge ender og kappa på langs.
Langsidene var bygget opp, men
skrådde litt innover. Bånn og topp på
tønna var rett opp. Oppi kjinna hadde
de rømma. Litt under halve kjinna (10
liter), hvis det var så mye.
Smør og kjinnemjelk
Så var det å sveive til du kjente at
det var blitt klumper, og du hørte
det sa «plask, plask» hver gang
smørklumpene datt ned i kjinnemjelka
(kjernemjelka). For å få ut grinda,
måtte du sveive håndtaket bakover
motsatt vei for å få ut akselen og løfte
ut grinda.
Seinere kom det maskinkjinner. De
var mer praktiske, raskere og lettere å
PENSJONIST-NYTT 4/2014

vaske. Smøret blei tatt ut med ei stor
tresleiv og oppi et trau. Her blei smøret
vasket i vannbad og kjinnemjelka
knadd ut av smøret. Smøret blei så
veid i porsjoner på en kilo og pakket
i smørpapir. Papiret het «Griesproof
prima». Om lørdagen kunne ca. 7-10
kg smør bli solgt på Youngstorget
i Oslo. Jeg har skrevet om det i
artikkelen «Torvkoner på bytur» i
Pensjonist-nytt nr. 1, 2012.
Kjernemjelken blei også blanda
med vann som tørstedrikke om
sommeren. Det som ikke blei brukt,
fekk grisane sammen med den
skomma mjelka. Du skulle hørt den
slafsinga når grisane fekk mat.
Ost
I skomma mjelk er fløyten tatt vekk
ved separering. Denne mjelka blei
tilsatt osteløype. Slik løype kan kjøpes
på apoteket. Det er vanligvis et enzym
fra kalvemagen som skiller ostestoffet
fra mysen.
Ostestoffet (kvark, kesam) blei
brukt som pålegg, tilsatt salt og gressløk eller karve. Mysen blei tatt vare på
og kokt inn til brunt mysesmør. Det
blei brukt til pålegg som blei smørt på
brødskiva med kniv, på samme måten
som hvitost. Prim var litt brunere og
fastere. Hvis primen blei kokt enda
lenger, blei det brunost (mysost). Den
blei formet til en kube av fire bordbiter
i en osteform og satt på smørpapir på
benken.
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Et annet eksempel på smørkjinne med
sveiv. (Foto: Sverresborg Trøndelag
Folkemuseum).

Skulle det lages gubbeost, blei ostestoffet og mysa kokt sammen til det
blei fast. Så blei osten stappet ned
i samme osteform som brunost.
Brunost og gubbeost blei lagd bare
en gang hjemme. Alt det andre blei
lagd som daglig pålegg på brødskiva.
I tillegg var syltetøy, serup og spikkepølse vanlig pålegg. Drekke var
skomma mjelk til ongane og rugkaffe
til voksne. Ordentlig kaffe var det bare
om søndagen. Det blei kokt
på gruten tilsatt rugkaffe
resten av uka.
Appelsiner til jul
Før jul kjøpte mamma
fem pund appelsiner
(2,5 kg). Da var det
snart jul. 
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som bedrift
og arbeidsplass
Fortellingen om Frogns siste og største
kvinnelige industriarbeidsplass – Del 3
Denne artikkelen om kåpefabrikken Ilni er et resultat av et prosjektarbeid
ved Follo Museum som ble utført for en del år siden. Arbeidet baserte seg på å
kartlegge en av distriktets siste industriarbeidsplasser, som lå i Frogn mellom
1947 og 1970. Teksten går over flere hefter og bygger på en artikkel som ble
publisert i Årbok 2006 for Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus.
Kontorpersonale og direktør Nielsen.

Teksten er skrevet av Silje Husemoen
(Foto: Britta K. Bergersen, Follo Museum)

Bedriftens struktur
Rolf Nielsen (1907-1978) kom fra
små kår i Søndre Spro på Nesodden.
På Ilni var han en sjef «av den
gamle skolen». Han øvet respekt
hos sine ansatte, og bedriften var
hierarkisk bygget opp med direktøren
som «enestyrer». En kvinnelig
funksjonær har uttalt at: «Rolf
Nielsen var en busemann. Han var
liten og tjukk og sint som en tyr.
Fant han en kåpe han var misfornøyd
8

med, kunne han kaste kåpa i gulvet
og trampe på den. Sjef var sjef den
gangen». Andre informanter har
kommet med liknende beskrivelser.
Direktør Nielsen var en høvding
med temperament, eller en gründer
med teft, alt etter hvor en legger
perspektivet. Han hadde enorm
viljestyrke og et klartenkt hode med
kalkyler og utsalgspriser, meterpriser,
lønninger og akkorder. Han hadde
det meste i hodet og full oversikt.
PENSJONIST-NYTT 4/2014

Rolf Nielsen gikk også inn for å ta vare
på sine omgivelser. Familien, så vel
som de ansatte og lokalbefolkningen,
skulle trives. En gang fabrikken tok
fyr etter et lynnedslag, spanderte han
nye slanger på brannvesenet i Drøbak.
Ulykken fikk større konsekvenser enn
nødvendig fordi slukningsapparatet
ikke fungerte. Slangen mellom pumpa
og vanntilførselen hadde sprukket,
så det kom ikke noe vann når
brannen skulle slukkes. Først reagerte
Nielsen med å rase – så forsynte han
brannvesenet med slukningsutstyr.
Denne tosidigheten hos direktøren går også igjen i bedriftslederstilen hans. Han var raus og omsorgsfull, samtidig som han var autoritær
og temperamentsfull og hadde et
ønske om å ha oversikt og kontroll.
PENSJONIST-NYTT 4/2014

Han drev Ilni med gjennomført
personalomsorg. Slik var fabrikken
sikret kontinuitet, uten for mye
gjennomtrekk, og trivsel på
arbeidsplassen.
Å drive en industriarbeidsplass
slik Nielsen gjorde, har røtter
langt tilbake i tekoindustrien. Den
skriver seg tilbake til en patriarkalsk
lederstil, der bedriftslederen var
en slags pater familias med alle
fabrikkens ansatte under sine
beskyttende vinger. Det skulle
tilrettelegges for at de ansatte og
deres familier skulle trives. Det ble
derfor sørget for bolig, arrangert
utflukter, bidratt til skole og skolestell
og sørget for syke- og pensjonskasser.
Slik ble arbeidsstokken stabil, og
bedriftsleder kunne sette premissene
for lønns- og arbeidsbetingelser.
Etter hvert som fagforeningene
fikk etablert seg innen tekstil- og
konfeksjonsfabrikkene, ble forholdet
mellom omsorg og kontroll en
forhandlingssak mellom forening og
bedrift. For Rolf Nielsens del besto
den paternalistiske omsorgen i å sørge
for opplæring, bolig og ikke minst
barnehage, og dessuten regelmessige
sosiale sammenkomster, som julebord
og båtturer.
Omsorg og kontroll
Ilni hadde i en periode en ordning
med hjemmebesøk. Den baserte seg på
at en av de kvinnelige funksjonærene
9

Fra systua før Ilni ble bygget ut. Den høyre fløyen ble gjort om til kontorer.

gikk på hjemmebesøk til syerskene
som ikke dukket opp på jobb. Det er
hevdet at det var bortimot 10 prosent
fravær blant syerskene hver dag. Mange
opplevde denne virksomheten som
positiv, for som regel lå de syke hjemme
og satte pris på at noen kom og så til
dem. Andre igjen opplevde det som
en form for kontroll og inntreden i
privatlivet. En kommentar i Amta fra
1981 illustrerer akkurat det:
«En gang vi var syke begge to,
fikk vi helt uventet besøk av Martha
på personalkontoret. Hun ville se
hvordan det var med oss, og om
vi trengte hjelp. Med andre ord,
personalkontoret hadde omsorg for
oss, noe vi satte pris på […].
10

Til vår store forskrekkelse fikk vi
senere høre igjen historien i en annen
versjon. Da het det at, tenk Martha
var blitt sendt hjem til oss for å
spionere om vi virkelig var syke […]».
Leserbrevet er undertegnet av
to syersker som var ansatt mellom
1956 og 1960. Denne rutinen med
hjemmebesøk ble såpass kritisert av
fagforeningen at den ble stoppet.
Hensikten fra bedriftens side var
primært å få syerskene på jobb, hvis
det viste seg at de faktisk ikke hadde
legitim fraværsgrunn.
Noen av arbeiderne opplevde
hjemmebesøkene som omsorg.
Opplevelsen av en handling kan være
like mye verdt som intensjonen bak
PENSJONIST-NYTT 4/2014

handlingen, men et viktig tankekors
er at syerskene kanskje ikke hadde
hatt den samme umiddelbare
opplevelsen av omsorg dersom de
ikke hadde vært så unge og uerfarne
som flere av dem var. Mange reiste
hjemmefra svært unge for å arbeide på
fabrikken. Familien var langt unna.
Flere av informantene har fortalt om
hjemlengsel, særlig den første tiden.
Men reisen hjem var for lang og
kostbar for de fleste. Helger og ferier,
samt lange vintre med forkjølelse og
influensa måtte derfor tilbringes uten
kontakt med de omsorgspersoner
syerskene var vant med.
Tosidigheten i bedriftspolitikken
kommer tydelig til uttrykk i

eksempelet med hjemmebesøk,
hvor det balanseres hårfint mellom
omsorg og kontroll. At praksisen
også representerte en form for
overtramp og derfor måtte fjernes,
vitner denne uttalelsen om. Den er
fra en av kvinnene som hadde ansvar
for hjemmebesøk en periode: «Det
var mye fravær, mye fyllesyke. Og så
hendte det jo at det lå en mann ved
siden av dem i senga. Da skulle jeg få
dem av gårde og på plassen sin».
Ilni hadde også en personalpolitikk
der omsorgen var udelt positiv
for de ansatte. Foruten julebord
og jubileumsfester, arrangerte de
utflukter med båt på sommerstid og
skirenn om vinteren. Bedriften hadde

Ilni-ansatte på utflukt med buss i fritida.
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en snekke som gikk under betegnelsen
«kåpesnekka», som særlig de
mannlige funksjonærene hadde
glede av. Var det sesong, dro de på
lørdagstur med reker og godt drikke.
En tidligere mannlig funksjonær har
fortalt at det hendte at de tok med seg
«kåpejenter» på tur. Syerskene ble
kalt «kåpejenter» på folkemunne.
Disse turene ble det opplevelser,
minner og fortellinger av.
I fabrikklokalet var det et
høytalersystem som ikke bare ble
brukt til praktisk informasjon.
Hadde en av Ilnis ansatte bursdag,
lød bursdagssanger over anlegget, og

når noen hadde fått barn, ble det slått
opp på en felles informasjonstavle.
Lønnen ble delt ut personlig og fysisk
i lønningsposer av en av de kvinnelige
funksjonærene.
Ulike innslag av omsorg og felles
opplevelser bidro til at de ansatte
identifiserte seg og følte tilhørighet
med arbeidsplassen sin. De enkelte
arbeiderne ble sett og lagt merke til
og fikk signaler om at de tilhørte et
fellesskap. Det var også slik de fleste
opplevde tiden på Ilni. Mange har i
ettertid sagt at de savnet Ilni etter at
det ble slutt.
Artikkelen fortsetter i neste nummer

BRILLER
KONTAKTLINSER
SYNSPRØVER
Sentrumsbygget, Drøbak
Telefon 64 93 15 89

Telefon 64 90 59 20

A.s Drøbak Mek.
Verksted
AUTORISERT
RØRLEGGERBEDRIFT

Gullsmedjenter som tar
reparasjoner og bestillinger.

Telefon 64 93 04 43

Velkommen innom for en hyggelig handel!
Niels Carlsens gate 4, tlf: 98693460

AAMODT FYSIKALSKE
INSTITUTT
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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AMFI DRØBAK CITY
ÅPENT MAN–FRE 10–20, LØR 10–18

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
PENSJONIST-NYTT 4/2014
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Min far Kjell Degerud er født
28.9.1923. Han har bodd på
Digerud i 87 år, og han har fortalt
meg mye om Digerud slik det
var da han vokste opp. Forrige
gang skrev jeg om livet til den
internasjonalt kjente tigertemmer
Henricksen (1880-1952), og denne
gangen skal vi gi noen glimt fra
årene da tigertemmeren bodde på
eiendommen Lidskjalv på Digerud.
Tekst: Hilde Degerud Jahr

I 1924 dro Henricksen til USA hvor
han solgte dyrene for 100.000 svenske
kroner. Den 4. mai 1924 ankom
familien til Kristiania, og samme
år fikk han norsk statsborgerskap. I
tillegg til å investere i to bygårder i
hovedstaden, kjøpte Henricksen den
10 mål store eiendommen Lidskjalv på
Digerud, hvor han bodde til sin død i
1952.

Kjell Degerud og Hilde Degerud Jahr ser
på bilder fra Digerud i gamle dager.
(Foto: Einar Jahr, 2013).

Kjell Degerud og tigertemmeren
Kjell gikk i samme gruppe som
tigertemmerens datter Elsa Lühr
Henricksen på Digerud skole. Bygningen er i dag Digerud grendestue.

Hun hadde med seg mye godterier
på skolen, og hun hadde masse
lekkert tøy. Nå levde familien godt på
formuen og litt salg av epler og fisk.
Elsa var annerledes enn de andre.
Det var lærer Einar Anderssen som
hjalp henne med å bli godtatt. Han
foreslo at hun skulle gi bort litt av
godteriene og ikke ha med så mye av
dette på skolen.
Kjell fikk se arrene som
tigertemmer Henricksen hadde på
kroppen. Det syntes han så fælt ut,
og i sin rike fantasi trodde han at
stedet der de bodde het Liksal, ikke
Lidskjalv. Henricksen så ut som

Tigertemmeren kommer til
Digerud
Da 1. verdenskrig brøt ut, søkte
Henricksen tilflukt i Norden. Han
fikk en forkjærlighet for Norge etter
at han traff en ung kvinne fra Lesja
som var kjøkkenlærling på et hotell
ved Victoria Terrasse, hvor han pleide
å bo. De ble sammen, hun fulgte ham
på reiser og hadde ansvaret for å mate
tigerungene. De giftet seg i 1922, og to
år senere ble datteren Elsa født.
Tigertemmer Henricksen med datteren
Elsa (16 år) utenfor hjemmet Lidskjalv
på Digerud omkring 1940. (Kilde: Geir
Støre: «Tiger-Henricksen». Cirkusforum,
2007, nr. 11).
14
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Elsa Henricksen (t.h.) i båt sammen med en venninne. Bildet er tatt nord for Håøya i
retning Fagerstrand. Vi ser skyggen av fotografen på båtskroget. Det er Henricksen.
(Foto fra en utstilling på Digerud grendestue, utlånt av Follo Museum).
PENSJONIST-NYTT 4/2014
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Lasarus som hadde stått opp fra
de døde, sa Kjell. Han forteller at
Henricksen hadde et usedvanlig sterkt
blikk. «Han temma tigrane bare med
øya», sier han.
Det var mye moro på Digerud.
Hver dag i ungdomstida visste de at
det ville skje noe. Kjell hadde fått

Henricksen skal fylle bensin til båten sin
ved Digerud brygge, og frøken Mathisen
ordner opp. De står ved bensinpumpen.
Hun solgte bensin og var bestyrer av
butikken ved brygga. Min far har fortalt
at frøken Mathisen også var journalist
og fotograf for Aftenposten. Pappa traff
henne etter 9. april 1940. Han sier at hun
fotograferte det de begge så da Blücher
ble senket. Kan bildene fortsatt være
lagret i Aftenpostens arkiver? (Foto fra en
utstilling på Digerud grendestue, utlånt av
Follo Museum).
16

kjæreste som gikk i samme klasse som
ham på middelskolen på Fjellstrand.
Han tok nesoddbåten til Fjellstrand
brygge og gikk opp til bygningen som
i dag er barneskolen på Fjellstrand.
Den utkårede het Randi Haugan.
Familien bodde på Dal på Fagerstrand
og drev Haugan landbakeri på Fjellstrand. Det var det største landbakeriet
i Norden. De hadde mange brødbiler
og leverte brød og kaker i stor stil.
Haugan-guttene hadde tilgang
på biler døgnet rundt og var blant
annet av den grunn svært populære.
Tigertemmer Henricksen likte å
være utpå og feste. Han tok båten
til Drøbak eller Fagerstrand, hvor
det var fest til langt utover. Hauganguttene kjørte ham gjerne hjem, for de
fikk godt betalt. Henricksen gjemte
flasker med ekte vare rundt om på
eiendommen. En flaske av dette var
god betaling.
Kjell forteller at han var med sin
vordende svoger Kåre Haugan på
tur til Digerud med en godt beruset

Henricksen på besøk i Drøbak. (Foto:
Familien til Terje Kvam).
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Til venstre: Henricksen i vedbua sammen med et barnebarn. Til høyre henter de
vann. (Begge foto er fra utstillingen på Digerud grendestue).

tigertemmer. Kåre var baker og
snekker. Vel inne i huset på Digerud
ble det huskestue. Fruen likte ikke å
få mannen hjem slik. «Hyss-hyss»,
sa Henricksen, «bakersnekkeren
er her». Dermed ble det mildere
stemmeleie, og den faren var over.
En gang skulle Kjell og vennen
Finn Jacobsen på karneval på
Folkvang. Finn var kjøpmannen på
Digerud landhandleri, rett ved siden
av Digerud brygge. De var begge
gode venner av Henricksen. Nå fikk
de låne de fineste kostymene fra
tiden da Henricksen var sirkusartist.
De tok seg flott ut i røde kostymer
med blanke knapper og bånd og var
virkelig herrer på fest.
Det var mye hygge og godt humør
med tigertemmer Henricksen. Når
vi som bor her ute, peker på huset der
PENSJONIST-NYTT 4/2014

han bodde og forteller at her bodde
det en tigertemmer, har vi problemer
med å bli trodd. Nå er det ikke lenger
tigertemmere rundt om i sirkusene.
Synet på ville dyr har endret seg, og
tittelen «domptør» er på vei over i
historien.
Kilder:
Kjell Degerud (muntlig kilde).
Geir Støre: «Tiger-Henricksen. Den
berømte tyske domptør Hans Heinrich
Lühr, som ble nordmann og fant det gode
liv ved Oslofjorden». Drøbak: Norsk
cirkusforum, 2007. (Cirkusforum, 2007,
nr. 11), s. 3-18.
Utstilling om tigertemmer Henricksen på
Digerud grendestue i 2014, utlånt av Follo
Museum.

Serien om Digerud fortsetter i neste
nummer
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Sylvia Salvesen – en modig kvinne: Del 1
Sylvia Salvesen (1890‒1973) var eier av Ekeberg gård i Frogn fra 1920årene. Hun hadde sterk tilknytning til gården, som fortsatt er i familiens
eie, og hvor etterkommere nå bor. Hun var en sosietetskvinne fra Oslos
beste vestkant og venninne av dronning Maud. Sylvia Salvesen satt i tysk
fangenskap under krigen og bidro til at mer enn 100 norske fanger ble
frigitt fra tyske konsentrasjonsleire i krigens siste dager. Denne artikkelserien er basert på et bidrag i boken «Akershuskvinner i 100 år», utgitt av
Akershus Kulturvernråd i 2014.
Tekst: Solveig Krogsrud
Et barndomsminne
Etter krigen fikk Sylvia Salvesen
Kongens fortjenstmedalje i gull.
Det er allikevel med undring jeg
tenker på hvor fort man glemmer.
Da Frogn Historielag i januar 2014
fikk henvendelse fra Akershus
Kulturvernråd om bidrag til en
bokutgivelse med tema «Akershuskvinner i 100 år», var hun ikke
umiddelbart i mine tanker. Men så
dukket minner fra barndommen opp.
Jeg er 7‒8 år og går alene til
Sogsti skole. Det er vinter og mørkt.
I bunnen av Ørebakken – fra
Røysepytten ‒ kommer det en hest i
trav. En dame er alene i sleden. Hun
stopper og spør om jeg vil sitte på.
Hun skjønner at jeg skal til skolen
Jeg visste at det var Sylvia Salvesen,
for jeg hadde sett henne før. Jeg syntes
at hun var noe av det peneste jeg
18

Sylvia 8 år gammel i 1898.
(Ukjent fotograf. Foto: Oslo
Museum / Digitalt Museum).

Sylvia med ekteparets bil Minerva 16/30 i Oslo i 1913.
Bilen hadde speedometer, noe som var ganske nytt.
(Ukjent fotograf. Foto: Oslo Museum / Digitalt Museum).

hadde sett. Flott, med pelskant på en
hette hun hadde over hodet. Hun var
veldig hyggelig, ville vite hva jeg het,
og hun skjønte da hvor jeg bodde.
Hun syntes jeg var modig som gikk
til skolen alene, og jeg ble veldig stolt.
Stolt også fordi jeg «kjente» en dame
som hadde kongefamilien som venner,
og jeg visste at de hadde besøkt henne
på Ekeberg flere ganger. Det hevet
omdømmet til den bygda jeg allerede
som barn var stolt av. Jeg satt på med
henne til skolen flere ganger den
vinteren.

Sylvia Salvesen 29 år. Bildet er tatt i Paris
i 1919. (Foto: Privat eie).
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«Jet-set»-liv
Sylvia Salvesen var født Hellesen
og barnebarn av Christian August
Selmer, tidligere statsminister i årene
1880–1884. Hun var datter av Ida
Hellesen, født Selmer, og Thorvald
Hellesen. Hennes far døde bare 32 år
PENSJONIST-NYTT 4/2014

gammel og etterlot seg tre små barn,
Sylvia og to gutter. Hun fikk en robust
oppvekst i lek sammen med sine to
brødre.
Moren hadde som ung gått
på vevskole i Kristiania og videreutdannet seg som syerske. Hun var
kjent for hekling, kniplingsarbeid
og fantasifulle broderier. Dette ble
videreutviklet. Hun underviste i
veving og produserte tekstiler som
hun solgte. Hun vant heder og
berømmelse for sin kreativitet, noe
som senere viste seg at hennes datter
Sylva arvet og videreutviklet.
Sylvia Salvesen giftet seg 20 år
gammel med Halvor John Schou,
tilhørende familiedynastiet Schous
bryggeri og Hjua veveri. Hun var en
av de første kvinner i Norge som tok
førerkort. Fart og spenning ble en
lidenskap for dem begge, og ut fra
19

Hovedbygningen på Ekeberg gård i Frogn omkring 1930. (Ukjent fotograf. Foto: Oslo
Museum / Digitalt Museum).

dagens terminologi må en vel si at de
levde et «jet-set»-liv.
Kjøpte Ekeberg gård i Frogn
I løpet av deres samliv kjøpte Halvor
John Schou en stor eiendom som het
Solstua. Den lå øverst i Voksenkollen,
med Kongsseteren som nærmeste
nabo. I 1917 kjøpte han også
Ekeberg gård i Frogn. Han hadde
arvet en stor formue etter sin far og
farfar. Etter nedgangstider og store
økonomiske utfordringer under og
etter 1. verdenskrig, oppstod det en
økonomisk krise for familien.
Sylvia nektet å gi opp, og med
sitt pågangsmot og sin stayerevne
klarte hun å redde både Solstua og
20

Ekeberg gård. Hun tok opp banklån
og etablerte et sanatorium på Solstua.
Sanatoriet var rettet mot tuberkuløse
pasienter fra Kristianias overklasse,
med god økonomi. Det intime Solstua
Sanatorium ble populært og lønnsomt
for Sylvia. Hennes kreativitet og
forretningstalent fikk også utvikle seg
senere i livet. Ekteskapet med Halvor
John Schou tok imidlertid slutt, og
det ble noen vanskelige år for den
lille familien som i løpet av et samliv
hadde fått barna Sylvia i 1911 og John
i 1913.

hadde Syvia Salvesen en vanskelig
tid. Det sies at venninnen dronning
Maud var til stor hjelp og støtte for
både henne og barna «Lille Sylvia»
og John.
Som nyskilt, med dårlig økonomi,
men med pågangsmot og kreativitet,
startet hun motebutikken og
syatelieret Sylvian i Akersgaten i
Oslo. Det ble nok ikke den suksessen
hun hadde håpet på, men hun fikk
god drahjelp av dronning Maud som
ble en av de faste kundene. Selv om
tiden som motedesigner ikke varte så
lenge, hadde hun klare meninger om
dameklær og deres praktiske funksjon.
Hun oppfordret kvinner til å slutte
med strømpebånd, som var kjent for
å gi åreknuter. Hun tok også opp
kampen mot korsett og appellerte til
kvinners frihetsfølelse, uten korsettet.
Hun oppfordret også kvinner til å
klippe håret kort, slik moten var i
Paris og London.

Startet skole på Ekeberg gård
Nye prosjekter dukket opp, denne
gangen på Ekeberg gård i Frogn.
Sammen med sin datter «Lille Sylvia»,
startet hun Ekeberg pensjon-, sprog-,
søm- og husmorskole i 1932, med mor
som bestyrerinne og datter som skolens
inspektør. I Follominne 1993 har
datteren en artikkel om denne skolen.
Skolens formål var å utdanne unge
piker i all slags husstell, strikking og
søm av egne klær, samt i engelsk og
fransk. Samtidig ville elevene få et
sundt og godt landopphold, og ‒ i den
tiden de tilbrakte på Ekeberg gård ‒ et
hyggelig hjem. Det ble holdt to kurs i
året, vårkurs og høstkurs. Drømmen
om Ekeberg-skolen ble kortvarig.
Den ble drevet uten noen form for
offentlig støtte, og den ble for kostbar
for folk i den økonomisk trange
mellomkrigstiden. Skolen var i drift i
årene 1932–1934.
Artikkelen fortsetter i neste nummer

Kamp mot korsettet
I perioden etter skilsmissen fra Halvor
John Schou på midten av 1920-tallet
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Jeg er født i Drøbak i 1944. Da bodde vi i krysset Seimbakken/Fjellveien,
men vi flyttet snart til Nordveien 1. Jeg gikk på folkeskolen i Drøbak og var
visergutt hos Trygve Gulliksen. Deretter ble det Follo yrkesskole på Ås og
ett år på Jobu. Da jeg var 17 år, flyttet jeg fra Drøbak. Siden 1965 har jeg vært
bosatt på Askøy utenfor Bergen, men har Drøbak i mitt hjerte. Jeg er utdannet mekaniker og
har arbeidet som servicemontør. Nå er jeg pensjonist og reiser til Drøbak så ofte jeg kan.

Litt historie om

ÅRUNGSTUA
under Froen gård – Del 3

Vi var veldig knyttet til Årungsstua.
Det var – slik jeg husker det – svært
godt samhold i familien. Til de
fleste høytider var vi på besøk hos
Aksel og Karoline Hansen som var
mine besteforeldre. Her feiret vi jul,
fødselsdager og konfirmasjon. Innerst
på låvebroa ble det satt opp en vegg
med dør. Det ble da et lite rom som
besøkende kunne overnatte i. Vi
hadde madrasser av halm som vi lå
på. Andre ganger når vi overnattet på
Årungstua, ble to lenestoler satt mot
hverandre, og det ble lagt en plate fra
spisebordet oppi. Her ble det reid opp,
og her lå jeg.
Vår familie hadde ikke bil, så
for å komme til Årungstua måtte
vi ta bussen som gikk til Horgen.
Derfra gikk vi 1 km. Det kunne også
forekomme at vi gikk helt fra Drøbak.
22

På sommerstid syklet vi ofte til
Årungsstua, men om vinteren brukte
vi sparkstøtting og kjelker. Det var jo
ikke strødd verken med sand eller salt
på den tiden.
Vinter og is på Årungen
Når det var billøp på Årungen, måtte
biler kjøre over eiendommen og ned på
isen. Da sto Aksel der og tok betaling
når de kjørte over eiendommen. Dette
var årets store begivenhet. Min onkel
hadde laget til en utkikkspost med
benker og bord sør på eiendommen.
Når det var løp på isen, pakket vi mat
og varmt å drikke og la i vei i høy snø
fram til utkikksplassen. Det var litt av
et skue å se biler for inn i snøfonnene
så snøen føk. Det var rigget til med
høytalere nede på isen, slik at vi kunne
følge med.
PENSJONIST-NYTT 4/2014

Billøp på isen på Årungen ca. 1960. (Ukjent fotograf. Foto: Akershusmuseet).

Noen år var det fly på isen med ski
istedenfor hjul. De tok betalt for en
rundtur. Et år fikk jeg være med.
Det var min første flytur, og det var
spennende. Jeg trodde at flyet ikke
skulle klare å komme over tretoppene.
Når det var lite snø på isen, tok
min onkel med oss barn i bilen sin
og kjørte en tur på Årungen. Det
var ikke piggdekk på den tiden, og
vi kjørte uten kjettinger. Det snurret
rundt og rundt når han la inn en
sladd.
Min onkel Odd hadde laget en
stor kjelke som han egentlig brukte
til å kjøre ved, men vi barn fikk låne
den av og til. Til meier hadde han
brukt noen gamle ski. Vi startet helt
øverst på jordet og akte langt ut på
PENSJONIST-NYTT 4/2014

isen. Det verste var at den var veldig
tung å få opp igjen. Så det hendte at
den ble stående på isen, og min onkel
måtte ta den opp igjen.
Det var ikke innlagt vann i
Årungstua. Vi måtte over elven og så
over Mosseveien og inn i skogen for å
hente vann. Men om vinteren var ila
frosset. Vi hogg da hull i isen i elven
og hentet vann der. Det var på den
tiden det gikk an å drikke vann fra
Årungen. Inne på kjøkkenet sto det da
en stor bøtte med vann og is. På bøtta
hang det en øse som alle drakk fra.
Jul og nyttår
Før jul hadde min onkel vært i skogen
og funnet juletrær til oss. Da vi ikke
hadde bil, måtte vi ta bussen med
23

Onkel Odds kjelke med gamle ski til meier. Jeg
sitter foran, og to kusiner sitter bakpå.

juletreet bundet sammen. Enkelte
julaftener feiret vi på Årungstua.
Den ene onkelen min het Arne
Hovde og var frisør i Drøbak. Han
var der også. Han kunne si at han
måtte til Drøbak et ærend, og så
for han av gårde. Rett etter kom
julenissen. Men vi kjente ham igjen,
for han dro på den ene foten.
En nyttårsaften da vi var på
Årungstua, var det skikkelig kaldt
og isen lå blank i måneskinnet. Da
tok min fetter og jeg på oss skøytene
og gikk en lang tur. Isen ‒ som vi
kalte stålis – tordnet under beinene
våre, for kulda gjorde slik at isen
trakk seg sammen og sprakk. Det
laget gjenlyd ut over isen. Litt
skummelt.
Etter nyttår var det vanlig å
gå i skogen etter ved. Onkel Odd
var da oppe på Froen gård og fikk
låne hest og utstyr. Det var også en
24

Min bror Jonny og jeg på isen.

begivenhet å hente tømmer. Med
tømmer på slep var det onkel Odd
som kjørte, men tilbake til skogen
fikk jeg styre hesten.
Artikkelen fortsetter i neste nummer
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I en serie artikler vil ansatte i Advokatfirmaet Perspektiv
i Drøbak komme med juridiske råd og tips innenfor
aktuelle temaer. Denne gangen orienterer advokat Ingrid
Vesterhus Høyte om såkalt «fremtidsfullmakt», som er
en meget nyttig ordning i vergemålsloven.

1. juli 2013 trådte «vergemålsreformen» i kraft, og ansvaret for
verger og vergetrengende ble overført
fra de mange overformynderier
rundt om i landet til de 19
fylkesmannskontorene vi har.
Som mangeårig verge for
unge og eldre hjelpetrengende i
både personlige og økonomiske
anliggender, har reformen etter
undertegnedes oppfatning ført
til en større avstand mellom
beslutningstaker (nå fylkesmannen),
den hjelpetrengende og vergen.
Fylkesmannen har, naturlig nok,
ikke kjennskap til hver enkelt
sak, og saksbehandlingstiden på
henvendelser til fylkesmannens
vergemålsavdeling ligger på 3‒4
måneder. Erfaringen så langt er at
det har blitt enda vanskeligere enn
tidligere å få medhold i søknader om
salg av fast eiendom til nærstående,
arveforskudd til den hjelpetrengendes
familie m.v. Familier blir dermed
hjelpeløse vitner til at den
26

hjelpetrengendes formue belastes
med 80 % av alle inntekter, inkl.
kapitalinntekter (renter) for opphold
i institusjon, mens barn / barnebarn
sliter økonomisk.
Vergemålsloven har innført en
ordning som heter «fremtidsfullmakt» som i stor grad flytter
ansvaret for – og myndigheten
over ‒ den hjelpetrengende bort
fra fylkesmannen og over til den
eller de som den enkelte har utpekt
før hjelpebehovet meldte seg. Alle
myndige personer (over 18 år og som
har evne til å forstå hva en fullmakt
innebærer) kan nå opprette en
fullmakt til en eller flere bestemte
personer som gir vedkommende
rett til å representere fullmaktsgiver
(den som gir fullmakten) dersom
vedkommende ikke lenger anses
å være i stand til å ivareta sine
interesser på de områder som
omfattes av fullmakten. Fullmakten
kan omfatte adgang til å selge eller
leie ut fast eiendom, gi gaver til
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familie og venner, forskudd på arv
m.v.
Mest praktisk er kanskje at
ektepar utarbeider en gjensidig
fremtidsfullmakt til hverandre, slik
at den ene ektefellen ivaretar begges
interesser dersom den enes helse
blir vesentlig svekket. Dette høres
kanskje ut som den tradisjonelle
ordningen hvor fylkesmannen
(tidligere overformynderiet) utpeker
ektefellen som verge, men med
en fremtidsfullmakt er det ingen
rapporterings- eller regnskapsplikt
overfor fylkesmannen. De av dere
som har vært – eller er – verger, vet at
den rapporteringsplikten er relativt
omfattende.
Et annet praktisk eksempel
kan være at foreldre utpeker ett, to
eller flere barn i fellesskap i en slik
fremtidsfullmakt. Mandatet til den
eller de som der utpekes, kan være
ubegrenset eller begrenset til kun
å omfatte enkelte områder. Det
må f.eks. fremgå eksplisitt dersom
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de(n) som utpekes i fullmakten også
skal ha myndighet til å selge fast
eiendom, herunder ved angivelse av
gnr/bnr på eiendommen (alternativt
andelsnummer i borettslag).
En fremtidsfullmakt trer i kraft
når den som har gitt fullmakten
på grunn av sinnslidelse, som
demens eller annen alvorlig svekket
helsetilstand, ikke lenger er i stand
til å ivareta interessene sine på de
områder fullmakten gjelder. Som
utgangspunkt avgjør den som er
utpekt i fullmakten når fullmakten
trer i kraft. Dersom fullmektigen
ønsker det, kan vedkommende be om
en bekreftelse fra fylkesmannen som
nok vil lette det praktiske arbeidet
som fullmektig overfor banker etc.
En fremtidsfullmakt må være
skriftlig og være bevitnet av to
myndige personer som også er til
stede når fullmaktsgiver undertegner.
Eksempel på fremtidsfullmakt kan
finnes under «Bestemme selv» på
www.vergemal.no.
27

Team Slottekollen er en forening som består av Grethe Brath, Tove
Emmitt, Gro Rønneberg og Bjørg Sørensen. De tre sistnevnte er bosatt
i nordre Frogn. Grethe finner veien fra Oslo ut til de tre aktive damene
som stort sett boltrer seg hjemme hos Gro på Slottekollen. Der er det
råmaterialer nok til de underligste eventyrfigurer.
Tekst: Øivind R. Larsen. Foto: Gro Rønneberg og Jan Sveen

Tekst: Øivind R. Larsen
Fritt etter Asbjørnsen eller Moe

«Vår eventyrlige verden» er en
utstilling som har holdt hus i
Korsegårdsbygningen på Follo
Museum i to år. Med denne
utstillingen inviterte damene til et
besøk i eventyrenes verden, vist i 30
tablåer med kjente eventyr.

Det var en gang fire voksne damer som hadde slik gruelig trang
til å bruke hendene på helt andre ting enn støvsuger og
skurefiller. De tenkte og fantaserte om de rareste ting de kunne lage med
hobbyleire, ståltråd og gammelt avlagt tøy og stoffrester. Det ble nisser
og troll og alle slags eventyrfigurer. Kasser med stoffrester ble levende
skattekister hvor Espen Askeladd og brødrene hans og det store stygge
trollet ble så levende at de hoppet ut og dro til Follo Museum i Drøbak
hvor de gjerne ville vise seg fram i et gammelt gjestgiveri. Og der sto både
barn og voksne og sa hei til alle de kjente figurene som hadde kommet
på besøk for å fortelle eventyr på sin egen måte. Riktignok var figurene
målløse, men de fire damene og folkene på museet hjalp til så godt de
kunne med å fortelle eventyr, slik at Bukkene Bruse og trollet under en
bru fikk sagt det de var kommet for å fortelle. Og slik varte og rakk det i
to år til ende. Men snipp, snapp, snute, - så var ikke eventyret ute.
For nå ville de farte videre til et annet hyggelig museum hvor de fire
damene kunne hjelpe dem å fortelle eventyr!
Og har de ikke kommet fram, så er de der snart.

Team Slottekollen. Fra venstre: Tove Emmitt, Bjørg Sørensen, Gro Rønneberg og
Grethe Brath.
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Tablåene er tilfeldig valgt ut etter
lyst og interesse. Nærhet til den
trolske skogen med vindfall og dype
skoger inspirerer nok til at de fleste
eventyrene er tatt fra Asbjørnsen
og Moes samlinger av norske
folkeeventyr. Det var damenes ønske

29

«Vil du være med så heng på!».

at denne formen for utstilling skulle
gi en opplevelse for store og små, og
at eventyrene skulle bli levende og
fremme nysgjerrighet på eventyr
som fort kunne gå i glemmeboken i
en tilværelse med mange former for
opplevelser.
Eventyrstund for barnehagebarn
var populært, og var med på å gi viktig
inspirasjon til å benytte eventyr som

Rødhette og ulven.
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utgangspunkt for læring og utvikling.
Det ble en intim og spennende
opplevelse i det gamle gjestgiveriet.
Etter besøket i «Vår eventyrlige
verden» var det nistemat og fyr i grua.

Glimt fra utstillingen «Husmannskost – Fra jord til bord med Prøysen».

Husmannskost og Prøysen
Selv om eventyrutstillingen nå er
pakket ned og klar til nye eventyr
et annet sted, er damenes frodige

Alf Prøysen presenteres med tablåer fra hans kjente viser. De to motivene fra
Prøysenstua er fotografert av Kjell Jørung, Drøbak.

Lilletrollet.
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skaperverden fortsatt å finne på
museet. I den gamle skolen fra
Holstad har de inntatt lærerens
to private rom. I det ene rommet
er det tablåer som viser temaet
husmannskost, med linjer fra det
som gror på åkeren, fram til bakverk,
eller husdyrhold med linjer fram til
kjøttmat og pølser. Eller kua som gir
melk til ost og smør, og ull fra sauen
som blir til de fineste plagg.
I det andre rommet er vi inne
i Alf Prøysens verden med tablåer
som har tema fra hans viser og
fortellinger. Damene treffer spikeren

på hodet i frodigheten i figurene, som
for eksempel det tett omslyngede,
spenstige paret i «Tango for to»!
Kreativt samspill
Selv om de fire kreative damene har
hver sin uttrykksform, er det et flott
samspill i helheten på det som vises.
Også i disse to temaene ligger det
stoff til læring både for barnehager og
skoleklasser.
Og det er trivelig å se godt voksne
som humrer over frodigheten og
gjenkjennelsen i de forskjellige
temaene. 

«Det gjelder å få andre til å betale for seg»

Velkommen til KIWI
Ullerudsletta
Velkommen til hyggelig handel
10% pensjonistrabatt på kosttilskudd

STOR UTSTILLING

Åpningstider:
Hverdager kl 9-17 Lørdag kl 9-15

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

Torggata 1, Tlf 97 67 10 17

Dyrløkkeveien 27, 1448 Drøbak
Tlf 64 93 47 50, Fax 64 93 50 70
Torget • 1440 Drøbak
Tlf 64 90 64 60 • Faks 64 93 56 29

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.

MALERIER

Niels Carlsens gate 2
1440 Drøbak

GRAFIKK

Tlf. 64 98 90 77 / 480 69 054
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SMYKKER
RAMMEVERKSTED
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Sommertid:
Man/Tors. 10-15, Ons. 10-17, Lør. 11-14

Belsjø Platå 21 A, 1445 Drøbak
post@svemo.no www.svemo.no

KERAMIKK

Stikk innom og spør oss om AvtaleGiro.
Vi hjelper deg i gang, så du kan
glemme de faste regningene dine.
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Åpningstider:
Man., tirs., fre. 11-15
Ons., tors. 11-19
Lør. 11-14
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Åpningstider:
tirs/fre 10-17
ons/lør 10-16, tors 10-19
søndag og mandag stengt
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Med alderen får mange av oss et økende behov for å vite mer om vårt
opphav og våre slektninger – først og fremst hva de het og når de levde,
men gjerne også hvilke yrker de hadde, og litt om hvordan de levde sine
liv. I denne serien vil vi presentere noen kilder innenfor slektsgransking,
både på nasjonalt plan og kilder av mer lokal interesse
Tekst: Sven Lindblad
Slektsbøker
Som nevnt tidligere i denne serien,
bør vi tenke igjennom hvilke
muligheter vi har for å finne fram til
slektsopplysninger som allerede er
kartlagt av andre. Er vi riktig heldige,
kan deler av slekten være med i
en av de mange slektsbøkene som
finnes. Vi vil nå ta for oss et utvalg av
slektsbøker med relevans for Drøbak
og Frogn.

Bjerkeslekten
Den omfattende boken
«Bjerkeslekten fra Frogn» ble utgitt
i 1987. Den er utarbeidet av Roar
Bjerke, Guri Hafsten Aalerud, Leif
Stokkeland, Sverre Sæves og Ivar
Bjerke. Boken er på 214 sider og har
en rekke illustrasjoner. Et alfabetisk
navneregister bidrar til å gjøre boken
lett å finne fram i.
Forslaget om å lage en slektsbok

Boken om Bjerkeslekten fra Frogn kom ut i 1987.
Maren Hendrike Engebretsdatter Støkken og
Svend Andersen Bjerke fikk åtte barn.
34
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Fra Froen gård sommeren 2007. (Foto: Sven Lindblad).

for Bjerkeslekten ble lagt fram under
et slektsstevne på Ås Rådhus i 1978,
og æren for at prosjektet kom i gang
blir tilskrevet Roar Bjerke. Det ble
lagt vekt på å få med en del utfyllende
biografisk stoff om medlemmer av
slekten, for på den måten å gjøre
boken mer interessant. Arbeidet
ble organisert ved at man hadde
kontakt med representanter for hver
hovedgren av slekten, som så hjalp
til med å samle inn og notere ned
relevante opplysninger. I tillegg ble en
del stoff om de eldste i slekten hentet
fra kirkebøker og annet skriftlig
materiale.
Boken tar utgangspunkt i
gården Nord-Bjerke i Frogn og
ekteparet Maren og Svend Bjerke.
Svend Andersen Bjerke (1799‒1858)
var første gang gift med Marthe
Larsdatter, og i 1823 fikk de sønnen
PENSJONIST-NYTT 4/2014

Anders. Hans etterkommere
emigrerte til Amerika. Da Marthe
Larsdatter døde, giftet Svend seg
på nytt med Maren Hendrike
Engebretsdatter Støkken (1815‒1885).
I løpet av årene fra 1845 til 1857 fikk
de til sammen åtte barn, og boken
kartlegger disse åtte barnas etterslekt.
Slekten Brandt på Froen
I 1934 fullførte høyesterettsadvokat
Anthon Busch sin «Stamtavle over
slekten Brandt på Froen Herregård».
Manuset ble ikke trykt, men foreligger
som en maskinskrevet stensil på 34
blad. I tillegg følger det med enkelte
slektstavler som kan foldes ut.
Disse opptegnelsene ble
utarbeidet etter oppdrag fra Lagertha
Bergstedt, født Brandt. For de eldste
generasjonenes vedkommende
har Busch benyttet seg av kilder
35

MEDMENNESKELIGHET

MER GLEDE & TRIVSEL
I HVERDAGEN?
PRIMA OMSORG tilbyr helse- og
omsorgstjenester i ditt eget hjem.
✓ Dusj, stell og personlig pleie
✓ Matlaging, handling, stell i
hjemmet, sengeskift etc.
✓ Sosialt samvær, tur og reisefølge
✓ Avlastning for pårørende
✓ Besøk og aktivisering på sykehjem
✓ Følge til lege, frisør, butikk etc.
✓ Sykepleietjenester
✓ Rådgivning og tilrettelegging
Du forholder deg til faste personer.
Vi tilrettelegger i forhold til dine
ønsker og behov. Mange bruker
oss som et supplement til den
kommunale helsetjenesten.

i arkiver og biblioteker, mens
slektens medlemmer selv har gitt de
fleste opplysningene om de yngre
generasjonene.
Brandt-slekten kom til Froen gård
i 1816. Det eldste, sikre medlemmet
av den samme slekten er Johan Peter
Brandt (ca. 1716‒1755) fra Eidsvoll.
Anthon Busch har inkludert
biografiske opplysninger om en
rekke av de personene som er med i
slektsoversikten, og den inneholder
derfor interessante opplysninger med
relevans både for Froens gårdshistorie
og Frogn kommunes historie mer
generelt. Det er ingen illustrasjoner
og ikke noe personregister i denne
stensilen. 

FØLG MED I

GRØNTHUSET
DRØBAK GRØNT- OG
FRUKTTORG
PAVELSGÅRDEN – STORGT. 7
TLF: 64 93 02 88

DYRLØKKEVEIEN
Vinner kampen
mot høye priser!
HVERDAGER KL 07 – 23
LØRDAGER KL 08 – 20

Ta kontakt for en
hyggelig prat og mer
informasjon!

Stamtavlen over slekten Brandt er en
maskinskrevet stensil fra 1934.

HUMOR • GLEDE
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Søndag 17. januar 1915 ble Hospitalet i Drøbak fra 1793 innviet som
gamlehjem og overlevert fra byggekomiteen til Drøbak kommune. Det
skjedde ved en enkel høytidelighet i gamlehjemmets spisesal. Ordføreren
tok imot på vegne av kommunen og ønsket bestyrerinnen lykke til. Det
var også anledning for byens befolkning til å se bygningen innvendig etter
endringene som nå var gjort. Hospitalet fungerte som gamlehjem inntil
Grande sykehjem sto ferdig i 1970.
Tekst: Bjørn Lilleslåtten og Sven Lindblad
«En glædelig Forandring»
Det var «en glædelig Forandring»
som hadde skjedd innvendig med
denne bygningen, skrev Akershus
Amtstidende etter innvielsen.
Foruten bytingstuen, inneholdt

Hospitalet sett fra Badeparken i
1930-årene. Til høyre ser vi uthuset som
sto i hagen mot vest. Utsnitt av postkort.
(Mittet 06).
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bygningen nå 14 større og mindre
rom, og alle var lyse og vennlige.
Dessuten var det bad, kjøkken og
spiskammer, samt stort kjellerrom
og loft. Og avisen fortsetter:
«Bygningen gjennomskjæres av
to rummelige, lyse og opvarmelige
Koridorer, som gjør det lunt for de
gamle, og Adgangen til alle Rum let
og bekvem for Betjeningen. Overalt
er elektrisk Lys indstallert».
I tillegg hadde det for noen år
siden blitt oppført en uthusbygning i
Hospitalets hage mot vest. Her fantes
det vedskjul og «andre nødvendige
Rum». Videre var det et stort
rulleværelse i uthusets 2. etasje, ved
siden av et romslig tørkeloft.
«Nutidens Krav»
Det var formannen i fattigstyret,
sogneprest Ole Kristian Simonsen,
PENSJONIST-NYTT 4/2014

Hospitalet i 1906. Foto fra «Drøbak – 100 år i bilder», utgitt av Verneforeningen
Gamle Drøbak, 1991.

som foretok innvielsen av Drøbak
Hospitals gamlehjem. Han var
sogneprest i Drøbak fra 1910
til 1923. Simonsen ga en kort
orientering om sakens forhistorie.
I lengre tid hadde det vist seg at
ledige plasser på Hospitalet hadde
blitt stående ubesatte, til tross for
at de var blitt bekjentgjort gjentatte
ganger. Noe av grunnen til dette
var å finne i Hospitalets fundas,
hvor de detaljerte statuttene for
bruken av bygningens 1. etasje var
nedtegnet. Disse bestemmelsene
passet ikke lenger for vår tid, sa
Simonsen, og tanken hadde dukket
opp for omkring fire år siden om
«at faa i stand et Gamlehjem i
Overensstemmelse med Nutidens
PENSJONIST-NYTT 4/2014

Krav om Behandling av fattige og
andre uheldig stillede».
Det var kjent at forholdene for
dem som bodde i Hospitalets 1. etasje
hadde vært dårlige i flere år, men
sognepresten gikk ikke nærmere inn
på dette under selve innvielsen.
Simonsen begynte å arbeide med
saken om gamlehjemmet sammen
med daværende politimester i Follo
Daniel Kildal og distriktslege Jacob
Funnemark Johnsen. Bygningens
2. etasje var allerede disponert
av Drøbak kommune, men man
ønsket å bruke hele bygningen. For
at også 1. etasje skulle bli en del av
gamlehjemmet, måtte det søkes om
tillatelse fra Kirkedepartementet
og Stiftsdirektionen. Simonsen
39

Sogneprest Ole Kristian
Simonsen (1849–1928)
var primus motor i saken
om gamlehjemmet. (Foto
fra «Norges gejstlighet i
1914». Red. av Albert J.
Lange. Kristiania: A. M.
Hanche, 1915).

Arkitekt Kristen Tobias
Rivertz (1862–1937)
tegnet ombyggingen.
Her er han fotografert
ca. 1910. (Foto: Oslo
Museum / Wikipedia).

hadde hatt flere møter med
Kirkedepartementet, og etter
å ha blitt satt inn i saken, ga
departementet sitt samtykke til en
innvendig ombygging. Den var basert
på et utkast fra arkitekt Kristen
Tobias Rivertz.
Byggekomiteen hadde bestått
av Ole Kristian Simonsen, Jacob
Funnemark Johnsen, Daniel Kildal
og lærer Hans Kristian Øvstaas,
som også var en betydningsfull
mann i Drøbak på den tiden. Kildal
sluttet som politimester i 1912, og
nytt medlem av byggekomiteen
ble påtroppende politimester i
Follo Wilhelm Ernst Ramm.
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Snekkermester Gustav
Martinius Hansen
utførte ombyggingen av
Hospitalet. Han var født
i Drøbak i 1859 og var en
ivrig totalavholdsmann.
(Foto: Akershus
Amtstidende, mai 1929).

Ombyggingen var utført under
ledelse av snekkermester Gustav
Martinius Hansen, og malerarbeidet
ble gjort av John Jul. Jensen.
Hjemmet hadde nå plass til
25 personer. Ombyggingen av
Hospitalet til gamlehjem hadde
kostet ca. kr. 8.400. Av disse var kr.
2.000 gitt av Det Nissenske legat, og
kommunen hadde bevilget kr. 3.000.
Til inventar hadde Follo Sparebank
bidratt med kr. 500, Drøbak
Brændevinssamlag med kr. 350 og
Natalia Morterud i Ringgården med
kr. 500. Dessuten fikk man inn netto
ca. kr. 1.000 under en festlighet som
«ved Kommandant Oberst Mauritz
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Hansens Velvilje» hadde blitt holdt i
Skrivergården. Til sammen var dette
kr. 2.350 til inventar.
På vegne av byggekomiteen
overleverte sogneprest Simonsen
hjemmet til ordføreren i Drøbak,
som var bakermester Wilhelm
Rasmussen. Simonsen ba samtidig
om at kommunen «med Kjærlighet
vilde dra Omsorg for Hjemmets
Trivsel». Ordføreren mottok
gamlehjemmet på kommunens
vegne. Han takket byggekomiteens
medlemmer og alle som hadde
bidratt til istandsettelsen av hjemmet,
og han ønsket styret og hjemmets
bestyrerinne lykke til i arbeidet.
Dagny Dahl var blitt ansatt som
bestyrerinne. Hun hadde en årslønn
på kr. 600.
Litt om forhistorien
Hospitalets fundas med detaljerte
statutter forelå i 1806 og var i
hovedsak basert på Anna Paludan
Müllers testamente fra 1787. Der ga

hun sine eiendommer til en stiftelse
hvor den årlige leieinntekten skulle
brukes til fast understøttelse for
seks fattige enker. Hun ga også
500 riksdaler som skulle brukes
til å bygge et hus for disse enkene.
Gjennom sitt første ekteskap med
Niels Carlsens eldre halvbror
Christen Carlsen, hadde hun arvet
eiendommer sentralt i Drøbak.
Christen Carlsen døde i 1771, og
i 1773 giftet Anna Paludan seg på
nytt, denne gang med den danske
naturforskeren og «konferenseråd»
Otto Friedrich Müller. I Drøbak
er han mest kjent for å ha gitt navn
til Drøbakkråkebollen. I 1784 ble
Anna Paludan enke for annen gang.
Hun døde i 1787, og Niels Carlsen og
hans hustru Martha Zachariasdatter
besluttet å fullføre hospital-prosjektet
og reise bygningen. De sørget i tillegg
for at huset fikk to etasjer, hvor 2.
etasje i prinsippet kunne benyttes
fritt til stedets nytte, som det het. I
1793 sto bygningen ferdig.
Som det også framgår av
gulltavlen på Hospitalet,
hadde giveren Anna Pauldan
Müller gitt nøyaktige
instrukser for bruken av
1. etasje. Niels Carlsen
og hans hustru Martha
Zachariasdatter fullførte
prosjektet og sørget for at
bygningen fikk to etasjer.
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Distriktslege i
Drøbak Jacob
Funnemark
Johnsen
(1868–1946).
(Utsnitt av
foto fra boken
«Mønnichslekten 1718–
2002» av Jan G.
Langfeldt, 2003).

Den såkalte «Fundation for
Drøbaks Hospital» ble bekreftet i
et kongebrev datert 17. januar 1806
og signert av den dansk-norske
kongen Christian 7. I fundasen var
det bestemt at det skulle bo fattige
enker i Hospitalets 1. etasje, og
hvilke værelser disse kunne bo i.
Det kunne maksimalt bo seks enker
her. Men det var forskjell på folk,
selv om de alle trengte hjelp. Fire
av enkene skulle bo på samme rom,
mens de som kom fra embetsstanden
eller borgerskapet, skulle ha et eget
rom mot gaten. I de to resterende
værelsene kunne det riktignok bo
andre fattige enker, men disse hadde
bare rett til fritt husly.
Bruken av 1. etasje på 1800-tallet
Hospitalet i Drøbak hadde fungert
som et fattighus for eldre, skrøpelige
kvinner på 1800-tallet, og vedlikeholdet av bygningen var blitt forsømt.
I Akershus Amtstidende kan vi lese
42

om disse forholdene. Bygningen
så ikke ut som et hjem for de kjære
gamle, skrev en innsender i avisen i
1912.
Også distriktslege Jacob
Funnemark Johnsen har skrevet
om tilstanden på Hospitalet. – Det
luktet fattighus straks man kom inn,
skrev han. – Det fantes ikke skap,
så det var stappende fullt omkring
sengene. Og hos de sengeliggende var
sengene fulle av de utroligste ting.
Matrester på bord og i skuffer bidro
til å gjøre luften tung, og lufting
forekom ikke ofte.
Sengeklærne ble meget sjelden
skiftet, og flere av de gamle ville
ikke vaske seg ordentlig. Det yrte
av lopper, lus og veggedyr. Han
beskriver forholdene for en 94 år
gammel kvinne, som han husket
spesielt godt. Hun var svært syk, men
tre andre måtte likevel oppholde
seg på samme rom som henne dag
og natt. I det hele tatt bodde de
fleste gamle tett på hverandre, noe
som førte til at de kranglet og gikk
hverandre på nervene.
Bruken av 2. etasje
Bygningens 2. etasje har hatt mange
ulike funksjoner. Fra 1826 var dette
lokaler for Drøbaks borgerskole.
Denne skolen skulle gi et bedre og
mer allsidig undervisningstilbud enn
det barna fikk på allmueskolen. Da
formannskapslovene kom i 1837, ble
PENSJONIST-NYTT 4/2014

det opprettet kontorplasser her, og
etter at Drøbak fikk bystatus i 1842,
ble lokalene brukt til kommunal
administrasjon. Her var bytingstuen
i mange år. I perioden 1843‒1862
hadde Follo Sparebank ekspedisjon
i Hospitalets 2. etasje. I 1870- og
1880-årene bodde politibetjent og
underfogd Bernt Anker her med
sin familie. Da Nils Håkon Mørk,
også kalt «Pol’ti Mørk», ble ansatt i
stillingen etter Bernt Anker i 1889,
flyttet han og hans familie inn i
leiligheten i 2. etasje.
Et hjem for de gamle i Drøbak
Et avgjørende steg i arbeidet med
å opprette et gamlehjem etter
«Nutidens Krav» ble tatt 23. mai
1912 da Ole Kristian Simonsen,
Jacob Funnemark Johnsen og Daniel
Kildal sendte et relativt detaljert
forslag til Drøbaks fattigstyre om
å omdanne Drøbak Hospital til et
gamlehjem. De viste til at i løpet av de
siste 20 årene var det blitt opprettet
en hel del gamlehjem rundt om i
landet, og de skriver: «Man finder
nemlig at den tidligere anvendte
Fremgangsmaade at bortsætte
gamle og skrøbelige Mennesker
til underhold og forpleining hos
fremmede mot Godtgjørelse, ‒ ikke
eller kun sjelden yder den Garanti for
en god Forsørgelse som man under et
kristent Folks Samfundsforhold finder
forsvarlig og ønskelig».
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Follos politimester Daniel Kildal
(1864–1926) var med på å ta initiativet
til opprettelsen av gamlehjemmet. (Foto
fra Bjørn Lilleslåtten og Ivar Simastuen:
«Politiet i Follo gjennom 100 år», utgitt
2002).

Istedenfor å gå til anskaffelse av et
hus til formålet, foreslo de å ta i bruk
Hospitalet, selv om det ville kreve
en del forandringer og utbedringer.
Byggmester Kristian Brun hadde
laget en skisse av huset slik det var
nå, og arkitekt Rivertz hadde vist
stor velvilje ved å utarbeide tegninger
for en innvendig ombygging. Disse
var vedlagt forslaget. De mente at
det ville bli plass til minst 27 gamle
i bygningen etter ombyggingen, og
om nødvendig kunne man i tillegg ta
i bruk tingstuelokalene til formålet.
Forslaget inneholdt også et overslag
over engangsutgifter og årlige
driftsutgifter.
Nå hadde snøballen begynt
å rulle, og store og små bidro til
at gamlehjemmet skulle bli en
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realitet. Det var alt fra bystyrets
bevilgning på kr. 3.000, riktignok
i en viss konkurranse med andre
gode formål, til skolens 5. klasse som
hadde samlet inn 2 kr. og 25 øre
til utbedring av Hospitalets hage.
Hagen måtte dreneres og settes
i stand. Det arbeidet ble ledet av
den blomsterelskende distriktslege
Johnsen, som ikke minst ønsket gaver
i form av stauder til hagen neste vår.
Det ble i tillegg foretatt et makeskifte
med badeanleggets eiendom nord
for Hospitalet, slik at gamlehjemmet
fikk et sammenhengende hageanlegg.

Selve den innvendige ombyggingen
ble som nevnt ledet av snekkermester
Gustav Martinius Hansen.
Arbeidene gikk stort sett etter
planen, men de hadde en ulykke
underveis. Under arbeidet med å
legge nytt gulv i 2. etasje, falt snekker
Hjalmar Andersen ned og brakk
kragebeinet. Han var bevisstløs et
øyeblikk, men kom til seg selv igjen.
Ombyggingen måtte fullføres uten
ham.
I Akershus Amtstidende kan
vi lese oppfordringer til folk om å
gi gaver til gamlehjemmet, særlig

Frogn seniorsenters
venner
Kjære leser

Bli medlem i foreningen
Frogn seniorsenters venner!
Årskontingenten er kun kr 120,–
Foreningen 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.
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klær, sko og inventar. Fru Clausens
sofapute ble loddet ut til inntekt for
gamlehjemmet, og for å samle inn
midler til inventar ble det arrangert
en stor basar som gikk over to dager
i Skrivergården. Den startet med et
stort opptog i gatene. Deretter var
det utlodning, tombola, hornmusikk,
strykeorkester, opplesning, sang
og dans. Dette var i begynnelsen
av august 1914, og selveste Victor
Bernau kom og sang sine viser. Det
ble netto samlet inn ca. kr. 1.000
under dette arrangementet.
Distriktslege Johnsen mente at
basaren burde holdt på lenger enn
bare to dager. Men til slutt kom
man i mål. ‒ Drøbak kommune
og de som har arbeidet med å få
hjemmet i stand, har all ære av dette,
skrev Akershus Amtstidende etter
innvielsen i januar 1915. 
Kilder:

Ta kontakt med:
Grethe Buajordet
telefon 64 93 19 90, eller
seniorsenteret
telefon 64 90 61 85,

Artikler i Akershus Amtstidende og
Pensjonist-nytt.
Frogn Bygdebokverk, bind IV.

15. januar				
Harald Skoglund		
Gartner i Vårherres hage – barn og
ungdom
5. februar
Reidar Finsrud
Konspirasjoner
19. februar
Anne Hege Simonsen
Tryggve Gran – is, luft og krig
5. mars
Oskar Puschmann
Norge gror igjen
19. mars
Lasse Espelid
Det typiske norske – hva er det?
16. april
[Foredrag foreløpig ikke fastsatt]
7. mai
Cecilie Endresen			
Politisk islam
Foredragene holdes på Drøbak
Hospital og begynner kl. 11.00.

så får du tilsendt innbetalingsblankett.

Les mer om Frogn U3A på
nettportalen u3a.no

Med vennlig hilsen
Frogn seniorsenters venner
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«Indian Summer»
og «Min egen flora»
Tekst: Mette Karina Thorp
«Indian summer. The secret history
of the end of an empire» er en av
mine favorittbøker. Den beskriver hva
som skjedde før og etter frigjøringen
av India fra Storbritannia. Boken er en
av de beste jeg har lest, historisk sett.
Forfatterinnen Alex von Tunzelmann
beskriver ikke bare Indias historie,
men også menneskene som regjerte,
både indere og engelskmenn.
Fotografiene av – og historiene

Alex von Tunzelmann: «Indian Summer».
Her i en utgave fra Picador, New York,
2008. 496 s.
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om – Indias guvernør med tittelen
«Viceroy», Earl Mountbatten of
Burmas hustru Edwina, sammen
med den senere statsminister i India
Jawaharlal Nehru, viser tydelig at de
hadde et spesielt forhold.
Alex von Tunzelmann bor i
London. Dette er hennes første bok.
Hun har studert historie i Oxford
og har produsert en intelligent,
kontroversiell og levende bok om
omveltninger og politiske intriger i
det britiske samveldets «Jewel in the
Crown». Boken er dessverre ikke
oversatt til norsk, men for Pensjonistnytts lesere som er interesserte i historie
og leser engelsk, er den å anbefale.
En annen favoritt er derimot oversatt
til norsk. Den er i en helt annen og
mer lokal verden. «Min egen flora» er
skrevet av Åsa Lind og Lars Jonsson,
med illustrasjoner av Maj Fagerberg.
Den ble utgitt av Aschehoug i 1998.
Jeg kjøpte den til våre barnebarn
for noen år siden. Vi har den med
når vi går tur i fjellet, i skogen eller
i strandkanten og finner blomster,
planter og trær som vi da identifiserer
og leser om.
PENSJONIST-NYTT 4/2014

til kaffe. Før i tiden ble løvetannen
brukt som urindrivende medisin – den
fikk folk til å tisse mye. Derfor heter
den piss-en-lit på fransk. Det betyr
tisse i senga. På fransk heter blomsten
også dent-de-leon, som på engelsk ble
dandelion.
Hestehov, på latin Tussilago farfara,
ble brukt som hostemedisin. Sånn kan
jeg fortsette med bokens beskrivelser av
plantene og blomstene.
Trærne har også fått sitt kapittel.
Åsa Lind m.fl.: «Min egen flora». Oslo:
Lindetrær ble brukt som tuntre. Hvis
Aschehoug, 1998. 109 s.
menneskene passet på det, ville treet
beskytte gården. I treet bor vetter og
Fortellingen om blomsten forglemnisser og andre usynlige vesener. De blir
megei er søt, men tragisk: Det var en
sinte hvis man skader lindetreet.
gang en gutt og en pike som var så glade
Mennesker har alltid samlet søtsaker
i hverandre. En dag var de ute og gikk. fra lønnetreet. De boret i treet, satte en
Piken ville ha en blå blomst som vokste pinne i hullet og en bøtte under pinnen.
på bredden av en brusende elv. Da
Sevjen som rant ned i bøtten, ble kokt til
gutten plukket blomsten, ramlet han
den ble tykk som sirup. Når den tørket,
uti vannet. Han strakte opp blomsten
ble den som brunt sukker.
til piken og sa: «Forglem meg ei». Så
Boken er nydelig illustrert. Til alle
druknet han.
plantene er det interessante historier
For dem som liker marianøkleblom,
og nyttig informasjon. Jeg leser i denne
er det interessant å vite at folk før i tiden
boken titt og ofte og har mye glede av
trodde at blomsten hadde magisk kraft.
den. Det er lettere å huske navn på trær
Piken plukket duggvåte marianøkleog blomster når jeg har en «hengekrok»
blommer for å få vakre, rosenrøde kinn.
i «Min egen flora»-fortellingene.
Noen laget også salve av marianøkleblom
for å ta bort rynker. Av blomsten ble det Mette Karina Thorp
anbefaler bøkene
laget sukkertøy og kaker.
Løvetann er en nyttig blomst. Den «Indian summer»
og «Min egen
kan brukes til mye. Bladene er nydelige flora». Hun sender
i salat, av blomstene kan man lage vin, stafettpinnen videre
og roten kan males til mel eller ristes
til Grit Aamodt.
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Frogn seniorsenter
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 – 13.30
Bridge: Hver tirsdag, begynner kl 10.00
Transporttjeneste: Onsdag: Påmelding i seniorsenteret
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 seniorsenteret
Kontortid: Man-fre 09.00-14.30. Torsdag stengt

