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Da er vi på den beste siden av sommeren igjen, og det blir lysere og varmere for 
hver dag som går. Snart blir det fart på hage-arbeiderne våre, og de skal kose seg 
med å få hagen til å blomstre til glede for alle oss andre. 
I skrivende stund er vi i gang 
med å planlegge nye tilbud 
for dere over 60. Vi vil gjerne 
nå ut til folk som ennå ikke 
har begynt å bruke våre tilbud 
og håper vi kan møte dere 
«hjemme» med nye tilbud. 
Planen er å nå frem til flere 
menn også.  

Bowls har blitt veldig 
populært i Østfold og er i 
startgropa både i Vestby og 
i Horten. Vi håper å starte opp i løpet av forsommeren. Bowls er en blanding 
av boccia og curling og appellerer til folk i alle aldre. Dette er en sport som kan 
drives både inne og ute (på sommeren). Etter spillet har vi planer om bowls-kafé.  

Vi har også planer om å starte noen aktiviteter i kaféen på fredager. Quiz, 
dans, sang m.m. Når dette er sagt, vil vi gjerne komme i kontakt med noen som 
kan spille trekkspill eller piano for oss. Det er godt å møte helgen etter hyggelige 
opplevelser som sang og dans! 

Som en praktisk opplysning vil jeg informere om at du ikke behøver å være 
medlem hverken i Pensjonistforeningen eller Frogn seniorsenters venner for å 
bruke våre tilbud. Det er noe vi har fått en del spørsmål om. Når det er sagt, er 
det på sin plass å informere om at Frogn seniorsenters venner arrangerer både 
konsert-, teater- og opplevelsesturer, og da er det greit å være medlem. De inviterer 
også til hyggekvelder for medlemmene sine. Hvis du vil melde deg som medlem, 
er det bare å ringe seniorsenteret eller komme innom, så fikser vi det. 

Vi pleier å holde stengt om sommeren når vi har ferie. Vi regner med at 
det blir noe ferie i juli og noe i august, men ikke mer enn fire uker til sammen. 
Vi vil annonsere i Frogn kommunes informasjonsbilag og på oppslagstavlen i 
seniorsenteret.

Med vennlig hilsen 
Sissel Johansen

Daglig leder, Frogn seniorsenter

2 PENSJONIST-NYTT 1/2016

Nr. 1/2016 – Årgang 36
www.pensjonistnytt.org

Pensjonist-nytt utgis av 
pensjonister ved seniorsenteret. 
De gjør arbeidet gratis.
Bladet kommer ut 
3 ganger i året – med minst
32 sider hver gang.
Pensjonist-nytt sendes til alle 
over 67 år i Frogn kommune etter 
lister fra folkeregisteret.
Kontakt oss gjerne på e-post:
pensjonistnytt@gmail.com

REDAKTØR:
Sven Lindblad ✆ 64 93 29 84
Mobil 46 93 54 33

REDAKSJONSKOMITE:
Karl Garder ✆ 64 93 90 35 
Øivind R. Larsen ✆ 64 93 16 75
Bjørn Lilleslåtten ✆ 64 93 00 63
Kjell Lorentzen ✆ 64 93 02 46
Laila Mathiesen ✆ 64 93 18 41
Karen Oppegård ✆ 64 93 09 48
Asgjerd Wærnhus ✆ 64 90 91 19

Grafisk produksjon:
Trine Suphammer AS
www.suphammer.no
Trykk: Merkur Grafisk AS

FORSIDEBILDET:
Havørn på Håøya i 2015 
fotografert fra båt. 
(Foto: Hans O. Torgersen / 
NOFOA DF).

LEDER

Frogns nyeste storstue
I løpet av året åpner vår nyeste storstue for kulturelle, 
religiøse og livssynsnøytrale aktiviteter. I tillegg 
er det kontorlokaler for kulturenheten og kirken. 
Flerbrukshuset SMIA på Dyrløkke er det nærmeste 
vi har kommet et 
moderne kulturhus 
hittil i Frogn. 
Det er tegnet av 
HBA Arkitekter 
AS, etablert av 
sivilarkitektene 
Helge Hansen og Jostein Bjørndal. De ønsker å skape 
arkitektur av høy estetisk og funksjonell kvalitet og har 
blant annet tegnet den flotte nye Bøler kirke. 

Det er Hersleth Entreprenør AS som har hatt i 
oppdrag å reise Flerbrukshuset. I sin tid var det også 
dette firmaet som bygde nye Frogn kirke etter brannen 
sommeren 1994. Kirken var tegnet av sivilarkitekt Erik 
Anker og sto ferdig oppført i 1999.

Veien fram til den nye storstua på 1250 
kvadratmeter har vært lang og kronglete. Det hele 
startet etter at Frogn kirke brant. I kommunen var 
det et utbredt ønske om å bygge en ny kirke på samme 
sted, men da krevde de sentrale myndighetene at det 
i tillegg skulle bygges en arbeidskirke sentralt i Frogn. 
Den såkalte Trekanttomta ble kjøpt til formålet, men 
økonomiske og politiske forhold satte en stopper for 
prosjektet. Mange ønsket at bygningen i større grad 
skulle gi plass til kulturelle aktiviteter som ikke var 
direkte knyttet til kirken. Til slutt ble det enighet om å 
rive den nedlagte brannstasjonen på Dyrløkke og reise 
et flerbrukshus på den ledige tomten. Vi gleder oss over 
at den etterlengtede bygningen kan bli tatt i bruk for 
fullt i 2016.  

GODT NYTT FRA SENIORSENTERET
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Tekst: Per-Willy Færgestad 
og Jan-Kåre Øien. 
Verneforeningen Gamle Drøbak
www.verneforeningen.no 
Foto fra Drøbakskalenderen august 2012

Drøbak Båthavn fikk molo i 
nødsårene etter første verdenskrig. 
Fra 1918 til 1926 ble Molo-A 
bygget, og småbåtene og noen 
små fiskeskøyter fikk endelig en 
tryggere havn for høststormene. 
Fra 1932 ble det anlagt fergekai 
ved dagens fiskebrygge i havna. 
Fergene Leif 1 og Leif 2 gikk i rute 
fra Drøbak til Storsand fram til 
1952. Da ble trafikken større og 
fergene for små, så fergeleiet ble 
flyttet til Lehmannsbrygga. 

Bildet fra 1930-årene er tatt av 
Øivind Bjarne Hansen. Vi ser at 
havnen har fått steinsatt kaikant, 
og at små robåter dominerte 
båtplassene i havna. I bakgrunnen 
ser vi Universitetets Biologiske 
stasjon, «Biologen», som den 
gang var rødmalt. I høyre kant ser 
vi den første bygningen på Tento 
(1912), bygget som kraftstasjon 
for elektrisk belysning i Drøbak. 
Kraftstasjonen hadde kort 
levetid, da det allerede i 1917 kom 
høyspent elektrisitet fra Glomma. 
Midt på bildet ser vi «Skvulpen» 
som bensinstasjon. 

Bildet under viser Båthavna i 
dag.

Foredrag våren 2016
14. april
Jon Martin Larsen
Tidligere redaktør 
i Akershus Amtstidende
Langs smuglerruta – en rapport fra de 
internasjonale konfliktene og dagens 
flyktningsituasjon
 
28. april
Jon Magnus
Journalist
Sommerfuglene i Armero. 
Fortellinger fra et liv på reise

12. mai
Bjørn Westlie
Forfatter og historiker
Slavearbeiderne NSB ikke ville 
fortelle om

Foredragene holdes på restaurant 
Sjøstjernen i Drøbak kl. 11.00.

Les mer om Frogn U3A på 
nettportalen 
www.u3a.no
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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

BRILLER
KONTAKTLINSER

SYNSPRØVER

Sentrumsbygget, Drøbak
Telefon 64 93 15 89

A.s Drøbak Mek.
Verksted

AUTORISERT
RØRLEGGERBEDRIFT

Telefon 64 93 04 43

AAMODT FYSIKALSKE 
INSTITUTT

Wienerbrødskjæringa 6
1440 Drøbak

Telefon 64 93 20 11

Telefon 64 90 59 20

Gullsmedjenter som tar 
reparasjoner og bestillinger.

Velkommen innom for en hyggelig handel!

Niels Carlsens gate 4, tlf: 98693460

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

Litt om Frogn eldreråd
Det skal være et eldreråd i hver kommune. Dette er nedfelt i en egen lov 
som trådte i kraft i 1992. Bakgrunnen var at eldre var underrepresentert 
i kommunestyrene og dermed hadde uforholdsmessig liten innflytelse 
i lokalpolitikken. Eldrerådet velges av kommunestyret og «skal ha til 
handsaming alle saker som gjeld levekåra for eldre» (Eldrerådslova § 3). 
Eldrerådet kan selv ta opp saker som angår eldre i kommunen, men kan 
ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner.

Tekst og foto: Kjell Lorentzen

Eldrerådet velges for valgperioden. 
Det betyr at det Eldrerådet vi nå 
har i Frogn, ble valgt i etterkant av 
kommunevalget høsten 2015 og skal 

fungere frem til valget i 2019. For å 
sikre eldres innflytelse i eldrerådene, 
sier loven at flertallet av medlemmene 
skal være alderspensjonister, og at 

Eldrerådets medlemmer i februar 2016. Foran fra venstre: Einar Olsen, Marianne 
Øen og Karl Gustav Antonsen. Bak fra venstre: Kirsti Birkeland, Sylvi Ofstad 
Samstag, Lis Dreyer Petterson og Tom Lennart Pedersen. 
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«Det gjelder å få andre til å betale for seg»
Ville det ikke være fint hvis vi betaler faste regninger for deg til 
rett tid, samtidig som du har kontroll over utbetalingene?

Med AvtaleGiro er det nettopp det som skjer. 
I god tid før forfall sender vi deg forhåndsmelding om hvem 
du skal betale til, når du skal betale og hva det gjelder. Du 
kan bruke Kontofonen hvis du vil utsette betalingen av en 
bestemt regning. Oversikt over alle betalte regninger står 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.

leder og nestleder skal velges blant 
pensjonistene. Frogn eldreråd har 7 
medlemmer – 4 alderspensjonister og 
3 politikere. I reglementet for Frogn 
eldreråd er det i tillegg en bestemmelse 
om at minst 1 av politikerne skal 
være medlem av Hovedutvalget for 
oppvekst, omsorg og kultur (HOOK) 
og kommunestyret.  

Det er vårt inntrykk at Eldrerådet 
får lite oppmerksomhet i lokalmiljøet. 
Blant annet blir rådets saker sjelden 
omtalt i lokalavisen. Riktignok kan 
en orientere seg om Eldrerådets 
virksomhet på kommunens nettsider. 
Men siden vi tror de færreste gjør 
det, gir Pensjonist-nytt denne korte 
presentasjonen av Eldrerådet og 
rådets arbeid til beste for oss seniorer. 
Vi har gått gjennom Eldrerådets 
årsmeldinger for de tre siste årene. 
Følgende er et lite utvalg av de mange 
sakene Eldrerådet behandlet/uttalte 
seg om i denne perioden:

• Vurdering av tilsynsutvalg knyttet 
til helse- og omsorgsenheter i Frogn 
kommune

• Alternativ lokalisering av 14 
sykehjemsplasser i byggeperioden for 
nytt helsebygg 

• Prosjekt helsebygg Ullerud, fase 1
• Mandat for ombudsutvalg for helse- 

og omsorgstjenester
• Byutviklingsplan for Seiersten, 

Ullerud og Dyrløkke
• Palliativ avdeling i Ski
• Gamle gymsal ved torget
• Felles uttalelse fra eldrerådene i 

Follo vedr. samhandlingsreformen
• Ny festeavgift for graver på 

kirkegårdene i Frogn
• Organisering av helse- og 

omsorgstjenestene i Frogn
• Handlingsprogram 2015-2018 
• Drøbak Hospital – vedlikehold av 

tak og piper
• Økt behov for nye sykehjemsplasser
• Helse- og omsorgsmeldingen

Vi ser at Eldrerådet behandler 
saker innen ulike områder, men 
hovedvekten ligger på saker knyttet 
til helse, omsorg og velferd for eldre. 
Vi finner ikke mange egeninitierte 
saker, noe som kan henge sammen 
med at rådet har nok med de mange 
sakene det får til behandling og 
uttalelse fra administrasjonen.

Så gjenstår et viktig spørsmål: 
I hvilken grad påvirker 
Eldrerådets innspill og uttalelser 
kommunestyrets beslutninger i saker 
som gjelder kommunens eldre?  Å 
svare på dette krever en grundigere 
studie av Eldrerådets virksomhet, så 
det må vi eventuelt komme tilbake til 
ved en senere anledning.  

I inneværende valgperiode er Eldrerådet i Frogn sammensatt slik:

Leder: Marianne Øen Varamedlem: Arne Røvig
Nestleder: Karl Gustav Antonsen Varamedlem: Audun Edwardsen
Medlem: Lis Dreyer Petterson Varamedlem: Toril Back
Medlem: Einar Olsen Varamedlem: Aasmund Berg 
Medlem: Kirsti Birkeland (H) Varamedlem: Stein Erik Halck (H)
Medlem: Sylvi Ofstad Samstag (SV) Varamedlem: Anne-Lisbeth Simonsen (V)
Medlem: Tom Lennart Pedersen (PP) Varamedlem: Åse Barmo (PP)

Sekretær: Guro Merlid (Administrasjonen)

Vi ønsker det nyvalgte Eldrerådet 
lykke til i arbeidet med å ivareta 
eldres interesser i lokalpolitikken. 
Samtidig en oppfordring til våre 
lesere: 
Sitter du med gode ideer eller forslag 
til saker du mener Eldrerådet burde 
gripe fatt i, kontakt rådet ved 
leder Marianne Øen, tlf. 48076808 
epost: marianneoeen@gmail.com
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Jeg heter Kari Smedsrud og bor ved 
Folkvang i Frogn. Jeg er født Aaslund 
16. november 1932 i Knardalstrand, 
nordre Frogn og er nest yngst av en 
søskenflokk på åtte. Nå er vi tre søstre 
igjen. 

Tirsdag 9. april 1940 skulle vi til 
skolen. Jeg var syv år og gikk i første 
klasse på Dal skole. For å komme dit 
måtte vi gå på en sti gjennom skogen fra 
Øvre Knardal og frem til Mellomdal. 
Den gamle hovedbygningen på 
Mellomdal, som min bestefar kom fra, 
var skolestua vår.

Det tok en time å gå den veien om 
sommeren, men om vinteren brukte 
vi lenger tid. Jeg hadde følge med min 
søster Torun og min fetter Reidar. 
Han bodde i Aaslund, litt nord for 
Knardal brygge. De gikk i femte 
klasse og var store i forhold til meg.  

Reidar kom presis kl. 07.30 hver 

Et barndomsminne 
fra 9. april 1940
Da en rekke tyske fly kom inn over Norge tidlig om morgenen 9. april 1940, 
ble det sendt opp fly fra Fornebu for å ta opp kampen mot tyskerne.  Ett av 
de tyske flyene som ble skutt ned under disse kampene, gikk ned i ei myr 
mellom gårdene Knardal og Fuglesang i nordre Frogn. De to som var om 
bord mistet livet. Frogn Historielag merket stedet med et skilt i september 
2015. 

Tekst: Kari Smedsrud

dag, og det gjorde han også denne 
dagen. Idet vi skulle gå, kommer min 
søster på at hun skulle ha med seg en 
bok hun hadde lånt, men strømmen 
hadde gått, så hun fant den ikke med 
en gang. Vi ventet nok 5-10 minutter 
på henne før vi gikk. 

Da vi kom opp til Kramsenga, 
fikk vi se noen små, rare flymaskiner 
som «lekte seg» høyt opp i lufta. Vi 
trodde først at det var postflyet vi så. 
Det fløy over oss hver dag kl. 07.30. 
Vi skjønte ikke hvorfor flyene lagde 
runde sirkler i lufta og rare spiraler av 
eksos. Vi hørte skudd, men visste ikke 
hvor de kom fra. 

Men plutselig roper gamle fru 
Thoresen på Nedre Knardal at «nå 
må dere skynde dere å løpe over jordet 
og komma inn i kjeller’n her». Min 

søster og fetter løftet meg mellom seg. 
Jeg hang i lufta mellom dem og kan 
huske hvordan de sleit over det jordet 
– med snø til langt oppå låret. Da vi så 
hadde kommet inn, fikk vi se en svær, 
svart flymaskin som kom bråkanes. Vi 
trodde at vi skulle få den i hodet. Den 
seila over hustaket og forvant borte i 
myra med et brak. 

Hadde vi gått med det samme 
Reidar kom, ville vi vært forbi gården 
og borte ved myra der stien gikk. 
Vi var veldig heldige som ikke var 
kommet så langt, for da flyet traff 
bakken, eksploderte det. Motoren 
gikk mange meter ned i myra, som 
ikke var tilfrosset. 

«Det blir nok ingen skolegang i 
dag, unger», sa fru Thoresen, «for nå 
har krigen kommet». Hun gråt, og 

Jeg gikk i første klasse på Dal 
skole i 1940. (Foto: Sturlason).

Det var et fly av typen Messerschmitt 110 som ble skutt ned over nordre Frogn  9. 
april 1940.  (Utsnitt. Foto: Jakobsen / Bundesarchiv / Wikimedia Commons).
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Mer for pengene

G-SPORT DRØBAK
DRØBAK CITY
TLF. 64 93 09 84

Vi fører dameklær fra

Haslev LANGBORD
alle størrelser – eik, bøk og valnøtt – til favørpris

www.esbjug.no    tel. 922 19 256    mobler@esbjug.no    

YASMIN
Christina Isabella Seim

Klær, Smykker, Sko, Vesker, Velvære, Interiør, Tapet
Torggata 1, 1440 Drøbak, telefon 64 93 35 09

E-post: post@yasmin.no

jeg undret meg over hva krigen var. 
Det visste jeg ikke noe om. Jeg trodde 
at det var en sint og stygg mann som 
skulle komme og ta oss. Det var det jo 
også.

Dette var ett av de aller første 
tyske flyene som ble skutt ned i 
Norge, og etter hvert ble det rene 
folkevandringen over isen der jeg 
bodde. Folk skulle til Knardal for å 
se den slagmarken som var blitt der. 
Jeg var for liten og fikk ikke lov til å 
gå dit, men de eldste søsknene mine 
gikk dit for å se. De sa at det var helt 
forferdelig med både vrakrester av fly 
og rester av mennesker. Dette var en 
grusom opplevelse, men ingen sivile 
omkom her.    

Familien vår i Gylte evakuerte 
inn til oss i Knardalstrand. Onkelen 
min startet opp skøyta, og de syv 
kom seg inn i Hallangspollen og fikk 
ankret opp der. Deretter gikk de 
opp til Hallangen gård og ble kjørt 

av gårdsgutten der med hest og slede 
hjem til oss.  

Etter hvert kom det tre lastebil-
lass med familier fra Drøbak som 
ble evakuert til oss. Blant disse var 
det noen som jeg tror bodde på 
Oscarsborg, og jeg kan huske hvordan 
de gråt og gråt. De hadde mistet 
alt de eide. Til sammen var vi 43 
mennesker i huset om kvelden 9. april. 
Mor organiserte og laget mat til alle, 
og folk sov overalt i hovedhuset og i 
gamlestua. De som ikke hadde noe 
sted å flytte hjem til, ble boende hos 
oss i en måneds tid.   

Far og min eldste bror fisket i 
Lysakerfjorden denne morgenen, da 
de ble skutt på og truffet i styrhuset og 
rekekokeren. De måtte raskt dra opp 
og komme seg vekk. En kollega i båten 
etter dem ble truffet, og han omkom 
på stedet. Bare flaks gjorde at de kom 
seg hjem med all fisken, for der ble det 
jo mange munner å mette. 

Familier fra Drøbak 
ble evakuert til oss på 
Knardalstrand.

Holterveien 4D, 1448 Drøbak

Telefon 64 93 26 33
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NIVA Forskningsstasjon Solbergstrand

42 års forskning 
for det marine miljø
I 2016 har NIVA Forskningsstasjon Solbergstrand (NFS) eksistert i 42 år. 
Selve anlegget med bassenger ble bygget i 1960 av Rolf Sunnaas. Norsk 
Institutt for Vannforskning (NIVA) leide anlegget fra 1974 til 1977, da det 
ble kjøpt av Sunnaas. Utviklingen i disse 42 årene har gått i bølger, med 
stor aktivitet i noen perioder, mindre i andre. Stasjonen fremstår i dag som 
en funksjonell forsøksstasjon med store utendørs økosystemer og flere 
moderne forsøkslaboratorier designet for akvakulturforskning inne i den 
store akvahallen på stasjonen.

Tekst: Oddbjørn Pettersen, daglig leder

Flyfoto av NIVAs anlegg på Solbergstrand.

Fra en beskjeden start i 1974 
fremstår NIVA Forskningsstasjon 
Solbergstrand (NFS) i dag som 
et komplisert forskningsanlegg 
med fem fast ansatte personer 
og mer enn 2000 kvadratmeter 
bygninger inneholdende analyse- 
og våtlaboratorier, sjøvannshaller, 
drifts- og gjestekontorer, møterom, 
kjøkken, to verksteder, brygge, 
småbåthavn, båt, samt utearealer til 
diverse formål. 

Sjøvannet er selve livstråden på 
stasjonen. Et fleksibelt opplegg med 
rør og kraner tilknyttet pumper som 
er installert i to pumpehus, pumper 
opp vann fra ulike dyp. Stasjonen 
har tilgjengelig sjøvann fra 1, 20, 

40 og 60 m dyp. Det er mulig å 
blande ulike vannkvaliteter for å 
oppnå bestemte forsøksbetingelser 
med hensyn på temperatur og 
saltholdighet. Det er også muligheter 
for å varme opp begrensede 
vannmengder. 

Ferskvannstilførselen kommer fra 
tre grunnvannsbrønner. Ferskvannet 
som brukes til fiskekar pumpes over 
i en stor holdetank, hvor det luftes 
godt før det pumpes til fiskekarene. 
På denne måten har det vært mulig å 
drive mindre forsøk med fiskeyngel 
på stasjonen.

Hardbunnbassengene
I hele perioden fra 1974 til 2016 

har forskere fra NIVA og flere 
andre land arbeidet sammen med 
store og små prosjekter for å kunne 
utføre eksperimenter på stasjonen. 
Det har vært utført flere store 
EU-finansierte prosjekter med 
NIVA som prosjektansvarlig. Alle 
disse prosjektene har vært med 
på å utvikle og forbedre anlegget. 
Bassengene utendørs ble i 2010 
utbygget fra 8 til 12 like bassenger, 
alle med tidevann og bølgegenerator 
som kan levere forskjellige typer 
bølger. Det pumpes overflatevann 
til disse bassengene som simulerer 
strandsonen med svaberg. 
Bassengene ligger på nordsiden 
av Solbergelva mot båthavna, Her 
vil det foregå eksperimenter med 
bassengene, blant annet gjennom 

kontroll med vannkvaliteten og 
studier av stoffomsetning via 
døgnvariasjon av nitrogen, fosfor, 
oksygen og pH. 

Bløtbunnbassengene
Det ble bygget en innendørs 
forsøkshall i 1983. To av de største 

Hardbunnbassengene utendørs ligger 
nær båthavna ved stasjonen.
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bassengene fra Sunnaas sitt anlegg 
ble grunnlaget for en forsøkshall på 
omkring 350 kvadratmeter. Over 
de to bassengene ble det bygget 
en fullisolert hall, og bassengene 
ble utstyrt med sjøvannstilførsel, 
gangbroer, rullebroer for arbeid 
over bassengene og frakt av 
tyngre enheter inn og ut, fleksible 
skillevegger, strøm, lys og ventilasjon. 
Dette ga seks fullt utstyrte bassenger, 
hvert på ca. 30 kvadratmeter og 
med vanndyp på noe over 1 m. Her 
kunne man gjennomføre langsiktige 

forsøk i mørke og ved lav temperatur. 
I bassengene drives det blant annet 
forskning på utlekking av miljøgifter 
fra sediment som er hentet fra sjø-
bunnen i for eksempel Oslo havn. 
Her ble det hentet bløtbunnsprøver 
i Bjørvika før byggingen av Den 
Norske Opera. 

Kaianlegget
Kaianlegget er forsterket for å 
kunne ta imot større båter med 
bløtbunnsprøver, som for eksempel 
forskningsfartøyet «Trygve 
Braarud», og det er kjøpt inn en box-
corer for å hente inn større utsnitt av 
sjøbunnen til eksperimentene.

Ballast-anlegget
På stasjonen etablerte BallastTech-
NIVA, som er et datterselskap til 
NIVA, høsten 2005 et fullskala 
senter for landbasert testing 
av utstyr for behandling av 
ballastvann. Det er det første i sitt 
slag i verden, og testingen skjer i 
henhold til retningslinjene til den 
internasjonale sjøfartsorganisasjonen 
IMO. Her står det nå 1 tank på 
550 kubikkmeter og 3 tanker på 
250 kubikkmeter. Flere av de store 
selskapene som tilbyr anlegg for 
rensing av ballastvann på markedet 
i dag, har fått sertifisert anlegget sitt 
på stasjonen. 

NIVA har nå også blitt godkjent 
av det amerikanske US Coast 

Guard (USCG) som leverandør 
av ballastvann-tester. I testene til 
USCG blir også ferskvann benyttet. 
Her vil nok noen huske fra sist 
sommer at NIVA har hatt flere 
besøk av tankbil fra brannvesenet. 
Brannvesenet har fraktet ferskvann 
fra tjern flere plasser i Solbergbygda. 
Vannet som ble hentet, var fullt av 
små organismer som ble benyttet i 
testene. 

Akvakultur
Stasjonen fikk i 1990 konsesjon av 
Fiskeridirektoratet for landbasert 
oppdrett av laks og ørret til bruk 
i forskningssammenheng. En 
forutsetning for denne konsesjonen 
er en tilfredsstillende behandling 
av avløpsvannet fra fiskekarene. Det 
er derfor investert i et mekanisk 
renseanlegg (hjulfilterprinsippet) 
som renser vannet for partikler 

Ballast-anlegget fotografert i oktober 
2010.

Fra bløtbunnbassengene innendørs.

større enn 150 nanometer. Deretter 
pumpes vannet ut på 30 m dyp. 
Innholdet av næringssalter og 
organisk materiale i avløpsvannet 
kontrolleres løpende. I dag blir alt 
vann som kommer fra forsøkshaller 
behandlet i renseanlegget, slik 
at det skal være null-utslipp ut i 
Solbergelva. I 2013 ble stasjonen 
tilkoblet Solbergstrand Søndre Vann 
og Avløp (SSVA). 

Populære omvisninger
Stasjonen er et populært 
omvisningsobjekt for skoleelever og 
studenter. Elever i den videregående 
skolen og studenter fra NMBU og 
andre universiteter og høyskoler har 
fått innføring i hvordan en forsker 
i modelløkosystemer, hvordan 
landbasert lakseoppdrett drives, og 
hvilke miljøproblemer som oppstår.





18 PENSJONIST-NYTT 1/2016 PENSJONIST-NYTT 1/2016 19

m e d m e n n e s k e l i g h e t    •    h u m O r    •    g l e d e

12
PU

N
K
T

SELVVALGT
ER VELVALGT!

Avd. Follo Tlf. 64 93 22 60  ♥  www.primaomsorg.no

Ta kontakt for en hyggelig prat og mer informasjon. 

Et møte er kostnadsfritt og uten forpliktelser: 

Avd. leder Frogn, Ann-Mari Johnsen, mobil 412 35 142

✓ Stell i hjemmet, handling, rengjøring

✓ Smakfull hjemmelaget mat

✓ Dusj, stell og personlig pleie

✓ Avlastning og tilsyn for pårørende
f.eks. ved reise/ferieopphold

✓ Sosialt samvær, samtalepartner

✓ Tur og reisefølge (også utenlands)

✓ Følge til lege, butikk, kafebesøk

✓ Hårstell og fotstell i eget hjem

PRIMA OMSORG er et supplement til den kommunale helsetjenesten. 
Vi tilbyr bistand som kan gi deg eller dine en tryggere og lysere hverdag – med alt 

fra en ekstra dusj til gode smaker og fine sosiale opplevelser. Vi ser helheten 
i hvert enkelt menneske, er fleksible og tilrettelegger etter ønsker og behov.

FRITT BRUKERVALG 
I FROGN KOMMUNE
Har du vedtak på praktisk bistand kan du nå 
velge Prima Omsorg som tjenesteutfører. 
Fakturering går som normalt via 
kommunen og prisen er den samme.

Vi tilbyr faste personer som møter deg med 
varme, humor og faglig effektivitet – du skal 
se fram til våre besøk og være fornøyd når 
vi går!

Sylvia Salvesen (1890‒1973) var eier av Ekeberg gård i Frogn fra 1920-
årene. 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 konsentrasjonsleirer i krigens siste dager. De første delene 
av denne artikkel-serien er basert på et bidrag i boken «Ti vinner-kvinner 
og en taper», utgitt av Akershus Kulturvernråd i 2014.

Tekst: Solveig Krogsrud

Sylvia Salvesen – en modig kvinne: Del 5

Drømmen om Solhøgda
Sylvia Salvesen kastet seg aktivt inn i 
arbeidet etter krigen, og hun ønsket 
å bygge et rekreasjonshjem for norske 
kvinnelige krigsfanger – et monument 
over deres patriotiske innsats under 
andre verdenskrig. Hjemmet skulle hete 
Solhøgda. Hun har i alle sine livsfaser 
vist at hun var en handlekraftig kvinne, 
så også her. Som eier av Ekeberg gård 
i Frogn gav hun en tomt på ca. 10 mål 
like nord for bygningene på gården. Der 
skulle drømmen bli til virkelighet. Med 
stor gjennomføringsevne lot hun ord bli 
til handling. 

Det startet med et opprop til 
norske kvinner og menn. Der het 
det: «Krigens harde år satte dype 
spor i vårt lands historie. Mange 
uerstattelige verdier gikk tapt. De 
av våre landsmenn som var fanger i 
tyske fengsler og konsentrasjonsleirer 

ble utsatt for en voldsom fysisk og 
psykisk påkjenning. Mange tidligere 
fanger har fått varige skader, og for 
andre viser det seg at virkningene 
ofte melder seg flere år etter krigens 
slutt og kommer regelmessig tilbake. 
Den hjelp som staten har ytet er 
begrenset. Det har lenge vært arbeidet 
med tanken om å hjelpe disse våre 
landsmenn til å få rekreasjon for å 
gjenvinne styrke og sunnhet.

 Sylvia Salvesen har tatt initiativ 
til bygging av et rekreasjonshjem for 
tidligere kvinnelige fanger. Hun har 
til dette formål skjenket en tomt som 
ligger på eiendommen Ekeberg gård 
ved Oslofjorden nedenfor Drøbak. 
For å gjennomføre denne oppgaven er 
det nedsatt en komité som for tiden 
har følgende sammensetning: Fru 
Sylvia Salvesen – formann, Divert 
Bull-Christophersen, Nancy Gjerseth, 
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Edith Rand, Ing. Leif Nordstrand, 
Astri Stang-Lund, Sylvia Wiese, 
Direktør Lauritz Sand og Ing. Erling 
Brekke – sekretær». 

Bortsett fra Sylvia Wiese som var 
Sylvia Salvesens datter, var alle med-
lemmene tidligere krigsfanger. 
Rekreasjonshjemmet Solhøgda ble 
i først byggetrinn planlagt for 24 
personer pluss betjening. Meningen 
var at Solhøgda senere skulle gå over 
til å bli et rekreasjonshjem for tidligere 
sinnslidende. Midler til bygging og 
drift skulle skaffes til veie ved 
innsamling og gaver.

Bred støtte fra kjente personer
Mange ruvende personer støttet opp 
under Sylvia Salvesens brennende ønske 
om å reise Solhøgda. Vi vil nevne noen 
av dem her.

C. J. Hambro (1885–1964) var en 
kjent pressemann og politiker. Han 
spilte en avgjørende rolle i 1940. Som 
stortingspresident sørget han for at 
kongefamilien og Stortinget kom 
til Hamar om morgenen 9. april, og 
han fikk i stand Elverumstraktaten 
som gav regjeringens arbeid i London 
et konstitusjonelt grunnlag. Om 
Solhøgda uttalte han: «Planen om et 
rekreasjonshjem for norske kvinner som 
fikk sin helbred ødelagt eller svekket i 
tyske fengsler og konsentrasjonsleire, 
fortjener den største og varmeste 
sympati fra alle sider. Man må bare håpe 
at hjemmet kan bli reist, lyst og vakkert, 

så det senere kan fortsette å bli et hjem 
for utslitte kvinner, som har slitt seg ut i 
sin gjerning, og bli stående som et verdig 
minne om våre kvinners patriotiske 
innsats og offervilje i krigens tunge år».

Didrik Arup Seip (1884–1963) var 
universitetsrektor fra 1937 til han ble 
avsatt av okkupasjonsmyndighetene 
i 1941. Han var internert på Grini og 
ble deretter sendt til Sachsenhausen. 
Om Solhøgda sa Seip følgende: «I 
krigsårene var det mange som vant nye 
venner i arbeidet for Norges frihet, 
enten de kunne arbeide på frifot hele 
tiden eller de kom i tysk fangenskap. 
Naturlig nok ønsket de å komme 
sammen igjen med sine venner og 
fangekamerater, som nå er spredt over 
hele Norge. Sylvia Salvesens plan om et 
rekreasjonshjem for kvinner som har 
vært i tysk fangenskap, vil bli et middel 
til at vennskapet mellom kvinner som 
delte skjebne som fanger i de harde 
årene, kan holde seg og vokse videre. Vi 

burde ha flere slike ‘hjem’, hvor vi som 
var tyske fanger på Grini eller andre 
fangeleire i Norge og Tyskland, kunne 
møtes og være sammen fra tid til tid». 

Francis Bull (1887–1974) var 
professor i nordisk litteratur ved 
Universitet i Oslo. Han satt i tysk 
fangenskap på Grini i årene 1941–1944. 
11. april 1956 skrev han om Solhøgda-
prosjektet: «Gang på gang har jeg i 
senere år hatt den triste opplevelse å høre 
gamle fangevenner klage over at de nå, og 
i stigende grad, merker ettervirkninger, 
både fysisk og sjelelig, etter fangetidens 
lidelser og at en følelse av å være 
forbigått hadde fylt mange av dem med 
bitterhet. Tanken om å skape et hvile- og 
rekreasjonshjem – først for kvinnelige 
Tysklandsfanger og dernest for mannlige 
kolleger – forekommer meg å være 
overordentlig tiltalende. Den vil straks 

lyse opp i mange dystre sinn, og den bør 
snarest mulig gjøres til virkelighet. Med 
den vakre tomten som Sylvia Salvesen 
har skjenket, og de pengene som alt 
er brakt til veie, er man godt i gang 
fremover imot realisasjonen, og jeg vil 
på det varmeste anbefale både ideen og 
den fortsatte innsamlingen».

Oppfordring til kunstnerisk 
utsmykning
Solhøgdakomiteen oppfordret norske 
bildende kunstnere til kunstnerisk 
utsmykning og skriver: «Vi oppfordrer 
norske bildende kunstnere til å være 
med på å skape et harmonisk og 
vakkert byggverk. Det er vårt mål at 
Solhøgda skal bli et sted hvor arkitektur 
og kunst i forening fyller sin egentlige 
misjon – å bli en enhet som virker mest 
mulig inspirerende for mennesker som 

Arkitekt Erling Bakke overtok etter Ulf Harslev og utarbeidet denne tegningen av 
Solhøgda som ble gjengitt i Akershus Amtstidende høsten 1955. Innsamlingen av 
midler pågikk for fullt. 

Arkitekt Ulf Harlevs tidlige skisse av 
Solhøgda ble utgitt som brevmerke 
i 1953. Merket kostet 1 krone, og 
inntektene gikk til prosjektet.
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skal bo her. I og med at oppgaven løses 
med det mål for øye, er vi sikre på at 
bygget får den ‘monumentale’ karakter 
som gjør det til et verdig minnesmerke 
over de kvinnelige krigsfangers innsats i 
vår frihetskamp. 

I samarbeid med arkitekten 
vil rammen for den kunstneriske 
utsmykking bli trukket opp. Innen 
denne ramme vil det blant annet bli 
behov for: dekorasjon av veggfelt, et 
utvalg av malerier og grafisk kunst, 
relieffer og skulpturer, musikk, intarsia, 
vevnader o.s.v. Vi ser det som en 
nasjonal oppgave å gi dette byggverket 
en karakter som kan stå for kommende 
slekters kritikk. Derfor er det at vi 
appellerer til kunstnere i vårt land om å 
gjøre en innsats for denne sak».

Mange av datidens kunstnere, 
blant dem Henrik Sørensen, Dagfin 
Werenskiold, Thomas Breivik, 
Per Krohg, Knut Rumohr, Anne 
Grimdalen og flere, erklærte seg villige 
til å bidra og lot appellen gå videre. 

Nationaltheatret bidrar 
Med sitt gode nettverk og omdømme 
benyttet Sylvia Salvesen seg også av 
teaterverdenen og norsk presse. I 
Aftenposten fredag 13. november 
1953 finner vi Solhøgda omtalt under 
overskriften: «Rekreasjonshjem for 
kvinnelige Tysklandsfanger. Sylvia 
Salvesen gir tomt og møbler – Ragna 
Wettergreen spiller bestemor søndag 
kl. 13». Avisen skriver blant annet: 

«Søndag slår Nationaltheatret et slag 
for kvinnelige Tysklandsfanger ved 
å spille ‘Eventyret’ som matiné. Det 
er vår teaterverdens evigunge Ragna 
Wettergreen som har hatt ideen. 
Varmhjertet og impulsiv kom hun 
til Sylvia Salvesen og sa: Jeg vil spille 
bestemor helt gratis! 

Og fra kjeller til loft fulgte teatret 
hennes generøse eksempel. Ingen skal 
denne dag ha noe for sitt arbeide, alt 
skal uavkortet gå til Solhøgdafondet. 
– Og nå, sier Sylvia Salvesen, står 
det til alle oss som kom oss velberget 
gjennom katastrofeårene, å fylle 
teatret til siste plass. La oss hylde hele 
Norges bestemor, samtidig som vi 
viser vår takknemlighet mot dem som 
tok de hårdeste slagene dengang det 
gjaldt å ofre noe for friheten».

Skuespilleren Ragna Wettergreen 
(1864–1958) var en «diva» innen 
norsk film- og teaterverden. Hun var 
hele 89 år da hun spilte til inntekt 
for Solhøgda i 1953. Pålitelige kilder 
sier at kong Haakon var til stede på 
forestillingen.

«Ekeberg gård har lenge vært 
samlingsstedet for tidligere Ravens-
brückfanger», skriver Aftenposten. 
«Norske har bodd der i uke- og 
månedsvis og utlendinger har vært der 
i år ad gangen. Men Sylvia Salvesen 
mener at de også bør være sikret et 
hus når hun engang er borte. Derfor 
denne appellen».
Artikkelen fortsetter i neste nummer
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Velkommen til KIWI 
Ullerudsletta

Hilde i samtale med sin farfar Kolbjørn 
Degerud på Søndre Digerud gård i 1972. 
(Foto: Reidar Salvesen).

Lokalhistorie fra Digerud – Del 7

Ishuset i Sønderstøa

Min farfar Kolbjørn Degerud var født 
i 1897 på Digerud og døde i 1982. 
Han var en god forteller. Faren, Johan 
Kristiansen (1865-1942), var isskjærer 
og god venn med Wiborg-familien. 
Farfar var lekekamerat med barna til 
iseksportør Axel Wiborg. På bildet 
forteller han meg om hendelser fra 
denne viktige tiden i Digeruds historie.

Tekst: Hilde Degerud Jahr

Iseksporten fra Digerud-området
I Nesoddens historie, bind 2, skriver 
Christian Hintze Holm: «Thomas og 
Axel Wiborg overtok Parrs rolle som 
ledende i bransjen. Wiborgene sto for 
en ikke ubetydelig del av iseksporten 
fra Nesodden, f.eks. fra Spro, Svestad 
og Fjellstrand. På 1870-tallet gikk 8 av 
10 skip med Wiborg-is til britisk havn, 
de andre til Sverige og Frankrike. I 
1910 var den britiske andelen redusert 
til 4 av 10 skip. 3 gikk til tysk havn og 
2 til svensk havn». 

Axel Wiborg hadde også stor 
virksomhet i Frogn kommune; på 
Hallangen og på Digerud. Farfar 

fortalte om et yrende liv den gang 
det var produksjon av naturis.  Om 
vinteren var det mange i arbeid med 
isskjæring, snømåking og frakting av 
is til isbinger og ishus som sto mange 
steder. Om sommeren ble dammene 
tømt, renset og fylt med ren sand. 
Trærne rundt vannene ble fjernet. 
Veier og demninger ble bygget og 
reparert. Både på Søndre Hallangen 
gård og på Digerud var det mange 
hester på stall. Farfar fortalte at 
moren Kristiane bidro til inntektene 
i familien ved å selge stekt flesk til 
folkene som drev med isskjæring. 
Faren Johan arbeidet som lekteskipper 
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om sommeren og som isskjærer om 
vinteren.  Siden Axel Wiborg bodde 
her når han ikke var i villaen i Oslo, 
ble Digerud et senter for både arbeid 
og administrasjon.

fotografier, har jeg tegnet ishuset. 
Tegningen er laget ved å legge 
tegnearket oppå fotoet fra samme 
sted. Jeg har fjernet huset som er 
bygget innenfor muren til det som 
har vært ishuset. Til høyre er muren 
for fundamentet til isrenna, som har 
vært bygget der det nå heter «Islia». 
Fra samme fundament har det gått 
trekonstruksjoner i flere retninger for 
å flytte isblokkene, som var på 63 x 
63 cm og av varierende tykkelse. Vi 
ser to bilder av disse konstruksjonene. 
Jeg har fått skannet begge bildene fra 
Axel Wiborgs personlige fotoalbum i 
møte med hans sønnesønn, Bjørn Q. 
Wiborg.

Vi forestiller oss hvordan det var
Isdammene Søndre og Nordre 
Sønderstødam ligger på toppen av det 
bratte terrenget opp fra Sønderstøa. 
Oppe ved Nordre Sønderstødam sto 
det en stor isbinge. Stedet har vi på 
Digerud omtalt som «Stabeltomta». 
Farfar fortalte at en «roper» sto 
ved Stabeltomta og ropte et varsko 
hver gang man sendte en isblokk ned 
renna. En isblokk veide rundt 150 kg. 
Det var avsatser hvor isblokka stoppet 
før den ble sendt til neste avsats. For 
å få godt tak hugget de ispigger inn i 
hakk som var laget i hver isblokk. De 
la våte tøystykker noen steder i renna, 
og det var metallplater med tagger opp 
for å bremse isen. 

Det var to isrenner som førte 

Slik kan ishuset i Sønderstøa ha sett ut. (Tegning: Hilde Degerud Jahr, 2016).

Samme sted i dag. Muren for ishuset går rundt et gult hus. Fundament for isrenne til 
høyre. (Foto: Einar Jahr).

Ishuset i Sønderstøa
I Sønderstøa er det to godt bevarte 
murer fra ishus og isrenne. Ut fra 
samtaler med lokale beboere som har 
hørt og lest om istrafikken og sett 

isblokker til skipene som lå ankret i 
Sønderstøbukta; én fra Stabeltomta 
ved foten av Nordre Sønderstødam og 
en annen fra Søndre Sønderstødam 
ned «Islia» til fundamentet og 
ishuset. Her var det mulig å lagre 
mye is. Det var nødvendig å få isen 
raskt om bord i skipene når fjorden 
var isfri og strømmen i vannet var 
gunstig. Bildene fra 1907 er tatt 7. 
mars. Det var så sent på vinteren at 

Isdrift i Sønderstøa 1907. Murt fundament 
for isrenne må være til høyre på utsiden 
av bildet. Fundamentet er i dag en vakker 
ruin. Merket kyststi går herfra og sørover. 
(Foto: Axel Wiborg).

Isdrift i Sønderstøa 1907. Det var platåer 
hvor isblokkene stanset før de ble skjøvet 
videre ut mot skipene. De to bildene viser 
samme skip. De ble lastet med is 7. mars 
for 109 år siden. (Foto: Axel Wiborg).



28 PENSJONIST-NYTT 1/2016 PENSJONIST-NYTT 1/2016 29

fjorden antagelig var isfri. Vi ser at 
baugen på skipene har retning mot 
Drøbaksundet. De er klare for å lastes 
og starte turen sørover. Det er en 
seilskute og et dampskip.

Hvordan var ishuset bygget?
På side 246-247 i Nesoddens 
historie, bind 2, omtaler Christian 
Hintze Holm ishus og isrenner. 
Han nevner at det var to typer 
ishus, nemlig patenthus og isstabler. 
Med «patenthus» mener han 
tydeligvis ishus som hadde tak, mens 
«isstabler» må være det som andre 
omtaler som «isbinger». Isbingene 
manglet tak. I stedet ble det lagt sagflis 
eller høy på toppen av isen. Isbingene 

(stablene) var altså en enklere og 
billigere løsning enn patenthusene. 

Christian Hintze Holm skriver 
blant annet: «Patenthusene hadde 
doble vegger, og det opptil 20 cm 
tykke hulrommet var fylt med sagflis. 
Også loftet var isolert på samme måte. 
For å forhindre varmen i å komme 
til etter hvert som isen ble tatt ut, 
kunne husene i tillegg være delt opp i 
flere rom. Det ble lagt halm, granbar 
eller sagflis mellom isblokklagene 
for at de ikke skulle fryse sammen. 
Gulvene måtte være konstruert slik at 
smeltevann ble ledet bort – for uansett 
hvor godt husene ble isolert, var en viss 
smelting ikke til å unngå».  
Artikkelen fortsetter i neste nummer

Sønderstøa i desember 2015, sett fra kyststien sørfra. «Stø» betyr landingsplass 
for båter. Det er merket sti videre fra Sønderstøa til Digerud grendestue og til 
Fagerstrand via Digerud brygge. Muren fra fundamentet til isrenna er helt til høyre i 
bildet. Muren for ishuset er på utsiden av bildet - opp i hellingen til høyre. (Foto: Hilde 
Degerud Jahr).

FØLG MED I

DYRLØKKEVEIEN
Vinner kampen
mot høye priser!

HVERDAGER KL 07 – 23
LØRDAGER KL 08 – 20

GRØNTHUSET
DRØBAK GRØNT- OG 

FRUKTTORG

PAVELSGÅRDEN – STORGT. 7
TLF: 64 93 02 88
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Fortellingen om Frogns siste og største 
kvinnelige industriarbeidsplass – Del 7
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.                                           

som bedrift 
og arbeidsplass

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

Hybeltilværelsen
For mange av syerskene var det å 
begynne på Ilni et første møte med 
et annet miljø, en fremmed by, 
andre boforhold og mennesker enn 
hva de var vant med hjemmefra. De 
kom fra Kristiansund, Åndalsnes, 
Jæren, Trondheim, Kvam, Molde, 
Ås, Hamarøy osv. Flere av syerskene 
har fortalt om sitt første møte med 
Drøbak og Ilni. Samtlige forteller at 
de ble godt mottatt, men ikke alle har 
udelt positive minner.

En kvinne som i dag bor i Drøbak, 
har fortalt om omstendighetene 
rundt reisen til et liv langt hjemmefra. 
Hun var bare 15 år da hun dro fra 
Mandalen i Nord-Troms til Drøbak 
sammen med kusinen sin, Synnøve:

«Så Synnøve lånte meg penger, 
men jeg måtte ha pass for vi skulle 
reise gjennom Sverige. Det var den 
billigste veien. Første natta tok vi 
tog fra Tromsø til Narvik, og så 
videre til Kiruna. Der sov vi over på 
Misjonshospitset, og da skrev jeg et 

kort til mamma. ‘Jeg har reist sørover’, 
stod det».

Mange gjorde som henne; reiste til 
Drøbak sammen med en slektning, 
eller slektningen kom først og de etter. 
Informantene gir inntrykk av at det var 
et godt samhold syerskene imellom. De 
tok vare på hverandre og holdt sammen. 
Varige vennskap og bånd utviklet seg 
for mange. Samholdet var selvsagt også 
en konsekvens av det tette båndet som 
nødvendigvis måtte oppstå når arbeid, 
hjem og fritid hørte til samme miljø. 
Det var med andre ord en sterk sosial 
identifisering innad på arbeidsplassen – 
og særlig blant syerskene.

Ikke alle de tilreisende syerskene fikk 
losji ved en av fabrikkens hybler med 
det samme de kom til byen. Flere 
måtte ty til privat innkvartering mens 
de ventet på at det skulle bli ledig på 
en av fabrikkhyblene. Alt ble ordnet 
og tatt hånd om av personalansvarlig 
ved fabrikken. Som regel møtte 
personalsjefen, Egil Bakke, jentene 
ved ankomst og fulgte dem til 
stedet de skulle bo. Det kunne være 
nokså varierte forhold på de private 
losjeringsstedene, med rom som var alt 
fra rause og romslige til trange og kalde. 

Flere i lokalbefolkningen benyttet 
seg av muligheten til utleie. En 

Grøndalblokka i Osloveien var ett av tre hybelhus for Ilni-ansatte. Huset ble bygd i 
1956 og er for lengst revet. Her har Trudy Mørk Wollbraaten malt bygningen etter 
hukommelsen. (Akryl på lerret, 50x60 cm. Kilde: Utstillingskatalogen «Borte», 2015).  
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kvinnelig funksjonær nordfra hadde 
strev med å finne seg et sted å bo i den 
første tiden på Ilni. I annonsene til 
Amta kunne det stå: «Hybel til leie 
i Drøbak. Ikke nordlendinger». For 
mange måtte det en hybeltilværelse og 
bofellesskap med de andre syerskene 
til før trivselen meldte seg.

Tre hybelhus
Ilni hadde tre hus med hybler til 
de ansatte. I tillegg var det fire 
familieleiligheter. Hver hybel var på 
seks kvadratmeter og var møblert med 
en sovesofa, et skatoll, et klesskap, en 
lenestol, et bord, en stålampe og en 
vask. Kjøkken og bad med dusj måtte 
deles. Kjøkkenet var ikke stort, og man 
rakk det meste fra midten av rommet. 
Derfor var kantina et kjærkomment 
innslag for mange, men få hadde råd til 
middag på kantina hver dag:

«Jeg husker at jeg kjøpte middag 
i hvert fall en gang i uka. Vi hadde ei 
dame som lagde kjempegod lapskaus 
hver onsdag, og da kjøpte jeg alltid 
middag. Den var nyydelig!».

Oppnavn på hybelhusene
Å være innflytter i et småbymiljø 
kunne by på utfordringer. Et utslag 
av det var oppnavnene hybelhusene 
fikk. Mange unge, enslige kvinner 
samlet under samme tak var et spesielt 
innslag i nærmiljøet. For de unge 
mennene i Drøbak må det ha vært 
særs spennende. Ifølge syerskene var 

det også de som navnga hybelhusene. 
Grøndalblokka i Lensmannssvingen 
ble «Ridehuset», Einebu på Sogsti var 
«Muselund», og huset ved fabrikken 
ble «Dydens hvile». 

Den dag i dag er det gamle 
drøbaksgutter som smiler med hevede 
øyebryn, mens de sier: «Du har vel 
hørt om hybelhusene …». Innforstått 
i uttalelsen er at hybelhusenes navn 
og rykte var en del av «kunnskapen» 
til lokalbefolkningen den gangen. 
Oppnavnene i seg selv trenger ingen 
ytterligere utbroderinger, men 
en tidligere syerske hadde denne 
kommentaren til hvorfor navnene 
oppstod: «Det var de gutta som ikke 
fikk sjans på jentene det».

Ellers verserer det flere historier 
om fest og bruduljer på hybelhusene, 
men for jentene som bodde der, var 
hybelhusene først og fremst en base 
til å slappe av etter mange timer ved 
symaskinen eller annet arbeid ved 
fabrikken.
Artikkelen fortsetter i neste nummer

Fest på hybelen.

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

Del 8

Slekten Parr
I vår omtale av slektsbøker med lokal 
tilknytning har turen kommet til 
slekten Parr. Etter at handelen med 
trelast hadde stagnert i Drøbak i første 
halvdel av 1800-tallet, fulgte en ny 
næring som fikk stor betydning. Det 
var eksporten av naturis fra ferskvann. 
Her sto familien Parr i Drøbak 
sentralt. Tjern nær Oslofjorden ble 
leid eller kjøpt, og det ble anlagt 
isdammer. Videre ble det bygget store 
ishus, ofte med lange isrenner, og 
skipsfarten tok seg opp igjen. Det aller 
meste av iseksporten gikk til London. 
Mange av seilskutene som ble brukt 
i denne trafikken, var imidlertid av 
eldre dato. De kunne være nokså 
skrøpelige, og iseksporten var en kald 
og risikabel virksomhet. Tidlig på 
1900-tallet gikk etterspørselen etter 
norsk naturis sterkt tilbake fordi mer 
moderne kjøleteknikk for matvarer 
ble tatt i bruk.

Vi har tidligere nevnt at det er en 
del slektsinformasjon om familien 

Parr i heftet «Familier i Drøbak i 
1700 og 1800 årene - En foreløpig 
arbeidsskisse», utarbeidet av Knut H. 
Johansen i 1969. Men den viktigste 
kilden til informasjon om Parr-slekten 
er boken «Opptegnelser om slekten 
Parr og dens ætlinger», skrevet av 
Westye Parr Egeberg og utgitt i 

Søren A. Parr (1815-1903).
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1957. Boken er på 63 sider og rikt 
illustrert. Foruten en oversikt over en 
del medlemmer av slekten, har boken 
egne kapitler om Søren Angell Parr 
(1815-1903), Henry Parr (1849-1924), 
den store iseksporten, Parr-gården i 
Drøbak og til slutt et kapittel med 
tittelen «Old Parr».

Innledningsvis nevner Westye 
Parr Egeberg en del familienavn 
som gjennom ekteskap eller på 
annen måte sogner til slekten Parr. 
Det er blant annet slektsnavnene 
Fearnley, Braadland, Angell, 
Brandt-Darre, Peterson, Faye, 
Nyquist, Lampe, Bruusgaard, 
Aubert, Anker, Tandberg, Urbye, 
Eger, Hansson, Egeberg, Wedel 

Fra iseksportens storhetstid. Villa Parr omgitt av sjøboder, flere ishus, et badehus 
og et skip som laster is. Bak ishusene til venstre ligger Skrivergården med de 
kjempestore kastanjetrærne. Lengst til høyre ser vi Drøbak kirke. Bildet er trolig fra 
1870-årene. (Kilde: «Slekten Parr og dens ætlinger»).

Jarlsberg, Eek, Klaveness, Aall, Finne, 
Berg, Løvenskiold, Wilhelmsen, 
Backer Grøndahl, Mellbye, Treider, 
Mørch, Fermann og Henriksen.  På 
forskjellige måter kan disse slektene 
ha tilknytning til stamfaren Henry 
Parr (d. 1774) og hans hustru Ann 
Fearnley (1735-1811).  

Stamfarens sønn Henry Parr II 
slo seg ned i Norge. Han var født 
i Hackmond Wyck i Yorkshire, 
England i 1772 og døde i Drøbak 
i 1859. Henry giftet seg med 
danskfødte Ragne Christiane Giede 
(1788-1849) og ble stamfar til den 
norske grenen av Parr-slekten. Han 
var en kunnskapsrik mann og en nær 

venn av Christian Magnus Falsen. 
Men Henry Parr II var også en streng 
og hissig mann. Barna gikk til tider på 
tå for ikke å irritere ham. 

De fikk i alt syv barn, og av disse 
vil vi spesielt nevne Søren A. Parr. 
Som skipsreder og iseksportør fikk 
han stor betydning for næringslivet 
i Drøbak og omegn. Han var svært 
engelskvennlig, og han skal ha arvet 
noe av sin fars hissige temperament. 
Han kjøpte Parr-gården i 1850 og satte 
snart i gang med eksport av naturis, 
som nå ble stadig mer etterspurt for 

Fru Hannah Parr med fem barn og et barnebarn i hagen i Drøbak omkring 1894.

kjøling av fisk og andre ferskvarer. Det 
var en tid med store endringer på en 
rekke områder i samfunnet, og vi sto 
foran en viktig periode som gjerne blir 
kalt «det moderne gjennombruddet».

Den flotte eiendommen i Drøbak 
hadde en stor frukthage og strandlinje 
helt fra Ringgården i nord til kirken 
i sør. På den nordre delen av tomten 
bygde Søren A. Parr fire ishus. Disse lå 
lavt i terrenget i forhold til veien, slik 
at isblokkene kunne gli nedover på 
isrenner og direkte inn i ishusene. Han 
leide tjern i Frogn, Nesodden, Røyken 
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og Asker hvor det ble hentet is. Han 
bygde flere ishus rundt Oslofjorden, 
og han eide i tillegg Søndre Hallangen 
gård fra 1885 til 1897. Her hadde han 
mange hester som særlig ble brukt til 
transport av is.

I 1847 hadde Søren A. Parr giftet seg 
med Hannah Jørgensen (1825-1897), 
som var datter av kjøpmann Christian 
Jørgensen i Drøbak. Hennes fulle navn 
var Johanne Hannah Mathea Olivia. 
De fikk til sammen seks barn, hvorav 
fem nådde voksen alder.

«Drøbak og besteforeldrenes hus 

Medlemmer av slekten fotografert i hagen i 1909. Fire år senere ble Parr-eiendommen 
solgt. (Kilde: «Slekten Parr og dens ætlinger»). 

var paradiset for meg som gutt», skriver 
Westye Parr Egeberg i sin bok om Parr-
slekten. Hjulbåten «Svanhild» ankom 
Hamborgbrygga, og «Jarlsberg» 
la til ved Lehmannsbrygga, full av 
glade sommergjester. Inne på Parr-
eiendommen var det jordbær, moreller 
og epler, og bestefaren hadde til og med 
et esel som han fikk kjøre med. Han 
fikk dessuten lov til å benytte en liten 
jolle, og med den kunne han dra ut på 
fjorden tidlig om morgenen og prøve 
fiskelykken ved Småskjær. 

I et litt spesielt kapittel med tittelen 

«Old Parr» omtaler Westye Parr 
Egeberg til slutt engelskmannen 
Thomas Parr, som skal ha blitt svært 
gammel. Det har blitt påstått at han ble 
hele 152 år og levde fra 1483 til 1635. 
(Av og til forekommer påstander om 
folk som har levd et usedvanlig langt 
liv. Vi kan nevne den legendariske 
Christian Jacobsen Drakenberg, som 
muligens bløffet om sin høye alder på 
nesten 146 år).  

Gamle Thomas Parr hadde et 
muntert sinn og tok gjerne et glass øl. 
Da han var blitt 120 år, skal han ha 
giftet seg for annen gang. Hustruen het 
Catherine Milton. 142 år gammel fikk 
han spørsmål fra kongen av England 
om hva han hadde gjort annerledes enn 
andre mennesker for å bli så gammel. 
Thomas Parr kunne ikke gi annet svar 
enn at han gjorde bot og lovet bedring 
da han fylte hundre år. Da han døde i 
1635, ble han visstnok hedret med en 
gravplass i Westminster Abbey fordi 
han var Englands eldste innbygger 
noensinne.

Westye Parr Egeberg påpeker 
imidlertid at det ikke er noen bevis 
på slektskap mellom «Old Parr» og 
slekten Parr i Drøbak, til tross for 
at døpenavnet Thomas forekommer 
i drøbakslekten. Navnet Parr har 
vært i bruk i England gjennom flere 
århundrer. Det forekommer også i 
adelige og kongelige forbindelser, men 
uten at det er en sikker forbindelse til 
Parr-slekten i Drøbak. 



38 PENSJONIST-NYTT 1/2016 PENSJONIST-NYTT 1/2016 39

I forbindelse med at Folkvang blir 100 år i begynnelsen av 2017, vil vi gjerne 
samle sammen historie om stedet av ulike slag. Vi tenker for eksempel på:

• har du tegninger eller fotografier fra tidligere tider, er det interessant
• sitter du på gamle protokoller fra tidligere faste brukere, for eksempel Frogn 

Selskabelige Forening eller Frogn Ungdomsforening, er vi interessert 
• kan du fortelle om hvordan Folkvang ble brukt under krigen?
• har du hatt hest på stallen?
• eller brukt utedoen?
• hvem blant Frogns nålevende var først på Folkvang?
• var du kanskje med på den store ombygningen i 1956?
• eller har annet interessant å fortelle,

ja, da tar du snarest kontakt med Ole-Johs. Hafsten, mobil: 924 12 498 eller 
e-mail: ojhafsten@hotmail.com.
Intet for smått – intet for stort: vi er takknemlig for ethvert innspill!

På forhånd takk og med vennlig hilsen
Ole-Johs.

ETTERLYSNING AV BIDRAG 
TIL FOLKVANGS HISTORIE

Fugler i Frogn
Status, fuglesteder og gratis turer med guide

Norsk Ornitologisk Forening avd. Drøbak/Frogn (NOFOA DF) ønsker å 
gi deg litt informasjon om fugler. Fuglene i Frogn er dessverre i tilbakegang 
– i likhet med Norge for øvrig. Dette gjelder også i Europa og resten av 
verden. 

Tekst og foto: Ivar Ruud Eide

En negativ trend
Årsaken til fuglenes tilbakegang er 
sammensatt. Ødeleggelse av biotoper 
og regnskog, forurensing, tørrlegging 
av våtmarker, intensivt jordbruk 
og skogbruk, lovlig og ulovlig jakt, 

giftsprøyting og utslipp av miljøgifter 
er årsaker til denne negative trenden. 
Vi i Frogn kan gjøre noe lokalt, men 
vi ser at kommunen som sådan har 
en noe lunken holdning til denne 
problematikken. Lokalt har vi mistet 

Hønsehauk som har tatt en måke på Parrstranda. Hauken var avmagret og ble kjørt 
til oppforing og pleie.
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omtrent 30 % av fuglebestanden. 
Enkelte arter har minket med over 90 %.

Noe positivt er det likevel
På bildet fra Håøya ser du en ærfuglmor 
med en mengde ærfuglunger. Bildet er 
tatt på østsiden av øya. Ærfuglen har 
økt i antall i indre del av Oslofjorden i 
de senere år. Vi må anta at dette skyldes 
lav beskatning (lite eller ingen jakt), og 
at det er lite predatorer (rovdyr) som tar 
ungene. Småskjær har ofte en ganske 
stor mengde ærfugl som bruker stedet 
som en hvileplass. Du kan se opptil 
100–200 stykker i dette området. 

Havørna er jo nå kommet tilbake 
til indre Oslofjord (Frogn kommune) 
etter 126 års fravær. Den kom hit i 
2008, og i fjor sommer fikk den en 

unge på vingene. Året før fikk den ut 
to unger. Den hekker i veldig ulendt 
terreng på østsiden av Håøya der det er 
ferdselsforbud i hekkesesongen.

Småfugler til middag
Hele 20 % eller en av fem fuglearter 
i Europa står nå i fare for å dø ut. 
Flere av disse hekker i Frogn. I 
Europa gjelder dette hele 82 arter. 
Arter som hekker i Frogn er ærfugl, 
siland, tjeld, vipe, storspove, gråmåke, 
rødvingetrost og varsler. Makrellterna 
har hatt en tilbakegang i Frogn på 
rundt 90 %. 

Flere ti-talls millioner fanges 
ulovlig hvert år rundt Middelhavet – 
fugler som også trekker til Norge. Det 
er bokfink, munk, vaktel, måltrost, 

rødvingetrost, rødstrupe osv. som 
havner på limpinner og i fangstnett 
på Kypros, Malta, Frankrike, 
Hellas, Egypt og i flere andre land. 
Estimert drepes det ca. 2,8 millioner 
bokfinker pr. år i denne regionen. 
Hvis du får tilbud om fuglemiddag i 
middelshavslandene, så er det kanskje 
våre trekkfugler du spiser.

Fuglesteder i Frogn
På foreningens nettsted (http://lag-
df.nofoa.no) finner du en oversikt 
over gode lokaliteter i Frogn. 
Seierstenmarka er et meget godt 
sted. Edelløvskogen rundt Seiersten 
skanse, dammene og området slik det 
fremstår i dag helt ned til fotballbanen 

på Seiersten er et meget viktig område. 
Det er registrert mange forskjellige 
arter her. Edelløvskogen er særdeles 
viktig. Dessverre tas det hele tiden 
biter av Seierstenmarka, herunder 
edelløvskogen, noe som er særdeles 
ugunstig både for fuglelivet og 
naturopplevelsen. 

Oscarsborg festning er også et 
godt sted å se på fugl. Ta med deg 
nistepakke og en god kikkert og sett 
deg i en sydvendt skråning, så kan 
du - spesielt på vårparten - ønske 
trekkfuglene velkommen. Du vil i 
tillegg se svaler og steinskvetten her. 

Småskjær, Storskjær (Hurum 
kommune) og Askholmene er vernede 
sjøfuglreservater der du kan se mange 

Ærfugl ved Håøya.

Svarthvit fluesnapper og en rødstrupe på trekk ved Kverndammen.
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typer fugl gjennom sommersesongen. 
Husk å holde 50 m avstand når du 
kommer dit med båt. Ilandstigning 
er ikke tillatt på de vernede øyene i 
hekkeperioden. Her vil du kanskje se 
hvitkinngåsa også.

Torkilstranda en varm vårdag 
fanger opp store gåseploger. Ja, du 
kan jo faktisk sitte i bilen og kose deg 
og se på gåseplogene komme seilende 
inn Oslofjorden. Det samme gjelder 
Drøbak Båthavn – Biologen. 

Håøya har en rik flora og fauna. 
Her er det ulendt å gå, så en bør holde 
seg til stien, men overnatter du vil du 
høre og se andre typer fugl enn på 
fastlandet. 

Innerst i Bunnefjorden ved 

Årungselva er det en del forskjellig 
trekkfugl både vår og høst. Dette er et 
viktig våtmarksområde. Det er eneste 
sted med slik våtmark i Frogn, med 
unntak av et mindre område innerst i 
Hallangspollen.

Guidede gratis fugleturer i 2016
Lokalforeningen har flere guidede 
fugleturer i år. Disse er beskrevet 
på nettsidene til NOFOA, og de vil 
bli lagt ut fortløpende på vårt eget 
nettsted og facebook-sider.  

Guidet fugletur ved Seiersten 
skanse, lørdag 21. mai klokken 07.00-
11.00 med fremmøte ved P-plassen 
/ Frognhallen. Området rundt 
er kanskje kommunens vakreste 

naturområde, med blomsterenger 
og edelløvskog. Rusleturen ender 
ved kanonbatteriet for å speide etter 
trekkende rovfugl.

Fuglesangtur, Frogn kirke, søndag 
12. juni, klokken 05.00-08.00 
med fremmøte ved Frogn kirkes 
parkeringsplass. Morgentur med 
speiding utover jorder. Er vi heldige 
hører vi nattergalen, gulsanger eller 
rosenfinken. 

Årungen. Rusletur på Frogn-siden 
og sydenden av Årungen, søndag 
21. august klokken 09.00-13.00. 
Oppmøte ved parkeringsplassen i 
Vestvika.

Alle turer er gratis både for 
medlemmer og ikke-medlemmer. 
Turene er lette å gå og skjer i langsomt 
rusleturtempo. Turguider er Per 
Morten Groth og Ståle Dahlberg fra 
lokalforeningen. 

Hva gjør vi ellers?
Vi legger inn en mengde fugle-
observasjoner elektronisk på NOFOA 
sine hjemmesider. Dette bidrar til 
bedre forvaltning og å se hvilke 
områder som utpeker seg. Vi har tre 
guidede fugleturer pr år, og i tillegg 
har vi - sammen med Nesodden 
og Oslo – en Håøya-tur og en 

Utflukt ved Årungen syd. Hva er det vi ser, mon tro?

Kattugle på vei ut av en av våre fuglekasser i Frognmarka.
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havørntur med båt. (Se NOFOA sine 
hjemmesider). 

Vi har hengt opp et stort antall 
småfuglkasser rundt Seiersten skanse 
og i den viktige edelløvskogen, samt 
rundt på golfbanen. Dette er gjort 
i samarbeid med Follo Museum og 
golfklubben. I tillegg har vi en del 
fuglekasser og rovfuglkasser i deler av 
Seierstenmarka og Frognmarka for 
øvrig. Hittil har vi fått en del kattugler 
i kassene våre, der noen av ungene blir 
ringmerket. 

Vi sender også inn ringmerkings-
observasjoner til Ringmerkings-
sentralen i Stavanger. Vi sender 
dessuten inn høringsuttalelser til 
flere kommuner – i den grad vi har 
kapasitet, og vi blir ofte kontaktet 
grunnet skadet eller død fugl.  Noen 
av disse kjøres til veterinær og/eller til 
pleie hos fagkyndig person. Vi prøver 
videre å møte opp på barnas dag på 
Follo Museum. Vi forer en mengde 
fugl på fire steder ute i skogen i Frogn. 
Det går med mye frø og annen type 
mat. Fjorårets kalde sommer har 
medført et betydelig lavere antall 
fugler på fuglebrettene denne vinteren.

Vi ønsker deg gjerne som medlem
•   Kontaktinfo: http://nofoa.no (her kan du betale medlemsavgiften). 
•   Lokallagets egen nettside: http://lag-df.nofoa.no
•   facebook: Vi legger noe informasjon ut på Drøbaksvenner/facebook. 
•   E-mail: lag-df@nofoa.no eller grothfoto@gmail.com eller ivar@1448.no
    – tlf.: 90114324.

Svarthvit fluesnapper ved øvre 
Seiersten.

Blåmeis i en av våre småfuglkasser ved øvre Seiersten.

Fossekall – Norges nasjonalfugl – hekker i Frogn.
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Mitt bok-tips er rett og slett en av 
de seneste bøkene jeg har lest. I 
min jobb som bibliotekar prøver 
jeg å finne gode bøker – utgivelser 
som ikke blir markedsført med 
store bokstaver og som kanskje blir 
forbigått av litteraturanmeldere. 
Bøker som ikke nødvendigvis ligger i 
bokstablene som sperrer veien inn til 
bokhandelen. Mange av disse bøkene 
er materie som blir fort glemt, men 
mange innehar kvaliteter som, om 
rettferdighet fantes for kulturuttrykk 
i markedsøkonomien, kunne sendt 
forfatteren mot bestselgerhimmelen. 
Blant mine seneste leseopplevelser 
har jeg derfor hatt gleden av å lese en 
humoristisk skildring av boknorge 
fra Atle Berge, en novellesamling 
om ensomme menn i bygde-Norge 
(Joakim Hunnes: «Bøen»), og en 
novellesamling som skildrer livet 
til hjemvendte veteraner som har 
tjenestegjort i Afghanistan (Phil Klay: 
«Hjemkomst».) Alle disse er herved 
anbefalt!

Boken jeg derimot skal skrive om 
her, er satt til et ubestemt tidsrom, 
i en ikke navngitt bygd i Norge. 
Romanen Ekspeditøren er skrevet av 
Aksel Selmer. Vi befinner oss i en 
tid hvor den økologiske katastrofen 

Tekst: Rune Brøndbo

Ekspeditøren

er blitt et faktum. Den lille bygden 
hvor våre hovedpersoner i romanen 
bor, er nesten fraflyttet. Flom og 
dårlig vær, en natur ute av balanse, 
har ført til at avlinger i årevis har 
uteblitt, og livsgrunnlaget for bygda 
er borte. Fabrikken, en tidligere 
hjørnesteinsbedrift, har stått uvirksom 
i lange tider. 

De som har blitt værende igjen 
har enten ikke hatt mulighet til å 
reise, eller blitt for gamle til å ville 
rive opp røttene. Denne bygda 
følger vi gjennom fortellerstemmen 
til ekspeditøren i bygdas lokale 
landhandel. Denne ikke navngitte 
hovedfortelleren er en yngre dame 
som driver butikken sammen med sin 
bror Uno. Ekspeditøren og Uno har 
et nært forhold som blir forrykket da 
Marvel, en kvinne fra byen, flytter 
inn sammen med broren. Uno mister 
interessen for butikkdrift og vil heller 
gjøre om lokalet til et festlokale hvor 
Marvel kan underholde med sang og 
pianospill. 

Ordføreren er for øvrig innom 
titt og ofte og hinter om at de 
burde sette i gang med produksjon 
av hjemmebrent. Det ville gi mer 
penger til butikken. Ekspeditøren 
mener dette ville være å kaste skam 
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Rune Brøndbo sender stafettpinnen 
videre til Torild Andrea Berg.

over den velrenommerte 
landhandelen de har blitt 
satt til å forvalte. De 
har overtatt denne lille 
familiebedriften fra sin 
avdøde far, som startet 
og drev butikken 
i tiden hvor bygda 
blomstret. 

I bokens nåtid er derimot 
butikkhyllene nesten tomme. Kun 
et begrenset utvalg hermetikk er å 
finne, fersk mat er umulig å oppdrive, 
og veiene mellom «byen» og 
landsbygda har ikke vært vedlikeholdt 
på lange tider. Veiene er fulle av 
hull som regnvannet har gravd 
ut, og veiarbeidere står ofte med 
veisperringer og krever inntekt fra de 
reisende for jobben de har utført. I 
landhandelen kan det gå dager uten 
at det kommer kunder, og sviktende 
inntekter fører videre til at de ikke har 
midler til å kjøpe inn nye varer. 

Dette kan kanskje høres ut som 
en traurig bok å komme seg gjennom, 
men på tross av miljøet personene 
beveger seg i, er dette en bok som 
driver deg gjennom historien på en 
effektiv måte. Jeg klarte simpelthen 
ikke å legge den fra meg da jeg 
først hadde begynt. Boken forteller 

oss viktige ting 
om det å være 

menneske, og hvor 
skjørt et samfunns 

oppbygning 
virkelig er. Det er et 

interessant perspektiv å 
se hva en øko-katastrofe 
innebærer i et typisk 

norsk miljø, og det 
bringer også tanken til 

alle konfliktområdene i 
verden, hvor nettopp mange år med 
tørke har destabilisert hele nasjoner 
og drevet mennesker på flukt. Boken 
er også et varsel om hva som kan 
vente oss i Norge om vi ikke klarer 
å balansere regnskapet mellom 
menneskeaktivitet og tilgjengelige 
naturressurser.

Romanen Ekspeditøren av 
Aksel Selmer ble utgitt av 
Cappelen Damm i 2015. 
Boken er på 144 sider.



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

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

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


