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Jeg titter ut vinduet fra skrivebordet mitt og ser at det småregner ute. Det er 
oktober, bladene er gule – av de som ennå klamrer seg til treet, da. Det ligger 
mye løv på bakken, men gresset er ennå grønt. Det går fort mot vinter og korte 
dager. Jeg merket meg at det var ganske mørkt ute da vekkerklokka ringte i 
morges. Hørte på radioen på vei til jobben at det er refleksens dag i dag, altså 
20. oktober. Husker du på å ta på deg refleks når du går ut? Som bilfører vet jeg 
hvor vanskelig det er å se folk som ferdes langs veien, spesielt på en dag som i 
dag. Husk at du er verdifull, og det er mange som bryr seg om deg! 

Her på seniorsenteret har seniorkontaktene kommet godt i gang med KID-
kurs nr. 1. De planlegger å starte et nytt kurs over nyttår. KID står for Kurs I 
Depresjon, og det går over ni uker. Det vil bli annonsert.

Vi startet opp med bowls i Gamle gymsal i høst, og det har virkelig slått 
an! Det kommer stadig nye til, og vi vurderer å skaffe enda en matte. Er 
du nysgjerrig på hva dette lagspillet går ut på, eller vil du ha det hyggelig, 
spennende og sosialt – kom innom Gamle gymsal tirsdager fra 10.30 – 12.00. 
Vi koser oss med en god prat, kaffe og noe å bite i på seniorsenteret etterpå. 

Vi har nå lagt ut basarboka for julelotteriet i hallen utenfor arbeidsstua. 
Loddene koster ennå 5,- kr. pr. stk. Det vil bli trukket den 14. desember. Vi 
serverer gratis gløgg og pepperkaker i hallen. Det har blitt en fin tradisjon 
sammen med trekningen. Den 16. desember er den årlige julemiddagen kl. 
13.00. Det er påmelding til oss. Denne dagen holder vi ikke kaféen åpen.

Vi vil takke alle våre kjære g jester og brukere for et fint år og ønsker dere en 
fredfull og god jul, og vi ønsker dere hjertelig velkommen i 2017!

 

Med vennlig hilsen 
Sissel Johansen / Daglig leder, Frogn seniorsenter
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Drøbakskalenderen 
– den perfekte julegaven
I november hvert år kommer en ny utgave av 
Drøbakskalenderen. Den blir utgitt av 
Verneforeningen Gamle Drøbak og har kommet ut 
siden 1984, bare med unntak av 1992. 
I kalenderen finner vi naturlig 
nok bilder fra gamle 
Drøbak. De er ofte vist 
sammen med nye foto-
grafier fra samme
sted i byen og 
følges opp med en
tekst som gir god
informasjon om 
det som er avbildet.  

Formatet har variert litt opp gjennom årene. 
Kalenderen har vært både større og mindre enn i dag. 
I over femten år har Per-Willy Færgestad og Jan-Kåre 
Øien stått sentralt i utgivelsen, og det har blitt en flott 
publikasjon, både når det gjelder form og innhold. 
Noe nytt som har kommet til i de senere årene, er at 
hver kalender tar for seg forskjellige bygningsdetaljer 
og presenterer et tema for hvert år. Dette kommer i 
tillegg til selve kalendersidene, som ikke er tematiske 
– ut over at de tar hensyn til årstidene.

Pensjonist-nytt har lenge hatt en fast spalte basert 
på tekst og bilder fra kalenderen. Det er en spalte som 
vi setter stor pris på. Drøbakskalenderen må være 
den perfekte julegaven til alle som er glade i gamle 
Drøbak. Den kan kjøpes på Follo museum og Frogn 
bibliotek, samt hos Joar Foto, Notabene Drøbak og 
Drøbak Kunstnerform/Creative Galleri. Den kan 
også bestilles via post@verneforeningen.no. 

Da gjenstår det bare å ønske alle våre lesere en 
riktig god jul og et godt nytt år! 

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 desember 2014

Julestemning i Torggata
Torggata, den lille gatestumpen 
midt i Drøbak, er blant de koseligste 
i hele byen. Dette gjelder særlig når 
bilene ikke forstyrrer, slik som denne 
førjulskvelden en gang i 1960-årene, 
med spark og skiløping i gatene. Blant 
de mange butikkene her ser vi Urmaker 
Arthur Johansen, Drøbak Jern og 
Fargehandel og Helge Askautrud 
Jernvare og Fargehandel. Vi ser også 
Follo Sparebank. 

De flotte juleklokkene og stjernene 
som gaten var pyntet med, ble av og til 
kjørt ned av busser og trailere den gang 
tungtrafikken var en del av bybildet og 
ferga fortsatt krysset fjorden.

Det fine bildet fra Torggata er 
tatt av Svein Qwammen (1931-2012). 
Han arbeidet i teknisk etat i Frogn 

(Foto: Svein Qwammen)

kommune, og med 
sine mange kameraer 
dokumenterte 
han store og små 
begivenheter i Drøbak 
og Frogn. De fleste 
bildene tok han i 
1950- og 60-årene, 
i sort/hvitt. Flere av Oslo-avisene var 
kjøpere av hans bilder og artikler. 
Hans døtre har gitt alle bildene til 
Verneforeningen Gamle Drøbak. Det 
er en stor billedskatt som vi er svært 
takknemlige for.

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

Holterveien 4D, 1448 Drøbak

Telefon 64 93 26 33

Drøbak City
Tlf: 64 93 09 84
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Torget og Torggata 
– den gang og nå
En deilig septemberdag satt jeg på en benk utenfor biblioteket, så meg 
rundt og filosoferte så smått. De fleste av husene var de samme som da jeg 
vokste opp på 1940- og 50-tallet, men likevel: Forandringene var store. To 
skoler er borte. Bare en butikk – Narvesen – har overlevd.  Blant de som 
driver butikker og annen virksomhet, kjenner jeg bare tre: Per Harald 
Klynderud/Guri Malla, Kirsten Færgestad/Bunadrosen og Eva og Willy 
Johansen/Julehuset. Den gang kjente jeg de fleste. 
La oss se nærmere på dette.                                                      

 Tekst: Erik Askautrud

Jeg begynner med folkeskolen. 
Denne besto av det store huset der vi 
nå finner biblioteket, det nedlagte 
Julenissens postkontor, gymsal-
bygningen og vaktmesterleilighet 
der Det Gamle Bakeri befinner 
seg. Vi var én klasse på hvert 
trinn. «Da klokka klang, så fort 
vi sprang». Oppstilling i gården 
før hver time, der vi ble kalt inn av 
lærerne Linge, Otterdal, Mossige, 
«Målsa» (Målfrid Thorbjørnsen), 
Wangensteen, Gundersen og Ølnes. 

Vaktmester Johansen var både 
upopulær og populær blant barn og 
unge. En av jobbene var nemlig å 
hente inn de som skulle til skole-
tannlegen. På kvelden var han 
billettør på kinoen, der han 

praktiserte en annen aldersgrense for 
voksenfilmer enn den offisielle på 
16 år. Var du gått ut av folkeskolen, 
så var du gammel nok til å se 
voksenfilmer, mente Johansen.

Centralkafeen, i dag Ovidia Bay. 
Fru Magnussen drev denne de første 
årene. Varmretter: Karbonader og 
lapskaus. Isbilene brukte den gang 
tørris til kjøling, og vi guttunger 
hadde stor moro av å snappe noen 
biter og kaste dem i fontenen ved 
Torget, der de boblet og sydet. 
Senere overtok Gundersen og Ege, 
og softisen ble introdusert i Drøbak.

Frøken Anker hadde sjokolade- 
og tobakksforretning i det samme 
bygget, i dag Torgets Perle. Hun så 
dårlig på sine gamle dager, og det 

Torget og Torggata fotografert ca. 1946. Fra venstre ser vi blant annet Handelshuset, 
Trygve Aasheim, Drøbak Manufaktur, Jørg. Jenssens eftf. og helt til høyre den kjente 
«Åttekanten», som ble revet sommeren 1955. (Utsnitt av postkort, Harstad 11c5).  

hendte nok at hun ble lurt når det 
gjaldt betaling.

Drøbak Fiskebasar, i dag Privat-
mekleren. Det lille lokalet ga inntekt 
til tre familier, far Karl og de 
eneggede tvillingbrødrene John 
og Kåre. De var dønn like, både i 
utseende og væremåte. For ikke å 
si galt navn, kalte mange dem for 
John/Kåre. Fersk levende fisk ble 
oppbevart i en stor trekasse nede i 
Båthavna. 

Handelshuset, i dag Fiskerøkeriet, 
Crocodile Corner og Anneks. 
Nederst mot Torget var det to damer 
som drev butikk med reiseeffekter, 
vesker og masse annet. I motsatt ende 

tror jeg det var hattebutikk, men 
senere overtok Folkøy lokalet. 

Helge Askautrud isenkram og 
fargehandel, i dag Håndverksbakeriet. 
Helge Askautrud var min far og 
utvidet etter hvert butikken. Jeg 
kommer tilbake til denne butikken 
– der jeg vokste opp – i en senere 
artikkel.

Eges Bokhandel. Her regjerte 
først Hjørdis Ege og deretter sønnen 
Jackie, som senere kjøpte gården i 
Torggata nr. 1 (se neste side).

Johansens urmakerforretning. 
Som seg hør og bør hadde forret-
ningen et stort ur over inngangen. 
Her sto en skolekamerat i sin tid og 
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ventet til klokka var to minutter før 
skolestart, før han gikk ned til skolen 
og passerte porten presis kl. 08.30. Da 
visste vi andre at nå måtte vi skynde 
oss å stille opp! 

Follo Sparebank. Etter flere opp-
kjøp og sammenslåinger endte den 
som en filial i DNB, som nylig har 
flyttet ut. 

Trygve Aasheim, i dag Min og 
Skin Lounge. Her fikk du kjøpt 
dame- og herreklær, stoffer og en 
masse produkter for håndarbeid.

Hansen og Gundersen jernvare, 
i dag Avistegnernes Hus. Denne 
forretningen konkurrerte med min 
fars forretning og måtte etter hvert gi 
tapt.

Odd Folkøy konfeksjonsforretning, 
i dag No3 og Foss & Co. Forret-
ningen var opprinnelig i den eldste 
delen av bygget. Da dette ble for 
lite, leide Folkøy også lokale i øvre 
del av Handelshuset og flyttet 
herrekonfeksjonen dit. Senere utvidet 
Folkøy sitt opprinnelige bygg og fikk 
en meget fin forretning.

Eges Bokhandel, i dag Lille 
Due. Etter faren Jackies død overtok 
sønnen Espen og drev den videre 
i stadig sterkere konkurranse fra 
de store. Til slutt måtte han gi 
opp. Ved siden av var det en liten 
«broderiforretning», og nederst 
fant du Frisørmester Nilsen, i dag 
Sjokolademakeriet. Her var det «kort 
i nakken og fyldig ved ørene» for de 

som hadde hår til det. Frisørmesteren 
var en herre som hver søndag 
promenerte i Drøbaks gater sammen 
med sin frue, røkende på sin sigarillo. 
Senere ble det blomsterforretning i 
lokalet. 

Harry O. Bossum skobutikk, 
i dag Lykkeboden og PUB´N. 
Butikken var smal, men langstrakt og 
dekket nok de fleste behov den gang. 
Senere flyttet butikken inn i moderne 
lokaler i den nybygde Grøn-Hansen-
gården i Storgata. 

Drøbak Manufaktur, i dag Guri 
Malla. Butikken ble drevet av min 
tante Hanna og hennes kompanjong 
«tante» Erna. Her gikk det mye 
i stoffer, men også konfeksjon 
fra blant annet Ilni kåpefabrikk. 
Damene var spesielt blide og 
hyggelige, og bakrommet var et 
treffsted for flere av byens fruer på 
lørdagshandel.

Jørg. Jenssens eftf., i dag Peppes 
Pizza. Her hersket Christensen, som 
hadde sitt lille kontor med vindu i 
hjørnet til høyre når du kom inn. 
Antrekk lagerfrakk over dress. Her 
fikk man det meste innen kolonial. 
Senere overtok hans datter og hele 
Drøbaks Molle og deretter hennes 
sønn Rolf, som til tross for iherdig 
innsats måtte gi seg overfor de store 
kjedene som hadde dukket opp. I 
samme bygg hadde O. Konningen 
et lite bakeriutsalg noen år, etter at 
den såkalte «Åttekanten» ble revet i 

1955. I «Åttekanten» hadde han en 
liten kafe og bakeriutsalg.

Grøn-Hansen-gården var en stor 
bygning fra tidlig attenhundretall 
som huset byens fattige. I tillegg 
var det en verkstedbygning der 
blikkenslagerfirmaet Brødrene Krång 
holdt til. I 1954 inneholdt den nye 
gården postkontor, Helge Askautruds 
Glasmagasin, Harry O. Bossum 
skobutikk samt politikammer, i dag 
Narvesen, Steilmann, Afrodite og 
Irens Hårstudio.

Drøbak realskole, i dag Bunad-
rosen. Her gikk også elever fra Frogn, 
og vi fikk nye bekjentskaper. Skolen 
ble startet i 1920-årene, og «Jossen» 
ble et begrep for tre generasjoner 
elever. Både min far, bror, søster, 

jeg og to av mine nevøer opplevde 
«Jossen», som avsluttet sin tjeneste 
på ungdomsskolen.

Parken ved Torget. Dette 
området har forandret seg kraftig. 
Det rommet flere bygninger: 
Biblioteket, Narvesen-kiosk, 
drosjekiosk, skur for Wollbraatens 
begravelsesvogn (hest) og endelig 
pissoar. Biblioteket brant, Narvesen 
flyttet til Grøn-Hansen-gården, 
drosjekiosken til den gamle 
transformatorkiosken på hjørnet av 
Kroketønna og Kirkegaten, og den 
flotte begravelsesvogna måtte vike for 
bilen. Pissoaret ble revet til fortvilelse 
for enkelte. 

Bedehuset, i dag Julehuset. 
Huset sto tomt i en del år før Eva 

Parken ved Torget ca. 1970. Fra venstre: Det gamle biblioteket, som brant ned i 
1976. Deretter Bedehuset, som senere ble til Julehuset. Bak Narvesen-kiosken kan vi 
skimte bygningen med den tidligere drosjesentralen og offentlige toaletter. Lengst til 
høyre gymsalen og Det Gamle Bageri. (Utsnitt fra Drøbakskalenderen 2016, utgitt av 
Verneforeningen Gamle Drøbak. Foto: Svein Qwammen). 
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og Willy Johansen kjøpte det. 
Under arbeidstittelen «Johansens 
Åpenbaring» gjennomførte de to 
omfattende utbedringsarbeider på 
bygget. Nysgjerrigheten var stor i 
byen, og gjetningene på hva dette 
oppfinnsomme paret hadde funnet 
på var mange. Jeg tror ingen gjettet 
på Julehuset, som i dag mottar besøk 
fra fjern og nær.

Den gang. På 1940- og 50-tallet 
var Drøbak en liten by med snaue 
2.500 innbyggere. Innen det lille 
området jeg har beskrevet, var det 
15 butikker, som til sammen dekket 
våre behov – med ett unntak: 
Slakterbutikkene lå i Niels Carlsens 

gate og Storgata, bare et steinkast 
unna. I andre deler av byen fantes i 
tillegg skobutikk, kolonialbutikker, 
bakerier og meieri. I dag er alle disse 
borte.

Nå. I våre dager er Drøbak 
en del av Frogn med sine 14.000 
innbyggere. Antall butikker ved 
Torget er omtrent som før – 13 mot 
15, men hvilke behov dekker de? 
I hvert fall ikke de daglige behov. 
Ikke en spiker, en boks maling eller 
en taustump er det mulig å få kjøpt. 
Elektriske artikler? Glem det! Torget 
er flyttet til Drøbak Amfi, og det må 
vi leve med. 

Intet oppdrag for lite, 
intet for stort

• Oppføring av nye boliger

• Rehabilitering av hus og leiligheter

• Servicesnekker

Din snekker i Follo
Dyrløkkeveien 15, 1448 Drøbak

Vår servicesnekker tar mindre 
oppdrag, som skifting av 
vinduer, dører, panel m.m. 
samt utbedring av råteskader. 
Ring Roger Johansen på 
telefon 911 78 894 for en 
samtale.

Seiersten-stabburet 
på Follo museum
Det kan virke som om de gamle husene på Follo museum har stått på 
området fra de ble bygget. Men som navnet på museet tilsier, er de 
forskjellige bygningene hentet inn fra Follo-kommunene. Bygningen 
med kortest flyttedistanse er det største stabburet. Det sto på den gamle 
prestegården som lå der hvor Seiersten skanse ligger – nesten nærmeste 
nabo til museet. Stabburet ble bygget ca. 1800. I forbindelse med 
artikkelen «Livet på gården» som omhandler utstillingen i annen etasje 
i stabburet, tar vi for oss historien om det flotte byggverket. Stabburet ble 
flyttet til museet i årene 1960–61. 

Tekst: Øivind R. Larsen

Stabburet fotografert i 1960 slik det sto før flyttingen til Follo museum. (Foto: Halvor 
Vreim / Riksantikvaren).
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I en artikkel i Follominne årbok 
2002, utgitt av Follo historielag, 
har Hans Christen Mamen og 
Sven Lindblad tatt for seg historien 
om Drøbak gamle prestegård på 
Seiersten, og vi siterer: 

«Follo museum ligger på en del av 
det som en gang var gården Seiersten. 
Gården var trolig fra vikingtiden. 
Den hadde en fin beliggenhet sørvest 
for Søndre Belsjø. Husene lå på 
høyden ved den gamle hovedveien 
fra sjøen, nærmere en halv kilometer 
nord for dagens ungdomsskole på 
Seiersten. En vakker bjerkelund 
førte opp til hovedbygningen på 

gården. Bygningen lå høyere enn 
trærne i nærheten, med unntak av 
tuntreet som var en gammel staselig 
eik med «knekk» på stammen. 
Gavlen på huset må ha vært orientert 
mot sørvest, for den festet seg godt 
i hukommelsen hos folk som så den 
fra Drøbak-siden. Gården var plassert 
høyt og fritt, og utsikten over Drøbak 
og fjorden var betagende. ‘Det var blå 
himmel over det hele’, ble det sagt. 
Husene lå i en hage med blomster og 
frukttrær, og bebyggelsen dannet et 
nesten lukket tun. Det var i sin tid 
en relativt stor eiendom, og der hvor 
det nå er festningsverker og skog, var 

Stabburet slik det står i dag uten panel. Museet har planer om å legge panel på 
bygningen slik det fremkommer av foto før flytting. Muntlige kilder hevder at tyskerne 
benyttet deler av panelet til ved. (Foto: Thore Bakk).

det en gang jordveier som strakk seg 
langt nedover mot Drøbak».

I middelalderen var gården 
delt i to bruk og var en tid 
kirkegods. Under svartedauden ble 
deler av gården gitt til Ås kirke. 
Seiersten ble senere samlet til 
ett bruk, og i 1575 eide Ås kirke 
hele gården. I 1898 ble Seiersten 
solgt fra Kirkedepartementet til 
Forsvarsdepartementet. Oscarsborg 
festning ble anlagt i 1850-årene, og 
for å sikre østsiden av Drøbaksundet 
ble Seiersten skanse, Veisvingbatteriet 
og Heer skanse anlagt. 

Kort tid etter salget ble 
prestegårdens forskjellige bygninger 
revet og plassert andre steder i fest-
ningsområdet. Hovedbygningen 
ble plassert nede på østsiden av 
«dumpa». Stabburet i tre etasjer 
ble flyttet til nordsiden av «offisers-
messa» og gjenreist i 1899. Stab-
buret ble planlagt benyttet som 

depot for 7. festningskompani, for 
oppbevaring av militære effekter og 
godkjent til formålet i 1901. I årene 
1960-61 ble stabburet flyttet til 
Follo museum, og det gir inntrykk 
av hvordan stabburet kunne være på 
en stor gård i Follo. 

Den nære tilknytningen som 
Follo museum har til den tidligere 
prestegården og forsvarets anlegg, 
tilsier en sterkere presentasjon av 
området som en enhet. Forsvarsbygg 
gjorde en god jobb med restaurering 
av festningsverket, men vi savner en 
reduksjon av vegetasjonen mellom 
Belsjøveien og skansen. Museet 
har tynnet ut skogen på sin side, 
men det ville være fint om det ble 
mer åpent terreng fra skansen ned 
til museet og det som i sin tid var 
gårdens hestehage – og som senere 
ble festningsverkets skuddsone mot 
øst. 
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I annen etasje i Seiersten-stabburet på 
Follo museum er tiden skrudd tilbake 
til perioden fra mellomkrigstiden 
fram til 1950-tallet med en utstilling 
som viser livet på en tenkt bondegård 
i Follo. I samarbeid med museet har 
de fem medlemmene i Team Slotte-
kollen gjennom en toårsperiode 
satt sammen en frodig og lærerik 
utstilling.

Tekst: Øivind R. Larsen. 
Foto: Thore Bakk

En gårdsmodell i målestokk 1:50 
er utformet etter gjennomgang av 
bokverket «Norske gardsbruk, 
Akershus fylke 2», utgitt i 1967. 
Modellen trekker linjene til frodige 
figurtablåer som viser daglige 

slakt utover høsten. På snøføre var det 
all slags transport med hest og slede, 
og en vesentlig del av skogsdriften 
foregikk i vinterhalvåret. På gårder 
med utmark hvor skogsdrift var viktig, 
hadde de egne gårdssager hvor det ble 
skåret materialer for salg, eller til eget 
bruk.

Andre sesongbetingede aktiviteter 
var isskjæring, torvskjæring, jakt 
og fiske. På gården var det også ofte 
en eller flere husmannsplasser, hvor 
husmannen hadde arbeidsplikt på 
gården og rett på bolig og litt privat 
gårdsdrift når han oppfylte sin del av 
avtalen med bonden. 

De eldste gårdene i Norge kalles 
urgårder, og disse kan være nærmere 
3000 år gamle. Antall gårdsbruk var 

økende fram til andre verdenskrig, 
med utvikling av mange små gårder. 
Da mekaniseringen av driften kom på 
1950- og 1960-tallet, ble det nedgang 
i antall bruk. Utviklingen fortsatte, 
og gårdene som nå er i drift, har økt i 
størrelse fordi det har vært kjøp eller 
leie av tilleggsarealer fra gårdsbruk 
som ikke lenger drives. 

Follo museum håper at utstillingen 
vil bli en møteplass mellom 
generasjonene. Utstillingen er åpen 
for barnehager, skoleklasser, og ellers 
på museets aktivitetsdager. Team 
Slottekollen består av Grethe Brath, 
Tove Sundal Emmitt, Øivind R. 
Larsen, Gro Rønneberg og Bjørg 
Sørensen. Prosjektansvarlig ved 
museet er Jonas Nordby.

gjøremål innendørs og utendørs på 
en bondegård. For å vise mest mulig 
av de opprinnelige gjøremålene, har 
vi lagt aktivitetene til perioden fra 
mellomkrigstiden fram til 1950-tallet, 
før tekniske hjelpemidler forandret 
mye av driften. Traktoren overtok 
hestens rolle, og motorsaga gjorde 
skogsdriften lettere og mer lønnsom. 

I figurtablåene fokuseres det på 
aktivitetene som folket på gården 
utførte. I tillegg til dyrking av korn, 
poteter og grønnsaker, er dyrehold 
en vesentlig del av driften; med 
storfe, småfe, gris, fjærkre og hest. 
Årssyklusen i naturen bestemte 
arbeidsrytmen. Det var gjødsling, 
pløying og såing i våronna. Høyonn 
om sommeren og annen innhøsting og 

Livet på Nygård – en tenkt bondegård i Follo. Gårdsmodellen er laget i målestokk 
1:50 og er satt sammen etter gjennomgang av bokverket «Norske gardsbruk, 
Akershus fylke» fra 1967. Modellen trekker linjer til frodige figurtablåer som viser 
gjøremål innendørs og utendørs på en gård i gamle dager.
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Bonden Sverre 
og kona Margit 
kjenner etter om 
grisen er passe 
feit til å slaktes. 
Griskokken koker 
opp kveldsmaten 
til grisen, en 
blanding av skyller 
fra kjøkkenet, 
oppsop fra låven 
og litt kokte 
poteter.

Grisen er slaktet og 
skåldes for bust. Tarmene 
blir vasket og skrapes 
rene og skal brukes som 
pølseskinn.            

På stabburet er ferdig saltede skinker hengt opp til 
tørking. Saltbaljen fylles med ferskt kjøtt. Flatbrødet 
henges i ståltrådkurver så ikke musene kommer til.

Klesvask er tungt og 
arbeidskrevende. Det er 
bæring av vann, koking og 
skrubbing.

Julaften nærmer seg og til 
feiringen er alle på gården invitert. 
Oldeforeldre, besteforeldre og 
de av gårdsfolkene som ikke har 
dratt hjem til sine, eller som feirer 
i eget hus.
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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

Denne artikkel-serien er basert på et foredrag som ble holdt i Oslo 6. 
september 2001 og publisert i Årbok 2001 for Det Norske Videnskaps-
Akademi. Lauritz Sømme har skrevet en rekke populærvitenskapelige artikler 
og bøker, og han mottok Bonnevieprisen i 2012 for sitt livslange arbeid for å 
popularisere biologi. Sømme har selv bodd tyve år i Drøbak fra 1960-tallet. 
Vi er takknemlige for at vi nå kan presentere historien om «Biologen» fram til 
årtusenskiftet for våre lesere.

Lauritz Sømme

– sett i historisk perspektiv – Del 1
Tidspunkt og plassering
Tidspunktet for opprettelsen av en 
biologisk stasjon i Norge var ikke 
tilfeldig. Det var en tid hvor det så 
å si spratt opp biologiske stasjoner i 
mange land. Årsaken var interessen 
for biologi etter utgivelsen av 
Darwins «The origin of species» 
i 1859. Tanken var at problemer 
i relasjon til det naturlige utvalg 
best kunne studeres blant det rike 
mangfold av organismer som fins 
langs kystene og i havet. 

I boken «The Biological Stations 
of Europe» av Charles Atwood 
Kofoid som kom ut i 1910, kan vi 
lese at på det tidspunktet var det 
etablert nærmere ett hundre slike 
institusjoner i Europa, da inkludert 
ferskvannsbiologiske stasjoner. De 
biologiske stasjonene ga muligheter 
for eksperimentelle undersøkelser 
og var ikke minst av betydning for 
fiskeriene i mange land. 

Plasseringen av Den biologiske 

Den økende interessen for biologi var 
et resultat av Charles Darwins bok fra 
1859 om artenes opprinnelse.  

stasjon var heller ikke tilfeldig. Den 
danske zoologen Otto Friedrich 
Müller hadde i 1770-årene oppdaget 
den rike faunaen i Drøbaksundet. 
Han hadde giftet seg med en rik 
enke i Drøbak og var økonomisk 
uavhengig i sitt vitenskapelige 
arbeid. I sine bøker omtaler han 157 

Vi har nå helårsbutikk! 

Holterv. 22,1448 Drøbak a909 31 972
espely.hagesenter@gmail.com

Åpent man-fre. 10-18, lørdag 10-18
Søndag stengt
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dyrearter fra Christianiafjorden, 
og det var han som ga navn 
til det velkjente sjøpiggsvinet 
Strongylocentrotus droebachiensis, 
også kalt Drøbakkråkebolle.

Eventyrsamleren Peter Christen 
Asbjørnsen var også naturforsker 
og utga i 1853 en publikasjon om 
snegler og muslinger som han hadde 
samlet i Christianiafjorden. Prest 
og zoolog Michael Sars (1805-1869) 
skrev i 1865 om geografi, fossiler og 
funn av marine dyr i området rundt 
Drøbak.

Planer
I 1890 ble det opprettet en 
kommisjon som skulle forberede 
byggingen av Den biologiske stasjon 
i Drøbak. Kommisjonen bestod 
av Gustav Adolf Guldberg som 
formann og med Robert Collett, 
Fridtjof Nansen, G. O. Sars, 
Sophus Torup og J. N. T. Wille som 
medlemmer. 

Gustav Adolf Guldberg (1854-
1908) ble i 1881 ansatt som 
konservator ved det Zootomiske 
universitetsmuseum. Han arbeidet 
med hvalenes anatomi, blant 
annet bardehvalenes nervesystem. 
Guldberg fikk i 1886 innrettet 
det zoologiske laboratorium 
ved det zootomiske museum 
og la grunnlaget for anatomi-
undervisningen i zoologi. Han ble 
imidlertid ansatt som professor i 

medisin og kom derfor aldri selv til 
å ta seg av zoologi-undervisningen. 
Guldberg var også generalsekretær 
i Det Norske Videnskaps-Akademi 
1903-1908. 

I boken «Zoologiens historie» 
fra 1954 skriver Hjalmar Broch 
at det ikke var Guldberg, men 
Fridtjof Nansen som tok initiativet 
til opprettelse av stasjonen. Nansen 
hadde besøkt Stazione Zoologica 
di Napoli, som var et sentrum 
for zoologer fra hele verden, og 
ivret for å få bygget en biologisk 
stasjon utenfor Bergen. Selv om 
dokumentasjonen er noe usikker, 

skal det i første rekke være ham vi 
kan takke for at Den biologiske 
stasjon i Drøbak ble til.

Den biologiske stasjon i Bergen 
ble åpnet i 1891 og ble finansiert ved 
private gaver. Det hevdes at gavene 
økte da bergenserne ble klar over at 
det også var planer om å bygge en 
biologisk stasjon utenfor Kristiania.

Den zoologiske stasjon i Napoli 
var et imponerende forbilde. Første 
byggetrinn ble åpnet i 1874, og 
etter at flere byggetrinn ble fullført, 
var bygningen 112 meter lang i tre 
etasjer. Den minnet mest om et 
palass. Stasjonen var en uavhengig 
institusjon, som ble opprettet etter 
initiativ fra den tyske zoologen 
Anton Dohrn. Byen Napoli stilte 
en tomt ved sjøen til disposisjon, 
men finansieringen var i første rekke 

Maleren Eilif Peterssens portrett av 
Gustav Adolf Guldberg i Det Norske 
Videnskaps-Akademi. (Kilde: Norsk 
portrettarkiv, Riksantikvaren).

Det var trolig Fridtjof Nansen som tok 
initiativet til opprettelsen av stasjonen i 
Drøbak. (Foto: Henry van der Weyde, 
1915. Kilde: George Grantham Bain 
Collection, Library of Congress / 
Wikimedia Commons).

Postkort med Den biologiske stasjon og en båt på vei sydover. Fotografiet kan være 
fra 1890-årene. (Hans Eges Boghandel, Drøbak).
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fra tyske kilder. Allerede i de første 
årene hadde stasjonen tallrike besøk 
av forskere fra Europa og USA.

Finansiering og bygging
For å finansiere Den biologiske 
stasjon i Drøbak holdt 
komitémedlemmene en serie 
offentlige foredrag om biolo-
giske emner, men det økonomiske 
utbyttet skal ha vært relativt 
begrenset. Stasjonen ble – ifølge 
Kofoids bok om biologiske stasjoner 
i Europa – først og fremst finansiert 
med en gave på kr. 18.000 fra 
Christiania Brændevinssamlag. 

Stasjonen i Drøbak på åpningsdagen søndag 24. juni 1894. (Kilde: Folkebladet, Årg. 
15, nr. 13, (15. juli 1894), side 204).

Privatpersoner i Kristiania og 
Drøbak ga det resterende beløp av 
byggesummen, som totalt ble på kr. 
23.000.

Den biologiske stasjon i Drøbak 
ble åpnet i 1894 og var til å begynne 
med en selvstendig institusjon under 
Kirkedepartementet. Bygningen 
ble plassert på en odde ved den 
nåværende Badeparken i Drøbak. 
Sett fra østsiden lå den delvis skjult 
bak en stor fjellknaus, som senere 
ble skutt bort og ga opphav til en 
kommunal molo.

Betingelsen for at stasjonen 
skulle få ligge på odden var at den 
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bare ble oppført i en etasje, slik at 
den ikke skulle skjemme landskapet. 
Resultatet ble en merkelig en-
etasjers bygning! Den fikk full 
kjelleretasje i mur, en normal første 
etasje og så en halv etasje med 
skråtak over første etasjen. Begge de 
øverste etasjer var i tre. På toppen 
ble det bygget et tårn til å romme en 
saltvannstank. Vannet ble tatt fra 10 
favners dyp og ble pumpet opp med 
en håndpumpe av messing. 

Både Guldberg og Kofoid 
har gitt detaljerte beskrivelser av 
formålet med stasjonens forskjellige 
rom, både i første, annen og tredje 
etasje. Det ble opprinnelig bygget et 
publikumsakvarium i kjelleren, men 
dette ble senere fjernet. Besøkende 
forstyrret det vitenskapelige arbeid.

Foruten stasjonsbygningen 
var det opprinnelig to små hus. 
Badehuset sto ferdig i 1896 og 
utgjør den dag i dag en del av 
pumpehuset. Sanitæranlegget var et 
lite hus mellom stasjonens østvegg 
og fjellknausen. Det inneholdt en 
sinkbøtte som hver dag ble tømt i 
sjøen utfor bryggekanten.

I byggeperioden og de første 
årene ble stasjonen ledet av en 
kommisjon som bestod av Guldberg, 
Torup og Wille. Først i 1897 fikk 
stasjonen egen bestyrer, og Johan 
Hjort var den første som ble ansatt.

Artikkelen fortsetter i neste nummer
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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

Jeg gjør meg ofte noen tanker, ikke minst om den tida vi lever i nå, sett i forhold 
til det vi gjerne kaller «gamle dager». For dem som ikke har opplevd det, er det 
vanskelig å forstå åssen det var. Noen ganger blir jeg liggende våken. Da kan 
jeg tenke på utviklingen som har skjedd og alle forandringene som har vært i 
samfunnet. 

Karl Garder forteller

Flere minner fra gamle dager
Hestane bestemte døgnrytmen
Jeg sitter og minnes tiden som 
guttunge på gården hjemme. Det var 
hestane som bestemte døgnrytmen 
den gangen. De måtte fores i to timer 
fra klokka fem om morran før de 
kunne brukes. Arbeidet startet klokka 
syv om morran, og første økta varte 
til halv ti. Da var det inn med hestane 
slik at de kunne få vann, høy og havre 
fram til klokka ti. 

Neste økt varte til middagen klokka 
ett. Da var det pause i to timer, for både 
hest og folk måtte spise og hvile. Det 
siste kvarteret sto det kaffe og brød 
på kjøkkenbordet, hvis noen hadde 
behov. Neste økt varte til klokka syv 
om kvelden. Mer mat til folka og til 
hestane. Klokka ni om kvelden var det 
siste stellet. Da fikk de sørpe. Det var 
halm kappet opp i ca. 5 cm lange biter 
og blandet med vann og havremel i ei 
kasse. De fikk også høy og vann. Så var 
det endelig kvelden for alle.   

Solgte varer på Youngstorget
For de som vokste opp på gård den 
gangen, var det helt utenkelig at 
noen av unga skulle ha betaling for å 

arbeide på jordet etter skoletid eller på 
hverdagene ellers. Mange eldre barn 
var også ulønnede gårdsarbeidere. 
Her inne i Skaubygda var det altså 
ikke helt enkelt for en guttunge å 
tjene litt penger. Om sommeren var 
det å plukke villblomster og lage pene 
blomsterbuketter som blei sendt med 
mamma til byen. Lørdager sto ho på 
Youngstorget og solgte smør og egg.

Fangst av kramsfugl
Om høsten når rognebæra var 
modne, plukka vi en sekk med 

Det gikk mye tid til stell av hestane. 
(Tegning: John Skeaping).
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rognebærkvister. De kunne brukes 
som agn i doner, som var snarer for å 
fange trost. Trosten blei brukt til mat 
og kunne derfor selges på torget. Den 
gikk da under betegnelsen kramsfugl. 
Fangsten kunne være to-tre trost pr. 
dag, og prisen var fra ti til tyve øre 
stykket. Fangst av kramsfugl med 
done er ikke lenger lovlig.

Jeg husker at jeg hadde fått solgt 
forskjellige varer for over ti kroner til 
sammen. Det var mye penger – like 
mye som en gårdsgutt kunne tjene på 
ti dager. Da sa far min: «Dessa syns jeg 
at du skulle sette i banken. Kanskje du 
trenger dem siden». Jeg kjørte med hest 
og var innom Frogn Sparebank. Tror at 

det var på Ullerud. Jeg gikk inn, og det 
var ingen andre i rommet enn to mann 
som satt ved et bord. Jeg forklarte at jeg 
ønsket å sette pengene mine i banken. 
Da jeg gikk ut igjen, hadde jeg en egen 
bankbok for første gang. 

Lite penger blant folk
I Statistisk årbok for 1926 står det at 
en som arbeidet i Oslo tjente litt over 
tre kroner dagen i gjennomsnitt. Den 
som arbeidet på gård, tjente rundt en 
krone dagen, men hadde gjerne kost 
og losji. Jeg husker at jeg satt og prata 
med far min om lønna på landet. Det 
var en uskreven regel at ingen skulle 
ha mindre lønn enn det som tilsvarte 
en kledning i året. De hadde jo maten 
og et sted å bo. I kontanter var det 
prisen for klærne de trengte. De fleste 
hadde lite penger, men de levde.

Nesten alle hadde mer enn ei bukse, 
men ikke alle. Dette var omkring 75 
år siden. Mannen var ikke velstående 
– nærmest det motsatte. Han var fisker 
og hadde eget hus. Han sto nede på isen 
og fisket. Da hørte han at det blei ropt 
fra land at han måtte komme hjem: 
«Vi er bedt bort i efta». Noen sa at han 
bare hadde ei bukse. Når den skulle 
vaskes, lå han i senga.

Han var stolt og hadde aldri ligget 
kommunen til byrde. Han hadde ikke 
fått fem øre, og heller ikke matlapper 
hvor det sto et beløp som de kunne 
kjøpe matvarer for i uka. Matlappende 
gjaldt riktignok ikke for tobakk og 

alkohol. Det irriterte mange, men 
sånn var det.

Lønna til gårdsguttene blei utbetalt 
hver lørdag kveld. Ungdommen dro 
ofte til et sted der det var dans om 
lørdagen. I noen hus satt det mennesker 
og ergret seg over ungdommen som 
danset og sang og hadde det moro. De 
gikk jo rett i fortapelsen. Noen mente 
til og med at de ikke kunne drikke 
melk av ølglass med stett, for slikt var 
synd. Kanskje håpet de på å få en ekstra 
fin plass i det hinsidige.

Om søndagen var det vanlig at 
folk satte på seg pene klær når de var 
ferdige med dyrestellet om morran. 
Søndag formiddag tok noen litt eldre 
gårdsgutter gjerne en tur til Brevik 
for å kjøpe ei flaske øl i en av de tre 
butikkene der. Men de kom alltid 
hjem til middagen.        

 
Hjelp i huset
Mora mi stelte huset, lagde mat, vasket 
tøy og melka kuene. Vi hadde en 
hushjelp, ofte ei ungjente. Jentas mor 
kunne komme med ungen når ho var 
ferdig med skolen. – «Kan ho få væra 
her og hjelpe til inne? Ho behøver 
ikke no lønn. Ho lærer å lage mat og 
ordne i huset». Hjemme kunne det 
være minst ti personer til bords til 
middag. En voksen hushjelp som var 
fast ansatt, var gjerne hos oss i flere år.

Det er slikt en kommer på når en 
sitter og minnes. 

Handel på Youngstorget omkring 1940. (Foto: Anders Beer Wilse / Oslo Museum / 
Digitalt Museum).

I gamle dager var det tillatt å fange 
kramsfugl med såkalte doner. Fangsten 
er her vist i et tresnitt fra Skilling-
Magazin, årgang 4, 19. mai 1838, side 17.
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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. Foto: Sven Lindblad

Sylvia Salvesen – en modig kvinne: Del 7

Solhøgda åpner dørene
Søndag 12. juni 1960 åpnet endelig 
hvile- og rekreasjonshjemmet 
Solhøgda i Frogn sine dører. Ifølge 
Aftenposten var det arkitekt Erling 
Bakke og ingeniør Erling Brekke 
som reiste hjemmet. Det var fylt av 
kunst: Per Krohg i peisestuen og Erik 
Werenskiolds relieffer i glade farger 
i spisestuen. Kjøkkenet var dekorert 
med dansende flammer mot kalkhvite 
vegger, utført av selveste Henrik 
Sørensen. Videre var det bilder laget av 
blant andre Chrix Dahl, Bjarne Rise 
og Søren Steen-Johnsen. Det fantes et 
malt portrett av skuespilleren Ragna 
Wettergreen, og det var skulpturer 
utført av Finn Eriksen, Odd Hilt og 
Anne Grimdalen.

Det var dette som Sylvia Salvesen 
hadde drømt om å bygge under 
lange, søvnløse netter i fangeleiren 

Ravensbrück. Avisen beskriver 
hvilehjemmet som vakkert og 
egenartet: «Et lavt, avtrappet 
langbygg på en skogstomt i Frogn 
med kongelig utsikt over fjorden og 
blånende åser på den andre siden. 
Gråbeiset med hvite karmer, og med 
blomsterrabatt som spillende muntre 
farveinnslag langs hele fasaden. Og 
før sommeren har gått, skal gresset 
bre seg frodig og tett over tunet. 
Og forsideplenene skal ha småbord 
og farverike fluktstoler. Solhøgda 
skal stå der som et sommerparadis, 
hjemmet som skjenker sunnhet og 
styrke i den lyse årstid og tenner 
vårlengsler i den mørke, omgitt av 
drøm og eventyr».

Nå hadde Sylvia Salvesens 
Ravensbrück-drøm gått i oppfyllelse, 
og det var takket være hennes urolige 
og positive sinn, omtanken for andre 
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mennesker samt hennes fremragende 
innsamlingstalent og skaperglede. 
Men hun hadde også hatt mange 
hjelpere, ikke minst medfangene 
Tone Reiersen og Margot Gullerud.

Bygningen var på godt og vel 300 
kvadratmeter, og det var soveplass 
til mellom 15 og 20 personer. Det 
var enkeltrom, dobbeltrom og 
tremannsrom. Videre var det en 
spisestue på 41 kvadratmeter, en 
peisestue på 63 kvadratmeter og 
begynnelsen på et lite bibliotek. I 
rommene var det beisede norske 
tremøbler. Møblene var enkle 
og gode, og de var trukket med 
håndvevde danske tekstiler. Også 
gardinene var håndvevde og var 
en gave fra en husholdningsskole i 
Danmark.

Det hadde kostet mer enn 

Solhøgda sett fra hagen sør for bygningen våren 2016.
300.000 kroner å bygge dette 
hvilehjemmet. Penger var i store 
trekk skaffet til veie gjennom gaver, 
ikke minst fra innsamlinger. Danske 
venner hadde gitt nærmere 50.000, 
men likevel var Solhøgda ikke 
gjeldfritt. Det manglet fremdeles 

70.000 kroner for å komme i mål 
rent økonomisk. Sylvia Salvesen 
hadde selv skjenket tomten, og 
Aftenposten karakteriserte den som 
«en prakttomt med osonduftende 
furu og en hærskare av trekkfugler».
Artikkelen fortsetter i neste nummer

Kunst i to glassdører på Solhøgda 
fotografert i 2016. Til venstre en dør i 
1. etasje og til høyre en dør i 2. etasje. 
Begge dørene er signert J. L. Dette 
er den nordnorske kunstneren Jardar 
Lunde. På døren i 1. etasje står det: 
«Til Solhøgda fra Jardar Lunde og Finn 
Hansen». Hansen hadde et kunstglass-
verksted i Oslo.

Fra den romslige balkongen er det en storslagen utsikt over fjorden og blånende åser 
i det fjerne. 

Til venstre: Hoveddelen med sitt vakre hageanlegg og skulpturer. Til høyre ser vi en 
av skulpturene.
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I det vakre høstværet tenker 
søskenparet Tom Degerud 
og Hilde Degerud Jahr tilbake 
på mange fine opplevelser på 
Digerudgrunnen fyr. 
(Foto: Einar Jahr).

Lokalhistorie fra Digerud – Del 9

Digerud fyr

I våre dager er fyrstranda på Digerud et populært friluftsområde. Her er det 
langgrunt, og det er en god badestrand, velegnet for å komme inn med kano eller 
andre småbåter. Det er en ypperlig fiskeplass, og alle er velkommen dit. Fremdeles 
sier vi som bor i området at vi skal gå tur til fyret, eller at vi skal til fyret og fiske, 
selv om selve fyrhuset er borte. En av dem som har fisket mye her og kjenner 
historien til stedet, er min bror Tom Degerud. 

Tekst: Hilde Degerud Jahr

Stedets historie
Byggingen av Digerudgrunnen 
fyrstasjon foregikk sommeren 1871. 
Bygningen skulle huse en fyrvokter 
med familie i et hus på 6,5 x 6,5 m. 
Fyrlyset ble plassert i et lite karnapp 
i loftet på husets vestre gavlvegg. Det 
var også et lite vaktrom på loftet 
og et vindfang på husets østside. 

På fastlandet, ca. 100 m fra fyret, 
ble det bygget et trenaust. Dette 
inneholdt også en oljebod. Det var 
ingen landing, bare to båtbommer ut 
fra skjæret, på nord- og sørsiden. For 
fyrbetjeningen var det naturligvis 
tungvint å måtte ro fram og tilbake 
over sundet, men det skulle gå mange 
år før forholdene ble utbedret. 
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Omkring 1905 ble karnappet 
erstattet av et tilbygg på 3,4 x 1,8 m. 
Da ble det så trangt på skjæret at det 
måtte bygges plank på jernfeste på 
utsiden av tilbygget for at man skulle 
kunne gå rundt fyrhuset. Fyrlinsen 
ble på denne tiden større og lyste 
derved sterkere enn tidligere. Det 
ble også montert en tåkeklokke på 
vestveggen. Tåken kan som kjent 
ligge tett i Oslofjorden.

Det var behov for forsterkning 
av tåkevarslingen. I 1930 ble 
derfor tåkeklokka erstattet av en 
nautofon. Den trengte strøm. Det 
ble derfor montert et aggregat i det 
ene fyrrommet. Det må ha vært et 
forferdelig leven for både fyrvokter 
og familie når nautofonen var i bruk, 
i tillegg til lukten fra olje og diesel!

Der det er hjerterom er det husrom
Hva vet vi om familielivet ute på 
Digerudgrunnen fyrhus? I perioden 
fra 1904 til 1913 var Hans Chrystie 
Waaler fyrvokter. Han hadde mange 
barn som ble godt kjent med barna 
i nabolaget. Den eldste sønnen 
het Thorleif. Han giftet seg med 
Elise, datter av Kristiane på Søndre 
Digerud gård. Etter den tid har 
det vært et nært forhold mellom 
familiene på fyret og denne gården.

Nærmeste fastboende nabo var 
Sollia, småbruket som ligger på 
skrenten rett ovenfor Digerud fyr. 
Det var et sted man gjerne koste 

seg med mat og drikke og nøt den 
fantastiske utsikten. Barna fra 
familien Myrbraaten i Sollia var mye 
nede ved svabergene ved fyret for å 
bade.

Da Severin Haugland var 
fyrvokter fra 1941 til 1948, var 
min far Kjell Degerud ofte der på 
overnattingsbesøk hos bestevennen 
Bjarne, en av sønnene i huset. Kjell 
fortalte at han hadde avtale om å 
ringe hjem hvis han ikke overnattet. 
Det forteller at han var en hyppig 
gjest der. Om sommeren badet 
ungdommene fra fyrstranda, og 
guttene kjekket seg ved å stupe fra 
fyret. Dette var en skrekkblandet 
fryd for landkrabbene Kjell og 
brødrene Thorleif og Petter fra 
Søndre Digerud gård. Men hva gjør 
man ikke for å vinne damenes gunst? 

Kåre Anderssen forteller fra 
perioden da Anton Rasmussen var 

Til venstre: Et skip passerer fyret i 1908. (Foto: Axel Wiborgs album). Til høyre: 
Digerudgrunnen fyr ca. 1920. Foto fra Fyrdirektoratets arkiv. (Kilde: Arkivverkets 
digitale fotoarkiv, Riksarkivet).

Her er familien til Elise og Thorleif Waaler på utflukt til Sollia, like ovenfor 
Digerudgrunnen fyr, i 1916. Til høyre ser vi Elise og Thorleif med den yngste av de tre 
sønnene sine. Bakerst ekteparet Johan og Kristiane fra Søndre Digerud gård. Huset i 
bakgrunnen hadde vært brukt som utkikspost fram til 1913, blant annet for å planlegge 
når det var gunstig vær for seilskuter fullastet med naturis fra Sønderstøa. (Foto: 
Gunerus Soot).

Fra småbruket Sollia kom søsknene 
Marianne og Per Myrbraaten ofte ned til 
badeplassen de brukte ved fyret. Bildet 
er tatt i 1936, før brua ut til fyrhuset ble 
bygget. (Foto: Familien Myrbraaten).
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fyrvokter fra 1923 til 1941. Kåre var i 
en søskenflokk på fire. Sammen med 
foreldrene, lærer Einar Anderssen 
og kona Hanna, var de på julebesøk 
hos familien på fyret. De sang, lekte 
og hadde det fint sammen, forteller 
Kåre. Men da de skulle hjem, var det 
skummelt å komme i land. Det var stri 
strøm, og isen lå i tette flak. Det var et 
svare strev å få rodd båten til land. 

Etter hvert ble det mange som 
bygde hytter og hus på Digerud, og 
spesielt kom familien til murmester 
Carl Adolf Olssøn til å eie mye av 
området i nærheten av fyret. Advokat 
Bredal solgte eiendommene som 
naturiseksportør Axel Wiborg hadde 
eid, og Bredal kom på denne måten 
til å definere hele Digerud.

Hengebro fra fyrhuset til 
fastlandet
Etter 70 år med roing fram og 
tilbake over sundet, ble det i 1941 
endelig bygget en hengebro mellom 
fyret og fastlandet. Denne var 70 m 
lang, hang i jernwirer og var kraftig 
forankret på begge sider. Sundet 
mellom fyret og stranda hadde i alle 
år vært brukt som en slags led for 
mindre, lokale fartøy, men ble nå 
stengt for trafikk. Endringen ble 
kunngjort. Allikevel var ikke alle 
på sjøen like informert om den nye 
innretningen. En rekke fartøy støtte 
i årene etterpå helt eller delvis på 
hengebroen. 

ble bolig bare for assistent eller 
ferieavløser. 

Automatisering av fyret
I 1964 var det slutt på døgnkontinu-
erlig vakt. Fyret ble automatisert, 
og dermed kunne det ha sovende 
vakt. Dette betydde at fyrvokteren 
kunne legge seg om kvelden, og 
han ble varslet av en alarm hvis det 
oppsto feil ved fyrlyset. Steilene 
fyr hadde tåkevakt og besørget 
«purring» for Digerudgrunnen. 
Ved tåke eller dis ble fyrvokteren 
oppringt fra Steilene med beskjed 
om at han måtte starte tåkesignalet. 
Skjedde det om natten, betydde det 
nattevakt.

Avbemanning og nedbygging
I 1975 nådde rasjonaliseringen 
også Digerudgrunnen fyr. 
Fyrvokter Edvin Ureng gikk av for 
aldersgrensen, og fyret ble nedlagt 
og avbemannet. Blant ildsjelene 
for bevaring av Digerudgrunnen 
fyrstasjon var spesielt André Schau. 
Dessverre lyktes det ikke å nå fram 
i systemet, og nå er fyrhuset fjernet. 
Dette vakre stedet er det samme, og 
naturen rundt er som før her hvor 
Oslofjorden er på det smaleste. Ny 
teknologi for skipsfarten og fjerning 
av undervannsskjær skal sikre 
ferdselen i indre Oslofjord.

En modell av Digerud fyr med 
gangbroen finnes på Norsk Maritimt 

Anne Elise Olssøn i båt ved Digerud 
fyr ca. 1960. Bildet er kommet fra 
niesen, Karen Sofie (Liss) Fritsvold, 
født Olssøn. Familien har hytter og hus 
på Digerud, like ved Digerud fyr. Liss 
lekte med barna som bodde på fyret 
om sommeren. I bakgrunnen ser vi 
tankanlegget på Fagerstrand.

Digerudgrunnen fyrstasjon slik den så ut i 1972. (Foto: Hilde Degerud Jahr).

Det var en tekst på broen som møtte 
de båtfarende på vei innover mot 
Oslo. Den oppfordret alle til å tenke 
på miljøet. Det var på denne tiden 
man fikk egen miljøvernminister 
i Norge, først Olav Gjærevoll 
(verdens første), og så Gro Harlem 
Brundtland, og folk begynte å 
forstå at havet og strendene kan bli 
forurenset hvis vi ikke er forsiktige 
med hva vi gjør.

Egen bolig for fyrvokterfamilien
Etter mange år med trange forhold 
ute på skjæret, ble det i 1949 endelig 
bygget en større bolig og uthus inne 
på land. Disse fikk en fin plassering 
på en hylle på sørsiden av stranden og 
naustet. Fyrvokter med familie flyttet 
nå i land til nye og større boforhold. 
Den gamle boligen ute på skjæret 
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Museum. Modellen er 114 cm lang, 
54 cm bred og 20 cm høy, og den 
hadde opprinnelig innlagt lys. 

Fyrstranda er en naturperle åpen 
for allmennheten
Digerudgrunnen fyr har en 100 
meter lang sandstrand som er lett 
tilgjengelig fra sjøsiden. Veien til 
fyrstranda er privat og skal ikke 
benyttes av andre enn dem som har 
eiendom inntil veien. Med bil er det 
best å parkere på Fagerstrand eller 
Digerud grendestue (det siste bare 
hvis det ikke er noe arrangement 
der). Det er merket sti gjennom 
Søndre Digerud gård til Digerud 

brygge, som er like ved fyret. Fra 
Fagerstrand går man Strandveien og 
videre gjennom det vernede området 
«Brannmennenes feriehjem», 
hvor det er sti for allmennheten 
som knytter utbyggingsområdet 
Fagerstrand til friluftsområdet 
Digerud. Fyrvokterboligen blir brukt 
som feriested for ansatte i Kystverket, 
som eier eiendommen. Det er avtalt 
at man ikke slår seg ned tett inntil 
bolighuset og stranda der når det er 
feriegjester i huset.  

Tom forteller
I vår oppvekst var fyrvokterne på 
Digerud fyr våre venner. De hadde 

gode råd for hvor og når det var godt 
fiske. Og som regel hadde de god 
tid til å slå av en prat. Tom var mye 
sammen med Herbert Ingvoldsen 
og Edvin Ureng. Mens Edvin var 
fyrvokter fra 1963 til avbemanningen 
på fyret i 1975, var Tom fast gjest på 
fyret. Ekteparet Astrid og Edvin var 
barnløse, og Tom var en god hjelp og 
et godt selskap for dem. Tom var med 
på å dra garn og sette ruser. Edvin 
var ikke ung lenger, og armene var 
ikke like sterke som da han tidligere 
var fyrvokter på Svinøya og på 
Persteilene. Edvin og Tom visste godt 
hvor fisken sto, og sammen har de 
dratt opp mengder med torsk, sei, lyr 
og flyndre. Av og til overnattet Tom 
der for at de skulle komme tidlig ut 

til garn og ruser. Og ikke minst for 
å ha det hyggelig med god mat og 
imponerende fiskehistorier.

Edvin Ureng holdt seg med 
ved selv. Han speidet etter løse 
tømmerstokker som hadde slitt seg 
fra tømmerfrakt i fjorden, dro ut med 
båt, fikk tak i stokkene og slepte dem 
i land. Denne virksomheten var bra, 
både for vedfyringen og for å gjøre 
det tryggere for båtene i fjorden. 
Det var mer trafikk rundt fyret 
tidligere enn nå. Blant annet var det 
mange tankbåter som skulle inn til 
tankanlegget på Fagerstrand.

Om vinteren var det vanskelig 
for Astrid å komme opp bakkene fra 
fyret med folkevogna si. Da hadde 
de avtale med Tom om å møtes ved 

I slutten av juni 2008 ble fundamentet der fyrhuset hadde stått, fjernet. Stranda er den 
samme, og denne perlen ved Oslofjorden ønsker oss velkommen nå som før. (Foto: 
Hilde Degerud Jahr).

Juletorsken. Til venstre: Tom Degerud har som vanlig god fiskefangst. Til høyre: 
Faren vår, Kjell Degerud, viser stolt fram juletorsken pilket fra båt ved fyret. Bildene 
er fra ca. 1960 og 1970. (Foto fra familiealbumet).
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Fortellingen om Frogns siste og største 
kvinnelige industriarbeidsplass – Del 9
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)

Produksjonen
Ilnis produksjon på Seiersten var 
i utgangspunktet ment å begrense 
seg til kåper, men etter hvert gikk 
bedriften så bra at den gradvis utvidet 
både med hensyn til ulike plagg og 
materialer. På det aller siste hadde 
Ilni til og med teenage-kåper og 
regnfrakker på salgslistene sine. Disse 
kolleksjonene kan ha vært et forsøk 
på å tilpasse seg det nye markedet 
som vokste fram, for mye endret seg 
utover 1960-tallet.

Stoffer 
De fleste stoffene som ble brukt til 
kåper og drakter var norskproduserte 
de første årene som Ilni holdt til på 
Seiersten. Det hang sammen med 
at rasjonering på forbruk av stoffer 
ble opprettholdt i flere år etter 
krigen. Silkefôr ble for eksempel 
karakterisert som en luksusartikkel 
og var ikke å få tak i. Ellers måtte 
konfeksjonsprodusentene forholde 
seg til de kvotene som de ble tildelt. 

Først i 1952 ble salg og produksjon 

postkassene på toppen av bakken 
ned til fyret. Der sto Tom med sin 
bil og kjørte dem til butikken på 
Fagerstrand.

Tom fant på kreative løsninger 
for å fange fisk. Som barn moret han 
seg med å bruke musefelle for å fange 
bergnebb. Han brukte blåskjell som 
agn og holdt fella flat på bunnen 
ved hjelp av blylodd eller festet til 
flate steiner. Tom forteller at når 
bergnebben gikk i fella, var den 
straks stein dau. Og han er ivrig på 
å si at dette er en fiskemetode han 
benyttet som barn, ikke nå!

Rundt jul var Tom den som fisket 
juletorsken til mange på Digerud og 
Fagerstrand. Familie og venner var 
vant til gratis fisk fra Tom. Tidlig 
på dagen kjørte han rundt og spurte 
om noen ville ha fisk. Og som regel 
fikk vi med oss én eller flere gode 
fiskehistorier samtidig.

Serien fra Digerud fortsetter i neste 
nummer

Kilder: 
Per Roger Lauritzen og André Schau: Fyrene 

i Oslofjorden – levende kulturminner. Oslo: 
Gyldendal, 2010. 

Thorleif Waalers bok om slekten på Digerud. 
Finnes på nettsiden http://www.frogn-
historielag.org/id/1359845649/sidefiler/
dokumenter/Digerud-slekt-oktober-2008.
pdf. (Nettsiden kan finnes ved å søke 
«Digerud slekt» på f.eks. Google).

Foredrag våren 2017
2. februar
Eirik Wig Sundvall
Historiker
Gerhardsens valg – Arbeiderpartiets tunge 
avskjed med Sovjetunionen 1917-1949

16. februar
(Foreløpig åpent)

2. mars
Øyvind Straume
Programformidler
Om Piet Hein: «Jeg er s̀ gu min egen»

16. mars
Safia Abdi Haase
Norsk-somalisk sykepleier 
Mitt møte med Norge

30. mars
Per Kristian Aale
Forfatter/journalist
Italienernes opprør mot mafiaen

20. april
Torkjell Berulfsen
Programleder
Edle dråper. Om brennevin

4. mai
Henrik Syse
Filosof og medlem av Nobelkomiteen
Etiske verdier. Hvordan står det til med 
disse i dag?

Foredragene holdes på restaurant 
Sjøstjernen i Drøbak kl. 11.00.

Les mer om Frogn U3A på nettportalen 
www.u3a.no
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av tekstiler fristilt. Det førte til økning 
både innen produksjon og import, 
men strømmen av utenlandske stoffer 
holdt seg ennå på et forholdsvis 
lavt nivå. Ull og bomullsstoffer var 
dominerende materialer under hele 
Ilnis virketid. Men da syntetiske 
stoffer som crimplene og terylene ble 
populære utover 1960-tallet, kom disse 

inn i skjørt- og draktproduksjonen. 
De kjemiske fibrene i stoffene ga dem 
en brukervennlighet som var nytt 
for forbrukerne. De var strykefrie 
og lettstelte, men kunne likevel ikke 
erstatte naturlige materialer. Fra 
begynnelsen av 1960-årene laget Ilni 
også store kolleksjoner i det populære 
poplinstoffet. 

I en periode hadde Ilni egen plissé-
avdeling som plisserte og sydde skjørt. 
Til å forme plissé ble hver enkelt 
fold i skjørtet brettet og knytt stramt 
sammen rundt et rør. Røret med stoff 
ble varmet opp i en egen ovn, slik at 
plisséen skulle «sette seg». Først da 
stoffet var avkjølt, var det klart til å 
klippes opp til mønster og sy skjørt av. 

En kvinne som arbeidet på plissé-
avdelingen har disse minnene om 
bruk av rester av plisséstoffet: «Når 
jeg kom [til Ilni] så hadde jeg veldig 

dårlig med klær. Så hadde vi en 
skredder der oppe som var ungarsk 
flyktning. Han hadde akkurat 
begynt. Det var på den tiden ungarske 
flyktninger kom til Norge, i 1956-57. 
Han tok vare på disse bitene som vi 
klipte av. Det kunne være med to 
folder, eller tre folder, og så sydde han 
skjørt til meg. To skjørt sydde han».

Skinn
På en del av kåpene skulle det være 
skinnbesetninger. Til krave og 

Fra Ilnis produksjonslokaler i 1965. (Foto: Rigmor Dahl Delphin / Oslo Museum / 
Digitalt Museum).

Produksjonen på Seiersten 
var opprinnelig ment å 
begrense seg til kåper, og 
en del av markedsføringen 
skjedde i samarbeid med 
Drøbak Manufaktur, som 
lå ved Torget. 
(Kilde: Jan-Kåre Øien). 
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mansjetter ble det brukt mange 
ulike typer skinn. En av syerskene 
som arbeidet på skinnavdelingen 
en periode, kan fortelle at de også 
lærte å sy i selskinn, eller whitecoat. 
Whitecoat var skinnet på selungen 
før den hadde gått i vannet og var en 
fin og eksklusiv type skinnbesetning. 
Det var vanskelig å sy i whitecoaten 
fordi en måtte passe på at de små, 
fine hårene kom på riktig side av 
plagget, kan syersken fortelle. «Det 
var et håndverk, som du ble satt til 
bare fordi du kunne sy en søm på en 
maskin», sier hun, men understreker 

at de fikk grundig opplæring før 
de gikk løs på behandlingen av 
skinnproduktene. 

De hadde egne symaskiner 
tilpasset søm i skinn. Før skinnet var 
klart til søm, måtte det bløtlegges 
og spikres opp på finérplater. Da 
skinnet var tørket i strukket stilling, 
kunne det løsnes og så tegnes og 
skjæres til. Under produksjonen av 
høstkolleksjonen, det vil si på våren 
og utover, kunne det bli mange 
timer overtid for de ansatte på 
skinnavdelingen. 
Artikkelen fortsetter i neste nummer

To modeller 
viser drakter 
fra Ilni. Året 
er 1965. 
(Foto: Rigmor 
Dahl Delphin / 
Oslo Museum 
/ Digitalt 
Museum).

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. 

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

så får du tilsendt innbetalings-
blankett.

Med vennlig hilsen 
Frogn seniorsenters venner
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For å få full oversikt må det trekkes 
inn lovregler utover arvelovens, 
herunder regler i ekteskapsloven. 
I et arveoppgjør etter at en av 
ektefellene har falt fra må det foretas 
et skifte etter ekteskapslovens regler. 
Dersom ektefellene har hatt felleseie, 
har gjenlevende ektefelle krav på 
halvparten av dette, med mindre det 
finnes midler etter ekteskapsloven 
som skal skjevdeles. Skjevdeling er 
betegnelsen på en rett som ektefellen 
kan ha til å holde visse verdier utenfor 
deling ved skilsmisse. I tillegg arver 
gjenlevende ektefelle henholdsvis en 
fjerdedel eller halvparten av avdødes del 
av felleseiet, slik som omtalt ovenfor. I 
praksis mottar også gjenlevende verdier 
som pensjoner og livsforsikringer 
etter avdøde, og dette er normalt 
arveoppgjøret uvedkommende.

Uskifte
Reglene om gjenlevende ektefelles 
rett til å sitte i uskifte hører også 
med for å få et fullstendig bilde av 
gjenlevende ektefelles rettigheter etter 
ektefellens død. Retten til å sitte i 
uskifte vil variere etter hvilke arvinger 
avdøde etterlater seg og hva slags 
formuesordning ektefellene hadde 
under ekteskapet.  

For at gjenlevende ektefelle skal 
kunne sitte i uskifte med avdødes 
særeie, må det avtales i ektepakt eller 
at ektefellene skal ha særeie i live og 
felleseie ved død. Avdødes arvinger 

kan også samtykke til at gjenlevende 
skal få sitte i uskifte. Dersom 
ektefellene har særkullsbarn, kan ikke 
gjenlevende ektefelle sitte i uskifte 
overfor særkullsbarna med mindre 
disse samtykker. Særkullsbarn er barn 
til den ene parten i et ekteskap. Et slikt 
samtykke kan enten gis på forhånd 
gjennom en skriftlig avtale eller ved 
arvefallet. Dersom ektefellene også har 
felles barn, vil gjenlevende ektefelle 
fortsatt kunne sitte i uskifte overfor 
disse, selv om han eller hun må skifte 
med avdødes særkullsbarn. 

Hvis avdøde hadde testaments-
arvinger, kan gjenlevende ikke sitte 
i uskifte overfor disse. Det er også 
viktig å merke seg at det å sitte i uskifte 
legger begrensninger på disposi-
sjonsretten gjenlevende vil ha over sine 
midler, jevnfør arvelovens § 19.

Testament
Utover det som er beskrevet ovenfor 
om arv etter lovens regler, kan ektefeller 
sikre hverandre ytterligere økonomisk 
gjennom å opprette testament og 
eventuelt ektepakt. 

Arveloven
Avdødes ektefelle hører selvsagt 
inn under de personer som er 
arveberettiget etter avdøde, og 
lovgivningen innenfor arveretten 
har som formål at arven skal gå til 
dem som sto arvelater nærmest. 
Etter arvelovens § 6 går en fjerdedel 
av arven til gjenlevende ektefelle 
dersom det også finnes livsarvinger 
(direkte etterkommere) etter avdøde. 
Er avdødes arvinger hans eller hennes 
foreldre, eller etterkommere av 
disse, vil gjenlevende ektefelle arve 
halvparten av boets verdier. Dersom 
avdødes arvinger er hans eller hennes 
besteforeldre, vil gjenlevende ektefelle 
arve alt. 

Ved separasjon eller skilsmisse 
faller arveretten for ektefellen bort, 
og arvelater kan dessuten innskrenke 
den ved testament. For at den annen 
ektefelle skal kunne ta sine egne 
forholdsregler, krever loven med et par 
unntak at ektefellen må ha kjent til 
testamentsbestemmelsen før testators 
død for at den skal være gyldig, jevnfør 
arvelovens § 7. Ektefellens minstearv 

som beskrevet i neste avsnitt, kan ikke 
innskrenkes ved testament.

Minstearv
Gjenlevende ektefelles arverett ble 
styrket ved en lovendring i 1990 ved 
at det da ble innført en ordning med 
minstearv for ektefellen. Der avdøde 
etterlater seg livsarvinger, har ekte-
fellen rett til minstearv på 4 ganger 
folketrygdens grunnbeløp, og denne 
retten går foran livsarvingenes 
pliktdelsrett. Etter gjeldende grunn-
beløp pr. 1. mai 2016 på kr 92.576, 
blir minstearven på kr 370.304. 
Dersom avdødes arvinger er i annen 
arvegangsklasse (foreldre eller etter-
kommere av disse), er minstearven 
6 ganger grunnbeløpet. Er det fjernere 
arvinger vil ektefellen arve alt. Retten 
til denne minstearven kan ikke fratas 
ektefellen gjennom testamentariske 
disposisjoner, jevnfør arvelovens § 7. 

Ekteskapsloven
Dette er imidlertid ikke det hele og 
fulle bildet av hvordan norske lovregler 
behandler en ektefelle ved dødsfallet. 

I denne spalten vil ansatte hos Advokatene 
Falkanger, Wiik, Bryn, Høyte & Fremstad 
komme med juridiske råd og tips innenfor 
aktuelle temaer. Denne gangen orienterer 
advokat Gro Arnesen Fremstad om ekte-
fellers rettigheter i forbindelse med arv.

Ektefellers arverett



Hårpleie: Onsdag og fredag kl 09.00 – 13.30, tlf. 64 90 61 88
Fotpleie: Tirsdag til fredag kl 09.00 – 16.00, tlf. 64 90 61 89
Arbeidsstue: Mandag, onsdag, fredag 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
Bowls: Gamle gymsal tirsdag kl 10.30 – 12.00
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


