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LEDER
Juletreet
Theodor Kittelsen så i sin tid for seg et juletre som sto 
nedsnødd ute i skogen, omgitt av mystikk og trolske 
formasjoner som tilsynelatende var fulle av liv. Over 
det hele voktet stjerner som fulgte nøye med på alt 
som skjedde i den kjølige vinternatten. 

Skikken med å 
hugge ned et ungt 
grantre, ta det inn huset 
og pynte det er en av 
juletradisjonene som har 
holdt seg helt fram til 
våre dager. Men denne 
tradisjonen er ikke 
så gammel som man 
kanskje skulle tro, skriver 
kulturhistorikeren 
Kristofer Visted (1873-
1949) i boken «Jul i gamle dager». 

De eldste spor av et juletre med full utsmykning 
skal finnes i en beretning fra Strasbourg i 1605. I våre 
dager er Strasbourg en fransk by, men på den tiden 
var den tysk. Først rundt 1830 var juletreet begynt 
å komme i bruk i Norge, og det ble hyllet av Henrik 
Wergeland. Skikken med et pyntet juletre spredte seg 
fra de øvre sjiktene i samfunnet og utover til de tusen 
hjem i by og bygd. Midt på 1800-tallet hadde juletreet 
slått igjennom for fullt også her i landet.

Grantrærne holder trassig på sine grønne nåler 
gjennom hele mørketiden. Ifølge folketroen hadde 
eviggrønne kvister og greiner en velsignende og under-
gjørende kraft i seg. Denne etterlengtede kraften 
kunne overføres til menneskene, beskytte dem og 
bringe sunnhet, lykke og et langt liv. Så da gjenstår det 
bare for oss å hylle juletreet og ønske alle våre kjære 
lesere en riktig god jul og et godt nytt år. 

Da har enda et år gått - årene går fort altså! Kanskje har det med at man har 
det rimelig fint og trivelig, for her i Frogn seniorsenter har det vært et godt og 
innholdsrikt år.

Året startet med litt usikkerhet angående organiseringen, som skulle endres 
i kommunen. Vi var usikre på hvor vi skulle være organisert, og hvilken enhet vi 
skulle bli. Resultatet ble en lykke for seniorsenteret, fordi vi og frivilligsentralen 
ble en del av Enhet for kultur, og vi heter nå Enhet for kultur og frivillighet. 
Nå føles det som om vi endelig har kommet «hjem». Vi har stor tro på at dette 
«ekteskapet» vil gi mye glede til brukere av Frogn seniorsenter.

Besøkstallet har vært stabilt, litt stille før og etter sommerferien, samt på 
nyåret. Kaféen har hatt jevnt besøkstall, og middagsgjestene har blitt noen flere. 
Aktivitetene er godt besøkt, og konserter og turer, inkludert teaterturer, har vært 
fulltegnet. Hyggekveldene er populære. I år har vi hatt fire hyggekvelder, to før 
og to etter sommeren. Årsfest på Sjøstjernen i april har blitt en fin tradisjon og 
har alltid vært fulltegnet. 

I regi av «Den kulturelle spaserstokken» har vi hatt fire små konserter 
/ musicals i kaféen. Det er alltid populært med denne type underholdning. 
Drøbak viseklubb øver her på seniorsenteret annenhver tirsdagskveld, og de 
har underholdt litt for oss ved enkelte tilstelninger i regi av seniorsenteret og 
seniorkontaktene. Seniorkontaktene har kontor i 2. etasje, og vi samarbeider 
i mange saker. At de er her på huset, gjør det enkelt å planlegge på tvers av 
arbeidsoppgavene og til de eldre sitt beste.

Bowls i Gamle gymsal har slått godt an, og vi har nådd målet med å nå 
ut til «ny-pensjonistene» og da spesielt menn. Samtidig har vi nådd noen 
bevegelseshemmede, noe vi er veldig fornøyde med. I arbeidsstuen er det alltid 
stor aktivitet. Damene her hekler og syr, strikker og vever …og skravler. De 
produserer alltid noe, og i skrivende stund er det julemessen som står for døren. 
Fra nyåret begynner de å tenke på påskemessen.

Det skjer mye her på huset, så ta gjerne turen innom oss. Alt av aktiviteter 
i regi av oss og Seniorsenterets venner står på tavlene i hallen. Her henger også 
middagsmenyen vår. Til slutt vil jeg minne om julemiddagen, som er den 
20. desember kl. 13.00. Denne dagen holder kaféen stengt. Husk at det er 
påmelding! Det er bare å stikke innom, eller du ringer på tlf. 64 90 61 85.

Vi vil få ønske alle en god og fredfull jul, 
og et riktig godt nytt år!

Sissel Johansen, daglig leder, Frogn seniorsenter

GODT NYTT FRA SENIORSENTERET



4 PENSJONIST-NYTT 3/2017 PENSJONIST-NYTT 3/2017 5

Årskontingenten er kun kr 120,-. 
Foreningen arrangerer hyggekvelder 
vår og høst - noen ganger også med dans. 
Likeså er det arrangementer 17. mai og sankthans. 
Ta kontakt med Grethe Buajordet, tlf. 64 93 19 90, 
eller seniorsenteret, tlf. 64 90 61 85, så får du tilsendt innbetalingsblankett. 
Vi er 280 medlemmer og har god plass til flere. Velkommen! 

Desember 2017
• Torsdag 21. desember kl. 11.30. Besøk på Bølgen bad og aktivitetssenter. 

Oppmøte ved Bølgen

Våren 2018
• Tirsdag 30. januar kl. 18.00. Hyggekveld på Hospitalet
• Tirsdag 27. februar kl. 18.00. Årsmøte på Hospitalet
• Torsdag 19. april kl. 18.00. Vårfest på Sjøstjernen

Turgruppen vår arrangerer bussturer til aktuelle steder, samt teater- og 
konsertturer. Program og priser for de forskjellige arrangementene blir 
annonsert etter hvert.

Bli medlem i Frogn 
seniorsenters venner! 

Med et hundre år 
gammelt julekort 
signert Jenny 
Nyström ønsker 
vi dere alle en 
riktig god jul og 
et godt nytt år! 
Kortet er utgitt 
av Axel Eliassons 
konstförlag, 
Stockholm. Tekst: Per-Willy Færgestad 

og Jan-Kåre Øien. 
Verneforeningen Gamle Drøbak
www.verneforeningen.no 
Foto fra Drøbakskalenderen desember 2016

Jul i Skrivergården
Gården ble anlagt midt på 
1600-tallet og var hovedsetet for 
Drøbak-eiendommen. Niels Carlsen 
(1734-1809) kjøpte gården i 1754 og 
utvidet den til sin bolig. Enken solgte 
eiendommen til sorenskriver Hans 
Petter Ellefsen i 1819. Ellefsen kom 
til Drøbak som en av landets yngste 
sorenskrivere etter å ha overtatt 
embedet fra Christian Magnus 
Falsen. Han satt som sorenskriver i 
Follo i 55 år. 

Ved neste århundreskifte, da 
Drøbak var blitt en badeby, ble det 
opprettet flere nye hoteller for å ta 
unna den store tilstrømningen av 

badegjester. Ett av dem var Skriver-
gården hotell. Etter noen år ble 
hotellet nedlagt, og eiendommen fikk 
nye eiere. I 1920 overtok Frelses-
armeen stedet, som ble fredet i 1923. 
Før krigen drev de mødre- og sped-
barnshjem. Etter krigen småbarns-
hjem og barnepleierskole. I dag holder 
fortsatt barnevernsinstitusjonen 
og barnehagen til i de staselige 
bygningene. 

Foto: Svein Qwammen
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Drøbaks næringsliv 
på 1950- og 60-tallet
Jeg fortsetter her omtalen av det varierte næringslivet vi hadde, med 
samferdsel, byggmestere, verksteder, bakerier og industri. Ca. 40 bedrifter 
fantes, fra enmannsbedrifter til viktig industri. I likhet med butikkene 
er de fleste borte i dag. Dette er den andre av to deler om næringslivet i 
Drøbak. Jeg begynte på Lehmannsbrygga i første del. I denne delen snur 
jeg helt i nord i Gylte og vender tilbake mot sentrum.

Tekst: Erik Askautrud

Lindtruppen og Seiersten
Vi krysser Torget og går opp til 
Lindtruppen. På venstre side lå 
et bygg som huset kafé, et lite 
keramikkverksted og boliger, i dag 
er det parkeringsplass der. Neste er 
Amta, som ikke bare var en avis, 
men også trykkeri som både det 
lokale næringsliv og private benyttet 

seg av. Amta er en av de få som 
har overlevd og finnes som kjent i 
Wienerbrødskjæringa. I nabogården 
var det garveri i noen år, i dag store 
boligblokker. På den andre siden 
hadde vi bensinstasjon og bilverksted, 
i dag parkeringsplass – og i morgen? 
Det skal bli spennende å se hva som 
bygges her! 

Del 2

Ilni-fabrikken på 
Seiersten var en 
stor arbeidsgiver 
med nærmere 
200 ansatte 
da fabrikken 
var på høyden. 
(Utsnitt av flyfoto 
i Drøbaks-
kalenderen mars 
1999, utgitt av 
Verneforeningen 
Gamle Drøbak).

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

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

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

BRILLER
KONTAKTLINSER

SYNSPRØVER
s.optik@online.no ❘❘ www.schauoptik.no

   Telefon 64 93 15 89 ❘❘ Sentrumsbygget Drøbak

TRENGER DU ELEKTRIKER? 
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Neste er skomaker O. Pedersen. 
O-en står for Oluf, som var før min 
tid. Hans sønn og sønnesønn, begge 
med navn Per, drev som skomakere 
i mange år, den yngste Per helt til 
han gikk av med pensjon og solgte 
verkstedet til Lasse Thorstensen. 

Lasse flyttet senere til Osloveien 
og er i full sving som byens populære 
skomaker. Per er i dag 92 år og «still 
going strong», selv om han nylig har 

«pensjonert» seg som mangeårig 
bud for Pensjonist-nytt. I dag finner 
du Oslofjorden Kunstsenter i bygget.

Rett utenfor bygrensen til 
Drøbak lå Ilni der rådhuset ligger i 
dag. Fabrikken ga Drøbak og Frogn 
mange verdifulle arbeidsplasser, 
særlig for kvinner. Den har blitt 
nærmere omtalt i en egen artikkel-
serie i Pensjonist-nytt.

Lindtruppen på 1950-tallet. Vi skimter O. B. Hansen-bygget med Akershus 
Amtstidendes tidligere lokaler helt til venstre. Bygningen står fortsatt. Huset 
med tårn og spir var bolig og kontorlokaler for garveriet, som var en murbygning 
bak tårnhuset. Disse husene ble revet rundt 1960. Videre oppover i gaten ser vi 
Garvergården, Avholdslokalet og helt øverst Ruud-gården, som ble revet i 1981 for 
å gi bedre plass til bilene. På høyre side var det bensinstasjon og bilverksted. (Foto: 
Svein Qwammen. Kilde: Drøbakskalenderen september 1997). 

Niels Carlsens gate, Kirkegata og 
Badeparken
Så snur vi ned mot sentrum igjen og 
går bort Niels Carlsens gate. I den 
lave bygningen ved siden av Annikas 
frisørsalong lå det et keramikkverksted, 
og det lå et skomakerverksted 
der Kumlegaarden driver. Så ned 
Wienerbrødskjæringa. Her var det 
både bakeri og slakteri. Bakeren het 
Knudsen og var bestefar til Morten 
Aamodt som driver fysikalsk institutt i 
bygget. På motsatt side lå Rommeruds 
slakteri, der Polet ligger. Særlig grisene 
likte dårlig å bli ført til slakterbenken 
og kom med høylytte protester. Ikke 
mye hyggelig å høre på.

Neste er Kirkegata. Bak det 
to etasjers gule huset ligger det 
fortsatt en murbygning. Her holdt 
Metallrammefabrikken til. Og 

produktet? Metallrammer til bilder 
og speil. Fabrikken overlevde vel 
60-tallet, men det er nå lenge siden 
den ble nedlagt.

Neste fabrikk finner vi i 
Badeparken, i Varmbadets tidligere 
lokaler. Dukkefabrikken holdt til her, 
og jeg tror det største produktet var 
sovedukkene. Disse var forsynt med et 
lite lodd på baksiden av øynene. Når 
dukken satt eller sto, var den våken. 
La man den ned, sovnet den på et 
blunk! I dag er det kunstforeningen 
som disponerer lokalene og holder 
utstillinger.

Sundbrygga, Husvikholmen og 
Gylte
Så gjør vi et langt sprang til 
Sundbrygga. Det gamle bygget på 
tomta brant ca. 1950, og min far og 

Dukkefabrikken 
holdt til i 
Varmbadets 
tidligere lokaler 
i Badeparken. 
(Utsnitt. Foto: 
O. B. Hansen. 
Kilde: Drøbaks-
kalenderen april 
2003).
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Trygve Gulliksen, bestefar til dagens 
Trygve, fikk satt opp et moderne 
bygg med plass til tre bedrifter. Othar 
G. Larsen drev båtbyggeri og var en 
anerkjent seilbåtbygger, med selveste 
kong Olav som sin mest prominente 
kunde! Brødrene Krång hadde 
flyttet sitt blikkenslagerverksted hit 
fra sentrum. De drev godt og måtte 
etter hvert flytte for å få bedre plass. 
Brødrene Hansen hadde en mindre 
konfeksjonsfabrikk i annen etasje. 
Båtbyggeriet ble ikke videreført da 
Othar ble gammel, og Brødrene 
Hansen måtte etter hvert gi seg på 
grunn av sterk konkurranse.

Neste stopp er Husvikholmen, der 
Borge Bringsværd drev båtbyggeri. 
Etter hvert spesialiserte han seg på 
seilbåter og hadde stor suksess. BB 11 
ble en egen båtklasse både nasjonalt 
og internasjonalt. Senere bygde han en 
større familiebåt, BB 17. Begge båter 
var i tre og flotte å se på, men måtte 

til slutt vike for plastbåtene. I dag er 
Heitmann den store på holmen.

Siste stopp på vår vei nordover er 
Sand Andersen, som holdt til innerst 
i Gylte. Firmaet drev ikke med 
vanlig sand, men med spesialsand til 
forskjellige formål. En gang skal de ha 
eksportert slik sand til Saudi-Arabia. 
Ikke dårlig. Som nevnt tidligere, 
overtok firmaet eiendommen til A. 
G. Johansen og drev der i noen år. 
Markedet sviktet etter hvert, og i dag 
er kommunen eier av det som nå heter 
Sjøtorget. 

Sagaveien
Fra Gylte snur vi nesa mot Drøbak 
sentrum igjen og kommer snart inn 
i Sagaveien. I den store bygningen 
på venstre hånd drev Jobu. Jobu og 
Ilni var de største arbeidsgiverne i 
kommunen. Fabrikken lå opprinnelig 
på Nesodden og ble startet av Johnsen 
og Busk. Produktet var først og fremst 

Jobu-fabrikken 
i Sagaveien ga 
kommunen 
mange viktige 
arbeidsplasser. 
Foran til venstre 
ser vi Brødrene 
Krångs 
verkstedbygg. 
(Foto: Jobu).

Jobu-saga, som ble en stor suksess. 
Saga var lett i vekt, driftssikker og 
brukervennlig. I mange år ble den 
eksportert til en rekke land og ga 
gode arbeidsplasser. Men som vi har 
sett flere ganger, kom de vanskelige 
tidene også til Jobu. Bedriften ble solgt 
til Christiania Spigerverk, og etter 
fusjonen med Elkem ble den en del 
av konsernet Elkem-Spigerverket. I 
1983 ble bedriften solgt til Electrolux 
i Sverige. Produksjonen ble flyttet 
til Schau Mekaniske Verksted (i dag 
Drøbak Amfi), før den forsvant til 
Sverige. 

På den andre siden av veien bygde 
Brødrene Krång sitt eget verkstedbygg. 
Jeg tror de hadde spesialisert seg på 

ventilasjonsanlegg, men igjen sviktet 
markedet etter en tid. Den siste rest av 
firmaet flyttet til Flater gård i Frogn. 

Oppsummering
Drøbak har hatt rykte som en typisk 
soveby, men på 1950- og 60-tallet 
var det i alt ca. 40 små og store 
bedrifter i byen. Disse ga omsetning 
og arbeidsplasser, og relativt få reiste 
nok ut av kommunen for å få jobb. På 
den annen side: Med få unntak hadde 
bedriftene ikke livets rett på sikt og 
ble borte etter hvert. Pendlingen tok 
seg opp, og Drøbak er blitt fattigere. 
De mange bedriftene var en viktig 
miljøfaktor som ikke kan erstattes av 
dagens fancy butikker og meglerhus.

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.
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I folketellingen for 1875 bor «smed-
svend» Anton Johan Christoffersen 
litt høyere opp, i det som i dag har 
adresse Råkeløkkveien 5. Her bor han 
sammen med sin stemor, fire søsken, 
to fosterbarn, samt to svensker som 
betegnes som «jetéarbeidere». Disse 
var med på byggingen av under-
vannsmuren som ble laget ute i fjorden 
på den tiden. Det var i forbindelse 
med Oscarsborg festning. 

Året etter kjøper Anton eien-
dommen i Osloveien og begynner 
virksomhet her. I 1878 blir Drøbak 
Mekaniske Verksted offisielt etablert. 
Anton Johan Christoffersen (1855–
1924) og Milla Pauline Martinsdatter 
(1857–1928) ble viet i Drøbak kirke i 

1879. Smedmester Christoffersen var 
en personlighet, både som fagmann og 
i sin innsats i byens politiske liv og for 
avholdssaken.

Verkstedets oppkomst henger 
nøye sammen med starten av 
Drøbak kommunale brannvesen 
og Drøbak kommunale vannverk. 
Smed Christoffersen var på mange 
måter Drøbak brannvesen fra 
starten av. Den nye brannvakta ble 
etablert i gården til Christoffersen 
i 1887. Året etter ble det strid 
mellom Christoffersen og 
kommunen, og Christoffersen sa 
opp brannstasjonsholdet og åpnet 
sin rørleggerforretning. Brannvakta 
forskjøv seg litt oppover.

Bygde på huset i 1900
I 1900 bygger Anton på bygningen, 
slik at den hovedsakelig får det 
utseendet den har i dag. Opprinnelig 
var bygningen på én etasje og rommet 
en smie. Det fortelles at veggene i 
denne smia var så dårlig isolert at man 
var nødt til å fyre kraftig for å holde 
varmen. Slik var det til langt opp mot 
vår tid. Toppetasjen i bygget ble lenge 
brukt ved festlige anledninger og var 
øvingslokale for flere av byens kor. På 
baksiden av huset stod det en utedo 
som vendte ut mot luftegården til 
hjelpefengslet. 

Ved folketellingen i 1900 bor 
Anton og Milla her med syv barn. 
Smed Christoffersen drev i smed-, 

mekanikk/maskin- og rørleggerfaget. 
Det har også alle senere eiere gjort. 
Han hadde blant annet produksjon av 
to-takts bensinmotorer, hovedsakelig 
til småbåter. Motorene hadde 
skjenkekran på toppen og den tids 
magnettenning. 

I «Amta» 4. februar 1953, 
i forbindelse med bedriftens 
75-årsjubileum, kan vi lese følgende: 
«Som et kuriosum kan nevnes at 
man i Drøbak Mek. Verksted hadde 
Drøbaks første elektrisitetsverk. Det 
var motordrevet og leverte strøm 
til eget bruk og til den forretning 
som solgte elektrisk armatur da 
Drøbak kommunale E-verk var under 
bygging i parken. Litt til års komne 

Litt om Drøbak 
Mekaniske Verksted 

og omliggende strøk
Et steinkast fra Drøbak torg, i retning Osloveien, finner vi Drøbak 
Mekaniske Verksted. Den tre etasjer høye trebygningen i sveitserstil ligger 
tilbaketrukket bak hvite tregjerder. I dette strøket, som tidligere var 
en del av Råkeløkka, fant vi blant annet også en vognmannsforretning, 
et møbelverksted, brannvakta med sitt karakteristiske utsiktstårn og 
hjelpefengselet. Drøbak Mek. og flere av de andre eiendommene sprang 
ut fra den såkalte sorenskriver Lunds gård, som senere var eid av søstrene 
Ambjørnrud.

Tekst: Thore Bakk
Drøbak Mekaniske Verksted fotografert i 2009. Innfelt: Smed Anton Johan 
Christoffersen (1855-1924). (Foto: Thore Bakk).
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Drøbaksfolk husker sikkert den sterke 
overgang fra parafinlamper». 

Vi kan nevne at det kommunale 
elektrisitetsverket som avisen omtaler 
her, lå nær Båthavna og ble bygd i 
1912. Smedmester Christoffersen 
ble faktisk ansatt som enemaskinist 
ved det nyetablerte Drøbak 
Elektrisitetsverk i juli 1911. På grunn 
av stor uenighet ble ansettelsen senere 
trukket tilbake.

Nye eiere fra 1917
I 1917 overtar maskinist Thorvald 
Thorgersen driften av firmaet. Ifølge 

nåværende eier skal han ha vært i slekt 
med smed Christoffersen gjennom sin 
kone. Thorvald med familie var bosatt 
i Tranga 16. Han hadde mange år bak 
seg som mekaniker og maskinekspert 
i marinen og handelsflåten samt i 
bedrifter på land, blant annet Nylands 
Verksted. I 1920-årene ble Frogn 
private vannverk beregnet og utført 
av bedriften. Av andre større arbeider 
i denne perioden kan nevnes rør- og 
sanitærarbeider ved Drøbak Meieri. 

Thorgersen drev Drøbak 
Mekaniske Verksted frem til 1946, da 
han overdro virksomheten til nevøen 

Erik Thorbjørnsen. Han hadde 6 
til 8 mann i arbeid. En av disse var 
smed Pedersen, som barna i nabolaget 
syntes var et fascinerende skue, der 
han arbeidet ved essa i første etasje. 
Her tryllet han frem mengder av 
smijernsarbeid, som kan sees rundt 
i byen den dag i dag. Det kan være 
rekkverk, trappegelendere og det 
typiske gjerdet i smijernsrør som er 
karakteristisk for Drøbak. Under 
rørleggermester Erik Thorbjørnsen sin 
ledelse stod bedriften blant annet bak 
rør- og sanitæranlegget ved Drøbak 
sykestue og fødehjem. 

Drøbak Mekaniske Verksted i 1907. Fra venstre: Johnny Christoffersen, Anton J. 
Christoffersen, Bernhard Engebretsen, Einar Christoffersen, Carl Christoffersen. I 
døren: Gustav Hansen. (Kilde: Svend Thorbjørnsen).

Drøbak Mekaniske Verksted i 1953. Fra venstre: Ukjent, Birger Pedersen, 
Erik Thorbjørnsen, Theis Hagen, Odd Pedersen og «Rokvam». (Kilde: Svend 
Thorbjørnsen). 

Fra verkstedet i 1922. (Kilde: Svend 
Thorbjørnsen).

«Mekken» var et begrep 
Et av barna som vokste opp i Drøbak 
på femtitallet forteller: «Etter hvert 
som vi fikk sykler, hendte det at det 
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måtte sveises litt her og der på ramma 
etter hardhendt og tøff behandling. 
Da var det å tusle veien opp til 
«Mekken» for å få sveiset litt på plass 
igjen. Det var aldri vanskelig å be om 
hjelp, og jobben kostet sjelden mer 
enn lommepengene dekket. Jeg husker 
at helt opp til 80-tallet så bar det til 
«Mekken» for å få riktige rørdeler 
til eksosen på snekka om noe rustet i 
filler. For oss som vokste opp i Drøbak 
på 50- og 60-tallet var stedet et begrep. 
Sjefen på vår tid, Erik Thorbjørnsen, 
var en mann vi fikk tidlig respekt for. 
Vi husket ham som en sotet mann i 
ansiktet som stod bak glørne i smia 
midt på dagen. Om ettermiddagen var 
han en myndig lærer for oss aspiranter 
i skolemusikken. Erik Thorbjørnsen 
var en aktiv og aktet mann i vår 
ungdoms- og oppveksttid i Drøbak». 

En annen som tilbrakte 
barndommen i strøket, husker 
spesielt godt butikklokalene ovenfor 
verkstedet, der hvor skomakeren 
holder til i dag. «Det var der Erik 
Anders Mo etablerte sin elektriske 
forretning. Den ble litt av et 
midtpunkt i Drøbak en kort periode 
rundt 1960. Da fjernsynet kom til 
Norge, lot Erik A. Mo et apparat 
stå på i butikkvinduet. Der stod det 
mange mennesker og kopte på Tollef 
Berg og Dagsrevyen uten lyd. De 
høyeste stod forrest, så barn måtte 
hoppe opp for å se. Vi gikk når det var 
ballett».

Leverandør av deler til Jobu
Drøbak Mek. Verksted ble etter 
hvert leverandør av deler til 
motorsagprodusenten Jobu. Dette 

firmaet ble etablert på Nesodden 
høsten 1947. I 1954 flyttet de til 
Husvik ved Drøbak. På begynnelsen 
av femtitallet var Jobu verdens største 
produsent av motorsager. 

Frem til 1969 var maskinparken 
til Drøbak Mek. drevet med remdrift. 
Etter dette ble remmene fjernet og 
maskinene motorisert. I 1982 overtok 
sønnen Svend Thorbjørnsen driften, 
og han er fortsatt aktiv sammen med 
Øyvind Sørumshaugen Melvold.

Fikk verneplaketten
I 2004 ble Svend Thorbjørnsen 
overrakt verneplaketten av 
Verneforeningen Gamle Drøbak. I 
begrunnelsen for tildelingen heter 
det: «I den godt bevarte bygningen 
driver man fremdeles gammelt, realt 
håndverk. Denne virksomheten 

har også betydning for bevaring av 
miljøet i Drøbak». 

Trolig er Drøbak Mek. Verksted 
den bedriften i Drøbak i dag som 
har lengst sammenhengende fartstid. 
Fra etableringen i 1878 har de til nå 
holdt det gående i 139 år. Det må 
også sies å være unikt at store deler av 
den gamle maskinparken eksisterer 
og fortsatt er i bruk. I verkstedsalen 
finner vi blant annet en fres, koldsag, 
platesaks og rulle som er fra tiden før 
1900. Selve arbeidsbenken er fra den 
gang firmaet ble etablert. Med kun 
fire eiere siden oppstarten for 139 år 
siden befester dette en kontinuitet 
som er unik, ikke bare i Drøbak, men 
også i Norge sett under ett.

Verkstedet i 
1983. Bak fra 
venstre: Svend 
Thorbjørnsen, 
Hein Høyte, 
Lars Petter 
Andersen, 
Theis Hagen 
og Tom Bye 
Johansen. 
Foran: Erik 
Thorbjørnsen 
og Odd 
Pedersen. 
(Kilde: Svend 
Thorbjørnsen).

Drøbak 
Mekaniske 
Verksted i 
2009. Øyvind 
S. Melvold 
(til venstre) 
og Svend 
Thorbjørnsen. 
(Foto: Thore 
Bakk). 
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TELEGRAFEN 
OPP I FLAMMER
Natt til 8. november i 2015 skjedde det som ikke skulle skje. Den gamle 
trebygningen i Storgaten 10 fra slutten av 1700-tallet sto i brann. Brann-
årsaken er fortsatt ukjent. Bygningen er blant Drøbaks eldste. Den ble 
oppført i to etasjer med en laftet tømmerkonstruksjon og noe bindingsverk. 
Til tross for diverse aktiviteter i bygget, er det navnet Telegrafen som har 
markert seg sterkest blant befolkningen. I en serie artikler vil vi se 
nærmere på eiendommens historie, brannen og arbeidet med restaureringen.                                   

                                                                                                             Tekst: Øivind R. LarsenDel 2

Telegrafen 8. november 2015 - uten tak. Et sørgelig syn i Storgaten. 
(Foto: Thore Bakk).

Noen flere glimt fra bygningens 
historie
Bygningen hadde en ukjent historie 
og eierhistorikk for tiden før 1917, 
men Pensjonist-nytt hadde et håp 
om å få mer utfyllende informasjon 

om historikken. Dette løste Odd 
Halvorsen, førstearkivar ved 
Statsarkivet i Oslo. Han kom med 
viktige detaljer som vi presenterte 
i forrige nummer. Det var sikre 
identifikasjoner fra 1790-årene, men 
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også gode spor som førte tilbake til 
1770-tallet.

Det norske Telegrafvæsen 
tok bygningen i bruk tidlig på 
1900-tallet. Denne aktiviteten holdt 
til i 2. etasje, og mye av det tekniske 
utstyret som ble brukt fra starten 
var i bruk fram til 1970. Da ble 
den automatiserte sentralen i nytt 
bygg på Ullerudsletta tatt i bruk. 
Sannsynligvis var den gamle sentralen 
i Storgaten 10 en av de eldste i landet. 
I første etasje hadde Postverket 
tilhold mellom 1921 og 1956. Da 
flyttet de lenger opp i Storgaten, og 
Vinmonopolet overtok og hadde 
utsalg der fram til 1982. 

Frogn kommune tok over eien-
dommen i 1971 og solgte den i 1983 
til en privat eier. Etter dette har det 
vært diverse restaurantdrift i lokalene. 
Vi tar ikke med flere detaljer om 
Drøbak Telegraf- og Telefonsentral 
fordi Jan-Erik Klynderud skrev en 
detaljert historikk i Pensjonist-nytt 
nr. 4, 2012. Dessuten har tidligere 
redaktør av Pensjonist-nytt, Bernhard 
Magnussen, skrevet om Telegrafen 
i boka «Drøbak fra nord til syd - 
Husene forteller historie».

Da bygningen brant natt til 8. 
november 2015, var det restauranten 
«Bare mas» som var i gang med en 
hektisk julebordsesong. Bestillinger 
måtte plasseres hos gode kollegaer 
etter brannen. Brannårsaken er 
fortsatt ukjent.

Gjenreising med utfordringer
Sommeren 2018 regner Telegrafens 
eier med å åpne dørene for de første 
gjestene. En omfattende byggeprosess 
ble satt i gang takket være huseier 
Olav Dalen Zahl, som sterkt ønsket 
denne perlen av en bygning tilbake i 
Storgaten 10. Og at den daværende 
byantikvaren i Frogn kommune Liv 
Lund Nygård var raskt på pletten med 
å stadfeste viktigheten av å ta hensyn 
til verneverdighet i kommunen. Dette 
gjelder også dersom andre av stedets 
verneverdige bygninger skulle bli 
rammet av brann.

I tilfellet Telegrafen var det 
altså to avgjørende faktorer som 
kommunen ikke kunne avslå: Både 
eieren og byantikvaren var innstilt 
på gjenreising av bygget. Det var 
derfor ingen grunn til at kommunens 
politikere skulle gå for riving og 
pålegge eieren å oppføre en ny og 
annerledes bygning på branntomta. 
Vi har fortsatt mange verneverdige 
bygninger i kommunen, og det blir 
spennende å se utfallet dersom det 
skulle komme et liknende tilfelle. 

Vindstille vær og en stor innsats fra 
brannvesenet hindret spredning til 
nabobygningen i Storgaten 8, men det 
ble likevel vann- og røykskader. Bildet 
viser etterslukking på det kritiske 
punktet. I Drøbak er mye av den gamle 
bebyggelsen bygget gavl mot gavl, og 
nabobygninger kan fort bli flammenes 
rov. (Foto: Thore Bakk).
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Laftespesialister 
Dyktige fagfolk med kompetanse 
på dokumentasjon av verneverdig 
materiale ga grunnlaget for korrekt 
bruk av dette ved gjenoppbygging. Det 
er laftefirmaet Stokk & Stein A/S i 
Lom som fikk oppdraget med å lafte 
bygningsmassen og den omfattende 
oppgaven med å tilpasse ny laft til delene 
fra det som ble reddet. Materialene var 
gjennomvåte etter slukningsarbeidet og 
har ligget til tørk i Lom. I tillegg måtte 
takkonstruksjonen i tømmer bygges på 
nytt. Alt laftearbeidet har foregått i en 
stor hall hvor spesialistene i Stokk & 
Stein kunne arbeide under tak. 

Samtidig som laftearbeidene foregikk 
i Lom, var det omfattende grunnarbeider 
på branntomta i Drøbak. Prosjektleder 
Sindre Sandberg beklagde overfor 
naboene at det ble en lang periode med 
støy og støv fra sprengningsarbeidet. 

Det ble også trafikale hindringer i 
Storgaten. Jørn Ola Hansen i Follo 
Fjellsprengning AS har erfaring 
med sprengningsarbeider under 
vanskelige forhold, og han tok denne 
utfordringen. 

Da de omfattende grunnarbeidene 
var utført, startet puslespillet med 
nummererte stokker fra Lom. Når 
laftekassen og takkonstruksjonen 
er på plass, kommer ytterkledning. 
I veggen mot Storgaten 8 ble det 
funnet flere håndhøvlede panelbord 
fra 1700-tallet. Et kurs i håndhøvling 
av panelbord foregikk under ledelse 
av Per-Willy Færgestad ved Akershus 
bygningsvernsenter, og denne panelen 
skal brukes på veggen mot Storgaten 
og mot syd. Med mange bygnings-
detaljer som etter hvert kommer på 
plass, har vi mye å glede oss til!
Artikkelen fortsetter i neste nummer

Laftearbeidet foregikk i en stor hall hos Stokk & Stein A/S i Lom. Alt tømmeret ble 
nummerert, så revet og sendt til Drøbak hvor puslespillet laftes opp igjen. (Foto: 
Stokk & Stein A/S).

Takkonstruksjonen ble også laget innendørs i hallen, nummerert og sendt til Drøbak. 
(Foto: Stokk & Stein A/S).

Utfordrende grunnarbeider. Her er det 
pigging av fjell for å få isolasjonssjikt under 
gamlekjelleren. (Foto: Sindre Sandberg).

Understøtting av nabobygningen Stor-
gaten 8 før sprengning, slik at bygningen 
ikke skulle skades. (Foto: Sindre Sandberg).
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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 4
Bjørn Føyn var bestyrer i 
etterkrigstiden
Etter frigjøringen kom Bjørn Føyn 
tilbake og fungerte som bestyrer frem 
til 1967 - ved siden av sin stilling som 
professor i zoologi ved Universitetet 
i Oslo. Han tok initiativet til å få 
restaurert stasjonen slik den fremtrer 

Bjørn Føyn var bestyrer 1942, 1943, og 
1945-1967.

i dag. Fra høsten 1945 til våren 
1947 foregikk omfattende arbeider. 
Stasjonen ble fullt utbygget for 
helårsdrift, det ble oppført en egen 
verkstedbygning, og rommene i 
kjelleren ble innredet til laboratorier. 
Til innkjøp av instrumenter mottok 
stasjonen en gave på USD 10.000 fra 
Rockefeller Foundation. 

Sjøvannsanlegget ble fornyet med 
blyrør og en ny tank i tårnet, slik at 
det nu ble bedre trykk på vannet. 
Senere kom det til et kjølerom 
i kjelleren, bygget med midler 
fra Norges almenvitenskapelige 
forskningsråd (NAVF). For øvrig 
inneholder stasjonen kontor 
med overnattingsmuligheter og 
et laboratorium for bestyreren, 
tre arbeidsrom for forskere, 
kursussal med 12 plasser, bibliotek, 
oppholdsrom og et lite kjøkken.

I 1948 bygget Drøbak kommune 
et lite publikumsakvarium 
på stasjonens tomt nord for 
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hovedbygningen mot at stasjonen 
påtok seg driften. Anlegget ble 
nedlagt i 1966 på grunn av svikt i 
betongen og tilløp til hærverk. 

Bjørn Føyn var kjent for sine 
arbeider om regenerasjonsevne hos 
hydroider, som er en tallrik gruppe av 
småmaneter. Med regenerasjonsevne 
mener vi organismens evne til 
å nydanne ødelagte eller tapte 
kroppsdeler. I Drøbak foretok han 
studier av grønnalger som lever rett 
under tidevannssonen. Hans assistent 
og preparant Ingeborg Gjøen deltok 
i dette arbeidet og reiste blant annet 
til Biscayabukta og Middelhavet for å 
samle alger.

Ingeborg Gjøen var også en dyktig 
tegner og bidro til illustrasjoner 
av vitenskapelige verker. Hennes 
tegninger var både nøyaktige og 
kunstneriske, slik som for eksempel 
hennes tegninger av de små ormene 
som lever i kalkrør i tidevannssonen.

Som ung student fikk jeg selv 
i oppdrag å samle grønnalger for 
Føyn ved den marinbiologiske 
stasjonen i Plymouth, England. I 
krysningsforsøk, som ble utført 
i Drøbak, kunne Føyn vise at 
de tilsynelatende likt utseende 
grønnalgene i virkeligheten var to 
arter; en nordlig Ulva lactuca fra 
Storbritannia og Norge, og en sydlig 
art som han døpte Ulva thureti etter 
en fransk algespesialist.

Føyn skaffet også nye båter til 

stasjonen. I 1946 ble en eldre 36 
fots fiskeskøyte kjøpt billig fra 
Direktoratet for fiendtlig eiendom, 
som forvaltet krigsutbytte etter 
tyskerne. Båten var i meget dårlig 
forfatning, men Føyn var selv med 
og hentet den i Bodø og deltok 
sammen med skipper Høyem i en 
noe hasardiøs seilas hjem til Drøbak. 
Etter at båten var restaurert og 
innredet til stasjonens formål, ble 
den døpt «Kristine Bonnevie». 
Kristine Bonnevie fikk selv oppleve 
at båten ble oppkalt etter henne. 
Samme år ble det også anskaffet 
en 25 fots motorsnekke, som fikk 
navnet «Gobius» etter svartkutling; 
en liten fisk som lever på grunt vann. 
Med to nye båter var stasjonen godt 
utrustet, og aksjonsradius kunne 
utvides betraktelig. I 1948 foretok 
man en zoologisk feltekskursjon helt 
til Limfjorden i Danmark.

Nye tider
Undervisning har alltid vært viktig 
ved stasjonen, og etter ombygging 
og med nye båter lå forholdene 
bedre til rette. I 1947 ble det startet 
åttedagers kurs i artskunnskap for 
zoologistudenter. Førstekonservator 
Nils Knaben var en av de første 
lærerne, mens universitetslektor 
Per Bergan også var ansvarlig for 
undervisningen i mange år. Under 
den gamle studieordningen med 
bifag, hadde alle studenter et opphold 

i Drøbak. Foruten zoologikurs ble 
det holdt kurs i algesystematikk. 
Marinbiologisk institutt holdt 
hovedfagskurs i marin biologi, men 
disse ble senere flyttet til Espegrend 
utenfor Bergen. I tidsrommet 1947-
1960 deltok i alt 406 studenter på 
kursene i Drøbak. 

Føyn startet også en omfattende 
undersøkelse av faunaen i Oslo-
fjorden. Han så betydningen av å 
kartlegge det biologiske mangfold 
og mulighet til å registrere 
forandringer ut fra tidligere tiders 
undersøkelser. I årene 1950-1955 
foretok Marit Hammerstad (senere 
fru Christiansen fra 1954) og Bengt 

Christiansen innsamlinger som 
strakte seg fra Oslo til Færder. Det ble 
etter hvert et meget stort materiale, 
som ble bearbeidet, journalført 
ved stasjonen og delvis publisert. 
Marit og Bengt Christiansen fant 
fjorten hydroidearter som var nye 
for Oslofjorden. Dette var sydlige 
arter, og endringer i faunaens 
sammensetning ble også påvist blant 
annet for arter av muslinger, snegler, 
reker og krabber.

Under ekspedisjoner til Hvaler 
med M/S «Kristine Bonnevie» ble 
det funnet levende koraller på stort 
dyp. På en tur i 1952 var zoolog og 
filmfotograf Per Høst også med. 

Forskningsfartøyet «Kristine Bonnevie» var opprinnelig en eldre fiskeskøyte som ble 
hentet i Bodø rett etter krigen. (Ukjent fotograf. Kilde: Museum for universitets- og 
vitenskapshistorie). 
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Han laget en film om dyrelivet i 
Oslofjorden, og i Drøbak bygget 
han sitt eget akvarium til formålet. 
Høst var en av Norges første 
naturfotografer og filmet dyr og 
mennesker med smalfilm. 

Administrativt ble Biologisk 
stasjon overført fra Det akademiske 
kollegium til Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet i 1950. 
Da alle de tolv biologiske enhetene 
ved Universitetet ble slått sammen 
til et stort Biologisk institutt i 1984, 
ble Biologisk stasjon en av de såkalte 
fellesavdelinger. 

Foruten bestyreren, besto 
stasjonens personale lenge av 

en vitenskapelig assistent, en 
laborant, en kombinert skipper og 
vaktmester og en renholdsbetjent. 
Laborantstillingen ble inndratt i 
1982, og etter at en vitenskapelig 
assistent sluttet i 1990 var stillingen 
delvis ubesatt frem til 2001.

Finn Walvig overtok som 
bestyrer i 1967
De faunistiske undersøkelsene 
i Oslofjorden ble videreført av 
cand. real. Finn Walvig. Walvig 
tilbrakte hele sin yrkesmessige 
karriere ved Biologisk stasjon. Han 
tok hovedoppgave i Drøbak på en 
ulke av slekten Gobius. Walvig var 
først stipendiat fra 1956 og derpå 
vitenskapelig assistent fra 1961 
til han overtok som bestyrer etter 
Føyn i 1967. 

I de første årene fungerte Bjørn 
Føyn, og senere professor Ernst 
Føyn, som prefekt inntil Walvig 
hadde tilstrekkelig faglig og 
administrativ erfaring. For første 
gang ble bestyrerstillingen nå en 
fast stilling knyttet til Biologisk 
stasjon, og Walvig satt i stillingen 
i 26 år. I den perioden Walvig var 
knyttet til stasjonen var aktiviteten 
økende. Biologisk stasjon fremtrer 
som en serviceinstitusjon, både 
når det gjelder forskning og 
undervisning, og hadde tallrike 
besøk av forskere fra inn- og utland. 
Artikkelen fortsetter i neste nummer

Motorskøyta «Kristine Bonnevie» ved kai i Drøbak. Året er 1951. (Ukjent fotograf. 
Kilde: Museum for universitets- og vitenskapshistorie). 

Finn Walvig var bestyrer for stasjonen 
i 26 år. Bearbeidet utsnitt av foto fra 
1956. (Ukjent fotograf. Kilde: Museum 
for universitets- og vitenskapshistorie).
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Fortellingen om Frogns siste og største kvinnelige 
industriarbeidsplass – Del 12

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)

Uten arbeid
Da det var slutt med kåpefabrikken i 
Frogn, sto bortimot 140 syersker uten 
jobb. Sportsklær-produsenten Odlo 
inngikk en leieavtale med kommunen 
sommeren 1970. Odlo hadde 
hovedkontor og bedrift i Oppegård, 
men ønsket å etablere en avdeling med 
systue og fabrikkutsalg i Drøbak. 

Kommunen var seg bevisst 
ansvaret for de ansatte. I notater 
fra konkursåret går det fram at 
kommunen var klar over den 

vanskelige situasjonen de ansatte ville 
komme i når arbeidsplassene ble lagt 
ned. At en annen konfeksjonsbedrift 
fikk leie lokalene, henger sannsynligvis 
sammen med at kommunen ikke 
ville gjøre overgangen like hard for 
alle. Lokalene fortsatte med drift 
innen samme næringen. Det gjorde 
at noen av de ansatte fikk beholde 
arbeidsplassen sin. 

Men Odlo hadde kun tilbud om 
arbeid til noen få og bare for noen 
år. For flere av syerskene var det 

Ilni og Drøbak Manufaktur samarbeidet 
om markedsføringen av klær fra 
fabrikken. (Kilde: Jan-Kåre Øien).

vanskelig å skaffe nytt arbeid etter 
Ilni. Ikke minst bød konkursen på 
vanskeligheter for de som baserte 
yrkesaktiviteten på å ha barn i Ilnis 
barnehage. En syerske forteller om hva 
hun gjorde da hun og mannen, begge 
arbeidet på Ilni, mistet jobbene sine:

«Jeg ble hjemmeværende og 
arbeidssøkende. Jeg fikk jobb på Odlo 
utpå sommeren. Det var den eneste 
konfeksjonsfabrikken i distriktet. 
Det var vanskelig å få noe nytt, og 
jeg hadde en liten sønn. Barnehagen 
slutta jo. […]. Det ble for dyrt for oss 
å skulle ha sønnen vår i [en annen] 
barnehage. Jeg ga opp. Det var ikke 
lett å få barnehage. Jeg var dagmamma 

et par år. Og så var jeg vaskehjelp på 
Britannia i helgene og jobbet etter 
hvert også i anretningen. Og til slutt 
var jeg serveringsdame […]».

Utviklingen som denne syersken 
beskriver er betegnende for den 
generelle utviklingen i det som nå 
hører inn under Drøbak i årene som 
fulgte. Odlo ble ikke værende som 
industri særlig lenge. Etter en fire 
års tid var det slutt med produksjon 
av sportsklær i Ilnis lokaler. I dag 
er det ingen industriarbeidsplasser 
igjen, men desto flere livnærer seg 
innen omsorgsyrker og service- og 
handelsnæringen. Ellers baserer en 
stor del av befolkningen sitt daglige 
virke på pendling.

Oppsummering – i lys av egen tid
Konfeksjonsproduksjonen kom 
til et veiskille fra og med midten 
av 1800-tallet og oppfinnelsen av 
symaskinen. Symaskinen kan i denne 
sammenhengen stå som et bilde på 
den moderne samfunnsutviklingen. 
Først med tiltakende mekanisering 
og så ytterligere teknologisering og 
effektivisering, som til slutt førte til 
masseproduksjon og grenseløs handel - 
både i overført og konkret betydning.

Utviklingen fra Ihle & Nielsens 
spede begynnelse på to rom og 
kjøkken, med vekst utover 1950- 
og -60-tallet, nedleggelse ved 
inngangen til 1970-årene, og til 
sist nisje-agentur med klesbutikk 



32 PENSJONIST-NYTT 3/2017 PENSJONIST-NYTT 3/2017 33

utover 1980- og -90-tallet, gjenspeiler 
generelle samfunnsmessige tendenser 
for konfeksjonsbransjen gjennom 
flere tiår. Dessuten viser den til 
den yrkesmessige forskyvningen 
i samfunnet: fra småproduksjon, 
til storindustri, til ekspansjon i 
handels- og servicenæringen. Denne 
utviklingen er også en del av Drøbaks 
lokalhistorie. Betegnende nok ligger 
i dag byens kjøpesenter på tomten 
der den siste industrivirksomheten, 
Schou Mekaniske Verksted, holdt til. 
På begynnelsen av 1980-tallet var det 
helt slutt på industriarbeidsplasser i og 
omkring byen. 

Det skal godt gjøres å skape 
tilsvarende miljø og samhold på en 
arbeidsplass slik de tidligere ansatte 
på Ilni har beskrevet det. Både 
mentalitet og praktiske forhold 
har endret seg. Den overordnede 
kontrollen og omsorgen er ikke til 
stede ved en bedrift lenger. Den totale 
identifikasjonen de ansatte imellom 
har ikke eksistensgrunnlag, fordi de 
fleste i dag har flere roller og miljøer 
de identifiserer seg med. Jobber skiftes 
ut hyppigere, og vi fungerer sosialt på 
andre premisser enn tidligere.

De ulike rollene og den 
individuelle orienteringen kommer 
også til uttrykk i vårt forhold til klær. 
En voksen kvinne som før hadde én 
kåpe, én drakt og to par sko, har i dag 
fulle skap med klær og sko å velge i. 
Vi produserer og konsumerer over 

en lav sko. I en artikkel i Dagbladet 
i juli 2006 står det om hvor mange 
tonn nye klær den norske forbruker 
kjøper og kaster i løpet av ett år. Hver 
og en av oss kjøper 17,5 kg tøy og 
av dette blir 10 kg kastet. Det er en 
skremmende utvikling. I artikkelen 
hevdes det at den enorme økningen i 
forbruket skyldes en blanding av økt 
almen velstand, tilgjengelighet og 
reklame. 

Kravene en arbeidstaker stilles 
overfor i dag er også helt annerledes 
enn de var for 50 år siden. Ett av disse 
«kravene» er blant annet kvinners 
mulighet til å kunne velge både 
yrkeskarriere og barn. Ilni var med 
på å bane veien her, med barnehage, 
husmortid og hjemmesøm. I dag 
er det en selvfølge med barnehage 
de fleste steder og muligheten til 
hjemmekontor noen steder. Det er 
likevel et stykke igjen til en eventuell 
«husmortid», eller 6-timers dag. 
Å kalle kortere arbeidsdag for 
«husmortid» i våre dager, ville 
være et tilbakeskritt, men i praksis 
er det kanskje slik fortsatt? Mange 
småbarnsmødre jobber deltid for å 
ha anledning til å ta seg av hjem og 
familie. 

Å glede seg over vennskap og 
hygge seg i sosiale sammenkomster 
er en allmennmenneskelig egenskap 
uavhengig av den samfunnsmessige 
utviklingen for øvrig. Det er fortsatt 
tradisjon på arbeidsplasser å arrangere Fra en juletilstelning på Ilni.

utflukter og julebord. Slik var det også 
på Ilni. Det er de utallige festbildene, 
sangheftene og fortellingene som 
har dukket opp under innsamlingen 
til Ilni-utstillingen som ble holdt på 
Follo museum, et levende bevis for. 

Det synes derfor som en passende 
avslutning i presentasjonen av Ilni - 
som bedrift og arbeidsplass, å gjengi 
de første versene av «Syerskenes 
testamente» fra Ilnis julebord i 1956:

‘Du skal få mitt gamle målbånd når jeg dør’.
Jo for langt der ute i eter’n
måler man med kilometer’n.
Du skal få mitt gamle målbånd når jeg dør.

‘Du skal få vår stempelklokke når vi dør’.
Thi i paradisets lunder
teller ingen på sekunder.
Du skal få vår stempelklokke når vi dør.

‘Du skal få min gamle Singer når jeg dør’.
hvis vi kommer dit vi håper,
bruker ingen av oss kåper.
Du skal få min gamle Singer når jeg dør.

‘Du skal få mitt gamle pressjern når jeg dør’.
For bak paradisets porter
der har alle dakronskjorter.
Du skal få mitt gamle pressjern når jeg dør. 
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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!

Fiskerstranda i Drøbak
Det var lite arbeid og tunge tider 
i 1926, men kommunen bygde nå 
molo A, som sammen med den senere 
molo B omrammer småbåthavna i 
våre dager. Flere på bildet er andre 

generasjon svenske gråsteinsmurere 
og anleggsarbeidere som bygde 
festningene på øyer og på land i indre 
Oslofjord.

Johan og Henry Nilsen var to av 
ni brødre som vokste opp i Bjergene 

Arbeidsfolk i Drøbak 
og Frogn i året 1926
Tekst: Arild Østebø Nilsen

Bak fra venstre: Pontus Magnussen, Iversen, ukjent, Johan Nilsen og Johan Johansen. 
Sittende: Erik Olsen, Bjarne Iversen, Henry Nilsen, Kristian Jansen og Hjalmar 
Iversen. (Kilde: «Drøbak - 100 år i bilder», utgitt av Verneforeningen Gamle Drøbak). 
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i Øst. To døde som spedbarn, og Ole 
og Karl forsvant som unge sjøfolk på 
Nordsjøen i elendige skuter. 

Da Drøbak stagnerte dramatisk 
tidlig på århundret, reiste brødrene 
Henry, Nils, Anton, Axel og Johan 
til USA for å få arbeid. Rett før første 
verdenskrig kom flere utvandrede 
arbeidsfolk tilbake til byen. De hadde 
i årevis sendt dollar hjem til familiene 
som gjorde det mulig å vende hjem 
akkurat hit - til Drøbak. NAV i dag 
ville vært fornøyd med mobiliteten i 
arbeidsstyrken den gang.

Under det sene 1800-tallet og fem 
tiår framover ble historien om det 

interessante, idylliske ferieparadiset 
Drøbak etablert. Et godt beite for 
pensjonerte prester, skjønnånder 
og estetikere - alle med solid feste i 
landets beste borgerskap. Baksiden av 
medaljen var omfattende fattigdom 
for flertallet i byen. Vi kan lese om 
dette i «Frogn bygdebokverk», bind 
IV. 

Min farfar Johan Nilsen gjennom-
levde som voksen hele den dramatiske 
første halvdelen av 1900-tallet. 
Hans eldste sønn John døde i 
motstandskampen mot nazismen 
under krigen. 

Froen gård
Froen-godset - i sin tid bygdas 
største driftsenhet med tusen mål 
dyrka mark og med møller, sager 
og teglsteinsverk langs Årungselva, 
samt isdrift og saltvannsrettgheter i 
Bunnefjorden.

På bildet ser vi en mindre del 
av arbeidsstyrken. De fleste bodde 
på småplasser og i arbeiderboligene 
til godseier Niels Stockfleth 
Darre Brandt. Flere titalls av disse 
boplassene sto til nedfalls her i 
kommunen gjennom etterkrigstiden. 
I midten foran på bildet står nytilsatt 
gårdsbestyrer Arne Østebø, som var 
sørlending. En del eldre frogninger 
vil gjenkjenne slektninger på dette 
bildet. 

Lønningene til arbeidsfolk 
på landet var som regel nær 
eksistensminimum, og en stor del 
ble gitt som naturalier fra driften. 

Husmannsvesenet levde flere steder 
videre i nye former opp gjennom 
mellomkrigstiden, da arbeid for 
grunneier var eneste måte å betale for 
tak over hodet. 

Min morfar Arne Østebø 
forpaktet senere Fløyspjeld og Mien 
av Darre Brandt-familien. Han er for 
tiden den eneste ordføreren i Frogn 
uten portrett i rådhuset. Som innsatt 
av okkupasjonsstyret i 1941, styrte 
han den beskjedne administrasjonen 
etter de dagers førerprinsipp. I 
den sammenheng kom han til å 
erverve Ullerud-eiendommen for 
kommunen med et pennestrøk. 
Den eiendommen er i dag Frogn 
kommunes tettest bebygde offentlige 
virksomhetsområde. Gårdsbestyrer Arne Østebø i midten, omgitt av en mindre del av arbeidsstyrken på 

Froen gård i 1926.
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Med alderen får mange av oss et økende behov for å vite mer om vårt 
opphav og våre slektninger ‒ først og fremst hva de het og når de levde, 
men gjerne også hvilke yrker de hadde, og litt om hvordan de levde sine 
liv. I denne serien vil vi presentere noen kilder innenfor slektsgransking, 
både på nasjonalt plan og kilder av mer lokal interesse.

Tekst: Sven Lindblad

Del 11

Slekten Bugge i Drøbak
Andre del

Andreas Carlsen Bugge 
Vi fortsetter vår omtale av slekten 
Bugge i Drøbak. Artikkel-serien 
om Bugge-slekten er i hovedsak 
basert på informasjon i boken 
«Ulrik-slekten Bugge», skrevet av 
høyesterettsadvokat Kjeld Bugge og 
utgitt i 1948. Også Digitalarkivet, 
«Frogn Bygdebokverk» bind 2, 
samt «Slægten Bugge i Danmark 
og Norge» av P. C. B. Bondesen, 2. 
utgave 1909, har vært benyttet. 

Tidligere har vi sett at Ulrich 
Bugge (1745-1806) og hustru Anne 
Jørgensdatter Frost (1742-1788) fikk 
fem barn sammen. Ett av dem var 
Andreas Carlsen Bugge. Han var 
født i Drøbak 14. august 1781 og ble 
oppkalt etter morens fetter Andreas 
Carlsen, sønn av Niels Carlsens 
halvbror Christen Carlsen. Andreas 

Bugge ble konfirmert i Drøbak kirke 
10. januar 1796 og kom snart med 
i farens forretningsvirksomhet. I 

Andreas Carlsen Bugge (1781-1859). 
(Foto: «Ulrik-slekten Bugge», Oslo 
1948).

1804 løste han handelsborgerskap i 
Christiania og kjøpte hus i Drøbak. 
Han giftet seg 3. november samme 
år med Johanne Cathrine Andresen 
(1778-1831), som han i eldre år 
omtalte som sin «uforglemmelige 
Hustru». Sammen fikk de hele 
13 barn, så de har en meget stor 
etterslekt. 

Da faren gikk bort i 1806, 
overtok Andreas forretningen i 
Drøbak sammen med sin bror Ulrich 
Bugge (1784-1839), som senere ble 
skipsmegler i tillegg til kjøpmann. 
De to brødrene skilte imidlertid 
lag som forretningspartnere, og 
Andreas fortsatte som kjøpmann 
og trelasthandler i Drøbak fram 
til 1820. I 1909 skriver P. C. B. 
Bondesen om Andreas Carlsen 
Bugge at «han ejede den store 
Trægaard, som nu er Kommunens 
og benyttes til Skole». Bondesen 
omtaler altså gården med det 
nåværende Frogn bibliotek, men 
kilder til denne påstanden blir ikke 
oppgitt. Det ser ut til å være en 
misforståelse, og det hjelper ikke 
at påstanden blir gjentatt av Kjeld 
Bugge i hans slektsbok fra 1948. 

Andreas Carlsen Bugge var en 
av mange handelsmenn som ble 
rammet hardt av den langvarige 
økonomiske krisen som fulgte etter 
napoleonskrigene, særlig fra og 
med 1816. Snart kom fallittene for 
fullt også i Norge. Andreas søkte 

nye inntektskilder, og etter at den 
tidligere kirkevergen var blitt avsatt 
på grunn av rot i regnskapene, ble 
han ansatt som kirkeverge i Drøbak 
i 1819. Men allerede sommeren 1820 
var han konkurs, og familien flyttet 
motvillig til Christiania i november 
samme år. Der fant de husly, og han 
søkte inntekter på forskjellig vis. 
Etter noen år ble han ansatt som 
overbedemann i Christiania og 
byens forsteder. Denne underlige 
stillingen gikk i hovedsak ut på å 
be inn til gravøl, bryllup m.m. og 
samtidig passe på at folk ikke kledde 
seg flottere eller holdt finere selskaper 
enn foreskrevet for deres stand. 

Tiden som kirkeverge i Drøbak 
fikk et etterspill. I 1826 oppdaget 
kirkeinspeksjonen at det manglet 
9 spesidaler og 48 skilling i 
regnskapet for 1819 uten at det var 
gitt en nærmere forklaring på denne 
utgiften. Selv om beløpet var relativt 
lite, gikk det mot rettssak. Men en av 
Drøbaks mektigste menn beskyttet 
Andreas Bugge. Det var visekonsul 
og kjøpmann Johan Eitzen (1779-
1836) i Handelshuset. Han viste 
til at Bugge «aldeles intet eier», så 
saken ville bare bli en utgift for det 
offentlige. Det er grunn til å tro at 
saken ble henlagt.

Andreas døde i 1859.

Bugge-slekten fortsetter i del 12
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Til minne om

Karl Garder
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Torget • 1440 Drøbak
Tlf 64 90 64 60 • Faks 64 93 56 29
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 Man.–fre. 09–15, lør. 11-14, søn. 12–16

STOR UTSTILLING
Alt på ett sted 

– kan leveres ferdig montert
Kontakt Fagsenteret for peiser og ovner

Dyrløkkeveien 27, 1448 Drøbak
Tlf 64 93 47 50, Fax 64 93 50 70

GALLERI OG RAMMEVERKS
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 GLASS

KERAMIKK
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RAMMEVERKSTED

Niels Carlsens gate 2
1440 Drøbak
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ann-i-h@online.no        
www.creativegalleri.com
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søndag og mandag stengt

Velkommen til KIWI 
Ullerudsletta

Synsundersøkelse, trykkmålinger og 
fotografering av netthinne.

Briller og kontaktlinser.
***

Stort utvalg i gull og sølv.
Gullsmedreparasjoner.

 ***
Armbåndsur – kjente merker.

Eget urmakerverksted.
Reparerer også gulv- og veggur.

***
Høreapparat-service. Vi har batterier, 

slanger, domer og filtre på lager 
til de fleste apparater.

OPTIKK  •  UR  •  GULL

TLF. 64 93 31 65

Det var med stor sorg vi mottok be-
skjeden om at Karl Garder gikk bort 9. 
august 2017, 98 år gammel. Denne åpne, 
tillitsfulle og omgjengelige hedersmannen 
var noe helt spesielt, og han har hatt 
meget stor betydning for det kulturelle 
og lokalhistoriske arbeidet i Frogn.

Karl ble født på gården Østre Garder 
i Skaubygda i 1919. Det var vanskelige 
tider, og spanskesyken herjet i landet. 
«Jeg har hørt at det har kommet en 
ny kar til gårds i natt», sa bestefaren 
morgenen etter fødselen, og slik fikk 
den lille gutten navnet Karl. Etter hvert 
ble det hele åtte søsken til sammen, 
men barna slapp å sulte, og de hadde 
klær og sko. Fra han var fem år gammel 
måtte Karl være med og luke ute på 
jordene og hjelpe til i fjøset, men det ble 
også litt tid til lek innimellom. Etter 
konfirmasjonen var det å arbeide for 
fullt som gårdsgutt, og i voksen alder 
overtok han gården.

Karl Garder ble tidlig interessert 
i historie, og på turer i skogen og på 
jordene kunne han av og til finne 
spennende ting, som gamle pilspisser 
og steinøkser. Hans nysgjerrighet 
for gamle dager var vekket, og tidlig 
på 1950-tallet kom arbeidet med 
lokalhistorien i gang for fullt. Han 
ble kontaktet av Erling Strand fra 

Nesodden, som var formann i Follo 
historie- og museumslag på den 
tiden. Det ble til at Karl dro rundt på 
gårdene i Skaubygda, snakket med de 
eldste og noterte ned det de fortalte. 
Han samlet inn opplysninger om 
gamle navn på gårdene, om tidligere 
bebyggelse, om gravhauger, merkelige 
steder og annet av interesse. Og 
ikke minst skrev han ned historier 
og lokale versjoner av vandresagn 
som nå for alvor holdt på å gå i 
glemmeboken. Blant disse var det 
underlige berettelser fra tidligere tider 
om skrømt, gårdsnisser, huldrer og 
andre underjordiske. Karl var blitt 
folkeminnesamler. 

Før elektrisiteten kom og lyste opp 
i krokene, var gårdsnissen en fyr som 
man måtte stelle pent med. Ikke minst 
var det viktig å la ham være i fred, slik at 
han kunne få drive på med sitt og verne 
om gården. Ett av de mest kjente og 
detaljerte sagnene om de underjordiske 
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handler om en mann fra Hallangen 
som ble bergtatt av ei hulder da han var 
på vei hjem over Stubberudskauen fra 
Froen mølle. Huldra ville gifte seg med 
ham, og han ble holdt inne i berget i 
flere dager før han slapp ut. En variant 
av sagnet hevder at bergtakingen skjedde 
i Jomfrudalen. Etter denne opplevelsen 
var Hallangen-mannen visstnok merket 
for livet og ble aldri helt seg selv igjen. 
Karl fant rester av dette vandresagnet 
i flere versjoner. Mange av de eldre 
informantene fortalte så levende og 
intenst at han fikk frysninger, men selv 
var Karl en ganske nøktern mann som 
mente at det aller meste måtte ha en 
naturlig forklaring.

Folkeminnene og de andre 
fortellingene fra gamle dager i Frogn 
utgjør en lokalhistorisk skatt som Karl 
har publisert i Pensjonist-nytt. Han har 
også demonstrert og fortalt om gamle 
skikker, tradisjoner og ferdigheter. Slik 
har han bidratt til at denne kunnskapen 
unngikk å forsvinne inn i glemselens 
mørke. Ett av disse områdene var 
isskjæring, som var viktig på gårdene 
før moderne kjøleteknikker overtok 
helt. Han hadde i tillegg inngående 
kjennskap til ulike hestekjøretøyer. Karl 
var flink til å fortelle. Han hadde en 
meget god hukommelse og kunne huske 
spesielle og interessante detaljer rundt 
mye av det han fortalte. 

Han var medlem av redaksjonen 
i Pensjonist-nytt i mange år – helt til 
han trakk seg av helsemessige grunner 

våren 2017. Han var en viktig og trofast 
bidragsyter til bladet, og flere har sagt 
at det var Karls artikkel som de leste 
aller først når Pensjonist-nytt dukket 
opp i postkassen. På dette feltet var 
han aktiv helt til det siste. Karl Garders 
innsats på kulturområdet i Frogn er 
imponerende, og i 2003 fikk han Frogn 
kommunes kulturpris. I 2006 mottok 
han frivillighetsprisen og i 2013 ble 
han tildelt Pensjonistforbundets 
gullnål og æresdiplom. Karl var med 
da initiativet ble tatt til å opprette 
Follo museum, og han har gitt bort 
gjenstander til museet. Han bidro også 
til å starte Frogn Historielag sammen 
med Greta Christiansen i 1977. 

Karl sørget for å bringe informasjon 
om eldre tiders levekår og mentalitet 
videre til vår egen tid. Slik satte han 
kontrasten til våre dagers rastløse 
forbrukersamfunn inn i en ramme hvor 
det var rom for ettertanke, samtidig 
som han ga det en lokal vri. Dermed 
ble det nært og konkret, til tross for 
avstanden i tid. Han har i vesentlig 
grad bidratt til å gi oss det vi kan kalle 
«fortellingen om Frogn» og bringe den 
lokale kulturarven videre. Vi takker for 
alt han har gitt oss, og våre tanker går til 
familien. Karl fikk et langt liv, til tross 
for at han i yngre år fikk beskjed fra 
legen at han i beste fall kunne håpe på 
å få leve til han ble 30 år. Det var stort 
å bli kjent med ham og oppleve hans 
vennskap. Hvil i fred, Karl.  

Sven Lindblad
Karl fotografert i 2015 i forbindelse med markeringen av minneskiltet etter flystyrten 
på Knardal i Frogn i 1940. (Foto: Thore Bakk).
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Arveloven åpner for tolkninger
Mange av oss har hørt familiemed-
lemmer og familievenner snakke om 
at de ønsker å opprette testament, 
men så har man dysset det ned eller 
slått det fra seg fordi vedkommende 
allerede har kommet på sykehjem 
og / eller rett og slett begynner å 
surre litt. Eller kanskje foreligger 
det et testament som man er usikker 
på gyldigheten av - fordi testator 
allerede har vist tegn på svekkelse? 

Den tradisjonelle oppfatningen 
har vært at alderssvekkede bør vise 
tilbakeholdenhet med å opprette 
testament. Vitner har også vært 
betenkte i og med at de skal innestå 
for at de mener vedkommende 
er ved «sine fulle fem». Denne 
oppfatningen ble betraktelig 
nyansert etter en lagmannsrettsdom 
høsten 2016, og de skriverier som 

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 Ingrid Vesterhus Høyte om 
grensen for handlingsfrihet når alders-
svekkede ønsker å opprette testament.

Nærmere om grensen 
for testasjonsfrihet for 
eldre og demente

har fulgt i kjølvannet av denne 
dommen. 

Den aktuelle lovbestemmelsen i 
arveloven (§ 62) sier at et testament 
er «ugyldig når testator var sinnsjuk 
eller i høg grad hemma i sjeleleg 
utvikling eller i høg grad sjeleleg 
svekt då testamentet vart gjort, 
med mindre det er usannsynleg at 
sinnsstoda hans har hatt innverknad 
på innhaldet i disposisjonen». 
Lovens ordlyd åpner for så mange 
tolkninger og skjønnsmessige 
vurderinger at den tradisjonelle 
oppfatningen som nevnt har vært 
at demente eller alderssvekkede 
personer ikke bør opprette testament.

Den aktuelle saken som 
lagmannsretten behandlet høsten 
2016, omhandlet kort fortalt en 86 
år gammel dement og tidvis forvirret 
mann med Alzheimer som opprettet 

et testament. Det ble reist spørsmål 
om gyldigheten av testamentet 
etter hans død 4 måneder senere. 
Lagmannsretten konkluderte i 
likhet med første instans med at 
testamentet var gyldig, dog under 
tvil.  

Rettens begrunnelse bygger på 
at demens i seg selv ikke fratar en 
person den såkalte testasjonsfriheten. 
Det avgjørende for testasjonens 
gyldighet vil være hvor langt 
vedkommende har kommet i 
demensutviklingen, og hvorvidt 
vedkommende fortsatt er i stand til 
å veie for og imot ulike hensyn ved 
testasjonen. Det er på det rene at 
trinn 1 (mild grad) av demens i seg 
selv ikke forhindrer testasjonsretten. 
Samtidig synes det klart at personer 
som har nådd trinn 5 og 6 (alvorlig 
grad), sjelden har testasjonsretten i 
behold. 

MMS-testen
De vanskelige vurderingene knytter 
seg til de som befinner seg i gråsonen 
imellom (moderat grad av demens). 
Det vil anbefales at man konsulterer 
medisinsk ekspertise dersom man 
er i tvil. Testen som oftest brukes, 
heter MMS (Mini-mental status test) 
og tar kun 5-10 minutter. På vårt 
kontor har vi en klar praksis på at vi 
anbefaler alle «godt voksne» om å 
innhente en kort uttalelse fra fastlege 
som kan vedlegges testamentet og 

dermed rydde en senere tvil av banen. 
Det skaper forutsigbarhet for testator 
og reduserer mulighetene for store 
rettstvister etter ens bortgang. 

Dersom det påvises at testator 
har utviklet demens, forhindrer 
det som nevnt ikke at gyldig 
testament kan opprettes, men det 
må foretas en nærmere vurdering av 
hvorvidt testator forstår innholdet 
og konsekvensene av testamentet 
som opprettes. Et sentralt moment 
i gyldighetsvurderingen vil være 
hvorvidt testator har evnen til å 
vurdere ulike alternativer opp mot 
hverandre. Dette er imidlertid 
vurderinger som er vanskelige å 
ta etter testators død, og som det 
derfor bør vurderes særskilt under 
opprettelsen. 

Som advokat vil jeg i slike 
tilfeller ofte be testator selv lage et 
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I jubileumsberetningen skriver redaktør Ole-
Johs. Hafsten: «Over årene har det blitt levert
 mange imponerende dugnadsarbeider i 
Frogn, men Folkvang er og forblir det første 
og største. Ikke bare var mange engasjert 
over flere år i forberedelsene, men spesielt i selve
 byggeperioden var så godt som hele 
bygda med; som lag og foreninger, som privat-
personer, som leverandører av varer og tjenester
– og som kausjonister – alle bidro 
etter evne og på sitt vis.

Pr. 31.12.1916 – altså bare noen dager før innvielsesfesten – ble det laget en 
oppstilling over dem som hadde bidratt, og hva de hadde bidratt med. Denne 
oppstillingen finnes i dag innrammet på veggen i et av selskapsrommene på 
Folkvang. Den teller nesten 90 navn». I dag «eies» Folkvang av mer enn 150 
andelseiere.

Blant bygdas 50+, som mer eller mindre er oppvokst i kommunen, er det vel 
ingen som ikke har et forhold til Folkvang. Folkvangfestene er et begrep – 
juletrefestene likeså – og 17. mai feiringene med tog fra Huseby. Og gryende 
romanser i Frogns storstue er blitt til mange og lange ekteskap. 

Jubileumsberetningen er et imponerende stykke arbeid på over 80 sider. 
Basert på styrereferater, ispedd små anekdoter, gir den et godt innblikk i 
Folkvangs 100 årige historie, men også livet på bygda gjennom disse årene.

Vi siterer fra Thea Valsø Klynderuds 17. mai tale på Folkvang i år: «Selv 
om jeg ikke har fått oppleve disse bygdefestene selv, er Folkvang for meg likevel 
stedet som knytter bygda sammen – det står her som en slags bauta, både i 
gode og triste stunder. Bryllup, begravelser, dåpsfeiringer, 17. mai, jubileer, 
juletrefester, konserter, møter. Folkvang bidrar i mange ulike ledd til samholdet i 
bygda og er et hus vi alle bør være veldig stolte av».                       Trine Suphammer

utkast, for så å be testator i et senere 
møte redegjøre for hvilke hensyn 
vedkommende har vektlagt, og 
hvorfor testator har ønsket akkurat 
dette. Dersom testator viser samme 
ønske over tid, er det en indikator på 
at valgene er veloverveide.

Ønsker å redusere antall tvister
Arveloven som regulerer blant 
annet gyldigheten av testamenter, 
er fra 1972 og moden for revisjon. 
Det kan nevnes at det foreligger 
et utkast til ny arvelov som 
med stor sannsynlighet vil bli 
fremlagt Stortinget for behandling 
inneværende stortingsperiode (2017-
2021). I utkastet er det foreslått å 
forenkle reglene om testasjonsretten 
for alderssvekkede og demente. Blant 
annet foreslås at langt fremskreden 
demens uansett fører til ugyldighet, 
uavhengig av testators evne til å 
forstå innholdet i testamentet som 
opprettes. Eksempelvis vil en person 
som har nådd trinn 5 eller 6 etter det 
nye forslaget aldri kunne opprette et 
gyldig testament. 

Bakgrunnen for forslaget er 
ønsket om å redusere antallet tvister 
rundt gyldigheten av testament, selv 
om jeg er usikker på om det vil ha 
den ønskede effekt. Dagens tvister 
synes i all hovedsak å knytte seg til 
testatorer som er i en tidlig fase eller 
i mellomfasen av utviklet demens, 
og man er da igjen tilbake til å 

vurdere testators forståelse av det som 
bestemmes i testamentet. 

Vår erfaring er at det er svært 
viktig for eldre å kunne bestemme 
over fordelingen av sine verdier 
gjennom testament og være trygge på 
at det til syvende og sist blir slik de 
ønsket og bestemte. Vårt beste råd er 
derfor å rydde eventuell usikkerhet av 
veien ved å innhente en uttalelse fra 
fastlege som legges ved testamentet. 
Videre minner vi om muligheten til 
å oppbevare / deponere testamentet 
hos tingretten mot et beskjedent 
gebyr (for tiden kr 839,-) og dermed 
i større grad sikre at dokumentet 
havner i rette hender - og blir lagt 
til grunn av dødsboet - enn om det 
oppbevares i en skuff hjemme.

Illustrasjonsfoto: Morguefile.com

Storstua i Frogn 100 år
Lørdag 6. januar 1917 ble det holdt stor inn-
vielsesfest på Folkvang. Det vellykkede 
resultatet av flere års omfattende dugnads-
innsats skulle feires.

Jubileumsheftet blir presentert når 
Folkvang skal feires i januar 2018.



Frisør: Tirsdag til fredag kl 10.00 – 16.00, tlf. 40 38 38 14
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 10.00 – 11.30 og kl 11.30–13.00
Transporttjeneste: Onsdag. Påmelding i seniorsenteret
Kursvirksomhet, turer, teater og konserter: Annonseres spesielt
Veiledning i bruk og stell av høreapparater, samt batterier til redusert 
pris: Første mandag i måneden kl. 10.30 – 12.30
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


