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Vi er tilbake!
Pandemien er over og Pensjonist-nytt er på nytt
i postkassen. Vi har hatt et opphold, men slutt er
det ikke.
En stor takk til Sven Lindblad for en strålende
redaktørjobb gjennom mange år. Sven har en god
penn, er stilsikker, kunnskapsrik og har hatt hjelp av
kunnskapsrike medarbeidere. Det har gitt bladet et
mangfold.
Vi skal ta vare på bladets retning og historie.
Mange har gledet seg over at Pensjonist-nytt har vært
en viktig arena for unik lokalhistorie. Pensjonist-nytt
skal også fortsette å speile aktiviteter, utfordringer og
muligheter for oss pensjonister i Frogn.
2022 er «Frivillighetens år», uten frivilligheten
stopper samfunnet. Frogn har en betydelig frivillighet, også for oss godt voksne. Den skal vi synliggjøre
og stimulere.
Et godt blad skal snakke med leserne. I praksis
betyr det at Pensjonist-nytt ønsker innspill, tips
og/eller artikler. Send e-post, slå på tråden eller ta
kontakt med en av oss i redaksjonskomiteen.
Vi takker våre økonomiske støttespillere, næringsliv og enkeltpersoner for at de gjennom sine bidrag
gjør utgivelsen mulig.
Avslutningsvis noen ord fra Linn Skåber: Jeg tror
mange er så høflige mot de eldre at de står i veien for
ordentlige samtaler. Vi må ikke bare prate om det
fine været og hvor vi finner fiskekaker på tilbud. Hva
tenker de som kanskje har kort tid igjen å leve? Er de
ensomme? Når hadde de sist kjærlighetssorg?

Folkeminner fra Frogn
Karl Garder samlet folkeminner fra 1951, her er en av dem, skrevet i 2013:

Karl hedret av Pensjonist-foreningen i 2013, her
sammen med Gustav Antonsen og Karin Løvaas.

Tom Ullsgård, redaktør

Amanda på Nord-Dal sa ho ikke
trodde på spøkelser. Vi satt og pratet
ved kjøkkenbordet på gården. Ho
mente at det er en naturlig forklaring
på alt, blant annet bestemors historie
om nissene på gården.
Bestemoren hadde stått ved kjøkkenbordet der vi nå satt. Fra vinduet
hadde ho sett nissene på Nord-Dal
og Mellom-Dal sloss. Den ene nissen
kom med baksteved, mens den andre
hadde et høyfange. De hadde vært hos
hverandre og støli, og nå flau de løs på
hverandre så høy og fliser fauk.
En gang bestemor var i høyløa, fikk
ho nissen rett i fanget. Han var skikkelig tung. De hadde også ei katte i
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Vi ønsker dere en riktig god jul!

fjøset som nissene ikke likte. En morra
de kom i fjøset, var katta spendt rundt
vanndunken. Ho var dratt så lang at
ho rakk rundt hele dunken. Katta var
selvfølgelig dau.
Huldra
Amanda hadde mer å fortelle, om huldra: Du veit Nymåsan, der var en flekk
som hette «den grønne dobba». Her
danset huldra rundt og rundt. Hølet
var helt bunnløst. Ei natt noen kjørte
på Stubberudskauen, stoppet hesten og
ville ikke fløtte seg. Kjørekaren brukte
rådet om å lese Fadervår. Da han kom
til «fri oss fra det onde», bråflaug
hesten bortover veien igjen.
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Omsorg og hjemmetjenester

Bli medlem i Frogn Seniorsenters Venner!
Årskontingenten for å bli medlem er bare
150 kroner.
Foreningen, som nå driver sin virksomhet i Prestegården på Seiersten, holder
temamøter og arrangerer hyggekvelder
både vår og høst. Noen ganger med en
svingom. Frogn seniorsenter har også
arrangementer etter barnetoget 17. mai
og til sankthans.
Vi har 300 trivelige medlemmer, og
det er god plass til flere. Ta kontakt med
seniorsenteret på telefon 64 90 61 85, da
vil du få tilsendt en innmeldingsblankett.
Velkommen i et trivelig fellesskap!

Takk, takk, takk …
Økonomiske bidrag fra våre kjære lesere
strømmer inn. Etter et lite opphold
er det en glede å kunne være hos deg i
postkassen igjen. Håper du setter pris på
oss. Som du vil se på de neste sidene er
bladet spekket med gode historier, fine
illustrasjoner og annonser fra gamle og
nye bidragsytere laget i samarbeid med
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I tillegg til temamøtene og hyggekveldene har vi en tur- og teaterkomité
som arrangerer turer til aktuelle steder,
samt til teaterforestillinger og konserter.
Program og priser annonseres etter hvert
som det blir aktuelt, og det er bindende
påmelding til seniorsenteret.
På grunn av pandemien var senteret naturlig nok begrenset en periode, men nå
er det forandring hos oss som for resten
av samfunnet. Vi følger de regler som til
enhver tid gjelder.
Vi håper du vil støtte oss med ditt
medlemsskap!
Frogn Seniorsenters Venner!

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.
Prima Omsorg hjelper deg med:

Fritt brukervalg i Frogn kommune:

•

Har du vedtak på praktisk bistand
kan du nå velge Prima Omsorg som
tjenesteutfører.

•
•
•
•
•

et godt grafisk lag, både i produksjon og
trykk.
For å støtte oss kan du bruke konto:
0530 16 36778.
Takk for ditt bidrag!
Hjertelig hilsen redaksjonskomiteen
PENSJONIST-NYTT 1/2021

•

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

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!

Kontakt oss i dag
Carlbergveien 6a, 1526 Moss

Tlf. 412 35 142
follo@prima-assistanse.no
www.prima-assistanse.no

Frihet til å leve

Marked med
flotte arbeider
–Vi arrangerte et marked litt sånn utenfor programmet fordi vi hadde
mange fine arbeider liggende.

MYE: Jorunn Jakobsen og Ulla Gjessing
viser frem noen av de mange fine arbeidene på markedet i september.

Det er Sissel Johansen på Frogn
seniorsenter som forteller dette til
Pensjonist-nytt. Ja, for det var nettopp
litt utenom programmet markedet i
september. Vanligvis er det påskesalg
og julesalg, men så var det pandemien
da. Nå lå det en mengde flotte arbeider
og ventet på kjøpere. De er er laget
på arbeidsstuen av mange flittige og
dyktige hender. Marked har til nå vært
umuliggjort av hensyn til smittevernet. Nå er det heldigvis bedre tider.
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Gaver
Pensjonist-nytt fikk Jorunn Jakobsen
og Ulla Gjessing til å vise oss de mange
arbeidene laget på arbeidsstuen. Ulla
er også bidragsyter, hun har strikket
med votter og sokker.
Med tre måneder igjen til jul var
selvfølgelig også små julenisser på
plass, om noen skulle mangle pynt
eller gaver. Vi fant votter, tøfler, sokker,
brikker, vesker og mapper. For å nevne
noe. Mangfoldet var der, der var noe
for en hver smak.
Når Pensjonist-nytt ligger i postkassen er det også gjennomført et
julemarked.

KOS: Kaffekos og vafler er en naturlig del
av markedet.
PENSJONIST-NYTT 1/2021

Helge Askautrud
– fattiggutten som ble kjøpmann og ordfører

Da min far ble født i 1909 i huset Lappen på Ringeplan (se bilde), var bestefar
en fattig lappeskomaker som måtte konkurrere med 7–8 andre skomakere i
lille Drøbak. Da min far fylte 90 år i 1999, kunne han se tilbake på et allsidig
og spennende liv.
DEL 1
Barndom og ungdom
Noen år senere finner vi familien
på Håøya, i en av arbeiderboligene
ved sprengstoffabrikken som lå et
stykke nord på østsiden av øya, der
bestefar var blitt arbeidsformann.
Skoleveien var lang: Først til fots fram
til Trondstad, det gule huset man
fortsatt kan se fra Drøbak, så rodde
barna til Oscarsborg, derfra gikk
det båt til Lehmannsbrygga, før de
til slutt måtte opp Jørnsebakken og
Vestbyveien til Sogsti skole. Håøya
ligger i gamle Frogn, derfor den lange
skoleveien. En gang de kom for sent på
grunn av været, ble det gitt beskjed om
at neste gang måtte de sitte igjen som
straff. Bestefar ble fyk forbanna og ga
beskjed tilbake at det ikke ble aktuelt.
Og slik ble det.
Fabrikken ble etter hvert nedlagt.
Igjen flyttet familien, denne gang til
Sætre i Hurum der bestefar hadde fått
jobb på sprengstoffabrikken. Far, eller
fattern som vi kalte ham, fortalte med
PENSJONIST-NYTT 1/2021

Tekst: Erik Askautrud

MØTER: Det ble mange møter og mange
kaffekopper i et langt liv i offentlighetens
tjeneste.

en viss stolthet at det var her han første gang viste engasjement utenom det
vanlige. Han ble streikeleder i en alder
av 10–12 år for jordbærplukkerne.
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Hjalmar var min bestefar og skjøt
inn 5000 kroner i forretningen. Den
11. juni samme år giftet fattern seg
med mor og flyttet inn i leilighet i
Akershusveien.

TORGET: Helge Askautrud fotografert
på torget, et steinkast fra butikken.

Disse var blitt lovet en fast lønn, men
uten forvarsel skar bonden ned lønnen. Plukkerne la ned arbeidet og fikk
etter kort tid avtalt lønn.
Jeg vet ikke når familien flyttet
tilbake til Drøbak, men bestefar
bygget hus i Buggebakken i slutten
av 20-årene. Huset er senere tatt godt
vare på og er det gule huset som er
nr to på høyre side regnet ovenfra i
bakken. Fattern var blitt en ung mann
og tok handelsskole i Oslo. Så ble det
jobb som ekspeditør hos Saltnes, før
han begynte hos sin bror Thorvald,
som drev jernvare- og fargehandel.
Forretningen gikk heller dårlig, og 23
år gammel stilte fattern et ultimatum
overfor sin eldre bror: Enten så overtok
han forretningen eller så sluttet han.
Før dette hadde han truffet min
mor fra Nøtterøy, Else-Marie, og
forlovet seg med henne. På mors
20-årsdag den 4. februar 1933 startet
han Helge og Hjalmar Askautrud
Jernvare og Fargehandel i Bankgården,
der Håndverksbakeriet nå holder til.
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Kjøpmann
Treogtjue år gammel var han blitt
kjøpmann og sto på for å få forretningen på beina. Varer ble hentet med
håndkjerre på Lehmannsbrygga og
arbeidsdagene ble lange, men han
lyktes og allerede i 1935 fikk han råd
til å bygge hus i Apalveien. Da krigen
kom, hadde han også kjøpt seg en stor
bil, en amerikansk Dodge. Denne ble
satt til «reparasjon» hos min bestefar
på Nøtterøy under krigen,
Ved siden av jobben hadde han
også tid og overskudd til å drive idrett,
både på ski, i fridrett der han hadde
kretsrekorden i høyde i mange år og
endelig fotball.
Krig og fred
Under krigen deltok han i milorg og
ertet ellers på seg både den nazivennlige Amta og ordføreren med annonser som etter deres vurdering kunne
misforstås. Den siste var i mars 1945
da han hadde fått et mindre parti
hageredskap og kunne annonsere
at «nå gikk det mot lysere tider»,
Forsøk fra ordføreren på å engasjere
fattern i idrettsarbeidet ble blankt avvist. Gjennom milorg fikk han venner
i gamle Frogn og diskuterte bl.a. et
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LAPPEN: Artikkelforfatterens besteforeldre utenfor hjemmet deres «Lappen» på
Ringeplan. Hjalmar Askautrud (1875–1954), Helga (1887–1958), samt onkel Thorvald,
tante Hanna i dåpskjole og onkel Sigurd. Fattern, Helge, var den yngste, født 21.
november 1909, død 9. november 2000.

nærmere samarbeid innen idretten når
krigen var slutt.
I fredsdagene 1945 var han på
farten. Han var vakt ved registreringen og arrestasjonen av byens nazister,
privatsjåfør for lederen av styrkene i
Drøbak, kaptein Thorleif Unnebarg,
men aller viktigst etter hans syn: Han
tok initiativet til at det ble en skikkelig 17. maifeiring. Kommunens
administrasjon var negativ og påsto
at man ikke hadde penger til slikt.
Fattern satte derfor i gang en aksjon
blant byens kjøpmenn og dagen ble
feiret med brus og boller og premier til
ungene. Taler ble holdt i Badeparken,
og fattern holdt tale som formann i 17.
maikomiteen.
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Idrett
Så ble han en av initiativtakerne til en
sammenslåing av Drøbak Idrettsforening og Frogn IL. Til å begynne
med var det en viss motstand i Frogn,
men den 6. april 1946 ble de to foreningene slått sammen til Drøbak Frogn
Idrettslag. Første formann ble fattern,
som da var 35 år gammel. Det var meningen at formannsvervet skulle alternere mellom Drøbak og Frogn. «Men
slik ble det ikke. Helge Askautrud sto
frem som den naturlige lederen, gutta
fra Frogn ville at han skulle bli sittende når det var deres tur», heter det
i 100 års jubileumsskriftet fra 2018.
(Drøbak Idrettsforening ble dannet i
1918).
DFIs fotballbane var en dårlig
grusbane og det manglet løpebane.
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Etter en lang prosess ble det til slutt
besluttet å opparbeide ny bane på
Seiersten. «Problemene var mange»
heter det i jubileumsskriftet. «Mange
ville gi opp. Helge Askautrud var
usvikelig i troen på å få det til» heter
det videre. Fattern var formann i anleggskomiteen og sto på til gressbane
og løpebane kunne åpnes med stor
festivitas den 12. september 1954.
For sin innsats i DFI ble han senere
æresmedlem i klubben.
Kilder:
Frogn bygdebokverk III og IV
DFIs jubileumsskrift 1918–2018

HISTORISKE: Helge Askautrud spilte på
det første DFI-laget som vant KM-tittelen
i fotball. Stående fra venstre: Arne
Bråthen, Rolf Johansen, Olaf Hansen,
Helge Askautrud, Bjarne Børresen,
Henry Aas, Ivan Theien og Hermund
Hermansen. Foran fra venstre: Hans
Thorkildsen, Tor Johansen og Fredrik
Beck Johansen.

Vi kjører bort møbler, oppussingsavfall,
Vi kjører
bort
oppussingsavfall,
Vi kjører
bortmøbler,
møbler, oppussingsavfall,
hageavfall,
hvitevarer
o.l.
hageavfall,hvitevarer
hvitevarer o.l.
hageavfall,
o.l.

Holterveien 4D, 1448 Drøbak
Telefon 64 93 26 33

Tlf.
845
Tlf. 465
465 00
00 845
Tlf. 465 00 845
e-post:post@bossifollo.no
post@bossifollo.no
e-post:
e-post: post@bossifollo.no

Her ønsker vi oss
din annonse!

Drøbak City
Tlf: 64 93 09 84

Kontakt: Tom Ullsgård
e-post: ullsgaard@gmail.com
Mobil 911 35 481

Vi fører dameklær fra

BRILLER
BRILLER
• KONTAKTLINSER • SYNSPRØVER
BRILLER
BRILLER
• KONTAKTLINSER • SYNSPRØVER
KONTAKTLINSER
TRYKKMÅLING • BILDE AV ØYEBUNNEN

YASMIN

KONTAKTLINSER
TRYKKMÅLING • BILDE AV ØYEBUNNEN
SYNSPRØVER
Skifting av batteri i høreapparat og klokker
SYNSPRØVER
s.optik@online.no
❘❘ www.schauoptik.no

av batteri
Telefon 64 93 15 89Skifting
❘❘ Sentrumsbygget
Drøbak

Christina Isabella Seim
Klær, Smykker, Sko, Vesker, Velvære, Interiør, Tapet

Torggata 1, 1440 Drøbak, telefon 64 93 35 09
E-post: post@yasmin.no

i høreapparat og klokker

s.optik@online.no
❘❘ www.schauoptik.no
Eget sliperi gjør
at vi leverer nye briller på timen
Telefon 64 93 15Briller
89 ❘❘ Sentrumsbygget
komplett fra kr Drøbak
1.100,–

Eget sliperi gjør at vi leverer nye briller på timen
Briller
komplett
fra
kr 1.100,–
God service – alle ønskes
velkommen
til en
hyggelig
handel

Hyggelig kafe i hjertet av Amfi Drøbak City.
Hjemmelaget og tradisjonell mat.
Vi lager kaker på bestilling og hvetekringle til minnestunder.

Vi har
ogsåønskes
vesker fra
mywalit
God service
– alle
velkommen
til en hyggelig handel

s.optik@online.no ❘❘ www.schauoptik.no ❘❘ Telefon 64 93 15 89 ❘❘ Sentrumsbygget Drøbak
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Vi har også vesker fra mywalit
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s.optik@online.no ❘❘ www.schauoptik.no ❘❘ Telefon 64 93 15 89 ❘❘ Sentrumsbygget Drøbak

Mandag-fredag 10.00-20.00. Lørdag 10.00-18.00
Holterveien 3, 1448 Drøbak. Telefon 95808400
E-post: evythune@hotmail.no
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SETT MED

Wilhelm Peters øyne…
Drøbak var på slutten av 1800- og ved starten av 1900-tallet kunstnernes
by. En av de siste som kom var Wilhelm Peters (1851–1935).
Wilhelm Peters slo seg ned i Drøbak
i 1923. Etter 39 år var det slutt på
jobben som overlærer ved Håndverksog Industriskole. Det var også slutt på
de lange turene til utlandet. Wilhelm
og kona Sussi startet et nytt kapitel
i «Sommero». En av de nærmeste
naboene var hans tidligere elev,
Drøbaks egen maler, Anton Thoresen.

Huset på Bråtan var spesielt, blant
annet med to praktfulle glassmalerier.
Peters monterte en løpestreng som
bidro til at den røslige mannen
mannen med det hvite skjegget slapp
den tunge bakken til opp Bråtan om
det ikke var helt nødvendig.
Peters malte mye fra dagliglivet i
Drøbak. I 2001 var det en utstilling på
Follo Museum. Vi har plukket frem et
par av hans arbeider.
HEST: Hest og barn er sentrale
elementer i vintermotivet som vi kjenner
igjen som Niels Carlsens gate.

1. januar 2022:

Frogn fyller 60 år!
Det var 744 små og store kommuner etter krigen. Frogn og Drøbak var to
av dem, men 1. januar 1962 var det slutt. To små ble til én stor kommune.
Gratulerer med dagen!
Tekst: Tom Ullsgård
Den regjeringsoppnevnte Scheikomiteen endte opp med 454 i 1967.
Etter et besøk i Drøbak på 1950-tallet
kom de raskt til at det var en kommune for mye.
Skjebnedagen for Frogn og Drøbak
var 12. mai 1961. Da bestemte regjeringen at fra 1. januar 1962 skulle
det være en felles kommune med et
kommunevalg 25. september. Det
nye «herredsstyret», som det het,
skulle vedta et felles budsjett og nye
vedtekter.

LIVLIG: Det var livlig
på fergekaia året den
nye felleskommunen
så dagens lys i
1962. Riksveien til
den andre siden
av fjorden gikk
gjennom den nye
felleskommunen og
over fjorden med
ferge. Fergetrafikken
skapte arbeidsplasser
og trafikkproblemer
frem til år 2000.

VELKJENT: Mange er
glad i dette motivet,
velkjent som det er. I
kalenderen «Kunstnernes
Drøbak» (1993) heter
det at motivet er fra
Jørnsebakken der barna
satte utfor med sine
kjelker og sparkstøttinger.
Det farligste de kunne
møte var hest og slede.
I huset med det amputerte hjørnet hadde Louise Bøhler melkebutikk, i dag driver
nyoppussede Miramar i huset. Rekkverket av jern er fremdeles på plass.
12
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Spise av Frogn
Lille Drøbak trengte mer plass. De
siklet på områdene ved Seiersten,
Ullerud, Sogsti og Torkildsbyen. Og
ville fortsatt ha bystatus. Ikke en
meter var til salgs i Frogn. Bare Høyres
Helge Askautrud og Arbeiderpartiets
Karl And Abrahamsen, fremtredende
næringsdrivende, politikere og organisasjonsfolk, var tilhengere av en felles
kommune.
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20. august 1959, offisielt innviet 10.
februar 1960.

DANSK: Det måtte dansk hjelp til for å få murt opp Seiersten ungdomsskole i 1958 og
1959, det første store fellesprosjektet.

I Frogn sa man ja til en felleskommune. Frogn-politikerne var redd for
at kommunen skulle stykkes opp i
biter og havne hos naboene.
Ungdomsskolen
En ny ungdomsskole på Seiersten var
en av de vesentligste årsaker at det
ble en kommune. Begge kommuner

trengte en ny skole, enig ble de ikke.
Det endte med at skoledirektøren i
Akershus, Helge Sivertsen, satte seg
på bussen til Drøbak der han i et møte
ga han de to kommunene føringer for
en felles ungdomsskole. Skolen ble
vedtatt i to kommunestyrer i 1957,
leder av byggekomiteen ble sogneprest
Gustav Dietrichson. Skolen ble bygd
av Brødrene Ellefsen fra Drøbak.
Det måtte et sterkt innslag av danske
murere på plass. I Drøbak manglet
det håndverkere. Skolen ble overlevert
SISTE: Amta kunne i sin reportasje i 1961
litt vemodig slå fast at årets 17. mai-feiring
var den siste med Drøbak som by og
egen kommune.

14
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Stor Ap-seier
Svenskfødte David Kjellberg (Ap)
ble den første ordfører i felleskommunen Frogn. Arbeiderpartiet gjorde
et skikkelig brakvalg og fikk 16 av 31
representanter, 19 representanter var
fra Frogn og 12 fra Drøbak. Bare to av
31 var kvinner; Randi Granum (Ap)
og Anne Ølnes (Venstre).
I 1960 var innbyggertallet i Drøbak
2735, 2998 bodde i Frogn. Totalt
var det 5733. Bystatusen til Drøbak
gikk med i sammenslåingen. Og
ikke nok med det, Einar Gerhardsen,
som i 1961 hadde samlet 3000 på
et valgmøte i Badeparken, fikk sin

regjering med på at kommunen skulle
hete Frogn.
Den nye felleskommunen hadde
store utfordringer; en ny administrasjon, boligbygging, alders- og sykehjem, skoler, vann- og kloakk, veier og
idrettshall var noen av de største.
Kommunestyret i 1962:

De 31 representantene som utgjorde
det første felles kommunestyre i
Frogn.
Arbeiderpartiet:
David Kjellberg, Thorleif Eriksen,
Alf Dahl, Randi Granum, Einar
Høibraaten, Mathias Røssevold, Ole
Seim, Fredrik Eliassen, Thorvald
Andersen, Rudolf Jacobsen, Odd
Bareksten, Jens Martinsen, Oskar
Ermesjø, Kristian Kristiansen, Lloyd
Andersen og Harald Wilmo.
Høyre:
Bernhard Magnussen, Helge
Askautrud, Hans Lysdahl, Hans Sollie,
Johan Bjerke, Karl And Abrahamsen,
Karl Olaf Grinrød, Arbid Andersen
og Olav Sandsmark.
Senterpartiet:
Harald Rød, Rolf Tomter, Odvar
Dahl og Odd Isaksen.

FØRST: Svenskfødte David Kjellberg (Ap)
ble første ordfører i felleskommunen
Frogn, fra 1962 til 1968. Kjellberg hadde
også vært ordfører i Drøbak i 1952, 1953,
1955 og fra 1956 til 1962.
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KrF:
Hans Pedersen.
Venstre:
Anne Ølnes
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Gresk
festaften!

Venner av seniorsenteret koste seg, det var gresk festaften i Prestegården.
– Hjertelig velkommen, dette har
jeg gledet meg til, ha en hyggelig
gresk aften, sa nestleder i Frogn
Seniorsenters Venner, Erik
Askautrud. Han kunne ønske 31
feststemte deltagere pluss musikken
og kjøkkenpersonalet velkommen
til en trivelig gresk septemberkveld i
Prestegården.
Marit Andersen og Lisbeth Dahl

hadde brukt mer enn fire timer for
å gjøre måltidet til noe helt spesielt.
Det hadde de klart. Selvfølgelig var
det gresk, både lam, fetaost, oliven og
alt som hører til på en gresk tallerken
var på plass. Det samme var godt
drikke, med eller uten. Så fikk da også
Marit og Lisbeth behørig applaus for
kjøkkenjobben.
Humøret rundt bordene var som

SVINGTE: Roar Magnussen sørget for at det svingte.

det skal være på en fest, historiene var
både mange og gode, noen ble delt
med fellesskapet der latteren satt løst.
Sprudlende
Roar Magnussen er en velkjent
skikkelse i det lokale musikkliv. – Det
er første gang på et år jeg er på jobb.
Rart å komme i gang etter pandemien,
sa en sprudlende opplagt Roar som
spilte litt gresk og mye annet for

Lisbeth Dahl kunne servere et lekkert gresk måltid med «noe attåt», med eller uten.
16
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den feststemte gjengen. Med oss
musikalsk var låter fra Elvis, Roger
Miller, Christer Sjøgren og dusinvis av
godbiter fra gode gamle og velkjente
stemmer, gjerne fra den gang vi spilte
singler og kjøpte LP-plater.
Det både smakte og svingte denne
kvelden i Prestegården som fikk sin
første beboer i 1926, den siste flyttet
ut for noen år tilbake. Boplikten for
prester hadde opphørt.

KOS: Feststemte deltagere koste seg på gresk aften i Prestegården.
PENSJONIST-NYTT 1/2021
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Handel ble kunst
«Fredrik Stabel & Avistegnernes Hus». Det er teksten på inngangen til
det morsomme postkortmotivet utgitt av Midttunsamlerne.
Her er historien om bygget:
Fredrik Stabel & Avistegnernes Hus
er en flik av husets historie, en realitet 12. juni 1999. Huset hadde da en
historie på over 130 år.
Det var i 1869 at de to brødrene
Skancke, Johan og Martin, kom fra
Østerdalen etablerte seg i Drøbak.
«M & J. Skancke Etablert 1869» var
firmanavnet. Et par hundre seilskuter
skulle utstyres med proviant, 4500
mennesker bodde i Frogn og Drøbak.
Markedet var stort. Man skulle tro de
kunne se inn i fremtiden. De hadde
flaks. Det tok ikke mange år før
hovedveien ned til Drøbak gikk forbi
forretningen.
Familien Skancke bosatte seg i
2. etasje. Varer solgte de fra 1. etasje
pluss fra lager og bakgård. Skancke
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ble ganske hurtig den mektigste
kjøpmann i distriktet. Omsetningen
var mer over to millioner, en gigantisk sum på slutten av 1800-tallet.
Forretningen hadde nesten 20 ansatte,
handelsbetjentene nærmest løp fra
kunde til kunde. – Det vi ikke har,
kan vi skaffe til i morgen, ble det sagt.
Stor mann
Martin ble en av byens store menn.
Ordfører ble han i 1887, på nytt i
1889 og 1897. Kjøpmannen var også
leder av representantskapet i banken.
Det var med Martin Skancke som
formann at banken ga bort løkka til
byens barn.
Den driftige kjøpmannen var også
en travsportentusiast. I 1880-årene sto
han bak det første travløpet i Follo.
Banen var på 1100 meter, løpet gikk
på veien mellom Ås og Drøbak.
Skancke var også svært engasjert
som dansk visekonsul. Både et norsk
og et dansk flagg ble med selvfølgelighet heist på høytidsdager.
Vi kommer heller ikke unna
historien om Martin Skancke og
PENSJONIST-NYTT 1/2021

PRAKTFULLT: Vi gjør neppe den historiske Skancke-gården mye urett med dette
praktfulle bilde tatt av Øivind Joar Pettersen til Verneforeningens kalender i 1994.

landets internasjonalt anerkjente tegner Olaf Gulbransson (1873–1958).
Kjøpmannen fra Drøbak skal ha vært
tegnerens inspirasjon til hans Major
von Knarren. Sant eller ikke, likheten
er slående og historien er god.
Forretninger
Den videre historien om gården har
mange navn.
Erling Thorvaldsen har drevet
kolonialforretning, i bygget har vi også
hatt Drøbak Jern- og Farvehandel.
Skanckes slektninger, Arild Skancke
Amundsen og Tora Sørensen solgte
til AS Ammahuru i 1960, og i 1982
kjøpte Eva og Willy Johansen av
A/S Ammaharu. De flyttet forretningsdriften fra Ege-torvet i 1983 til
Skancke-gården. Det skjedde etter en
svært omfattende restaurering. For
PENSJONIST-NYTT 1/2021

den fikk de Verneforeningens pris i
1984, da hadde vi lært å kjenne huset
under navnet Tregaarden.
Historien forteller også om salg og
riving, noe som ga nye boliger.
Fra de aller siste år: Eva og Willy
Johansen åpnet Julehuset i det gamle
bedehuset, det ga Fredrik Stabel &
Avistegnernes Hus.

KJENT: I storhetstiden var det travel
ved inngangen til Skancke-gården på sine
eldre dager.
19

NY TID: Moderne tider har inntatt
torget, det samme har biler og busser.

PRAKTFULLT: Nils Bergslien praktfulle «OSKEREIA» ble malt i 1922.

Nils – nissens maler
I 1876 kom Nils Nielson Bergslien
(1853–1928) – nissens maler – til
Drøbak.
Tekst: Tom Ullsgård
– Byens første nisse, er det sagt om
Nils, som i lange perioder bodde hos
sin berømte onkel Brynjulf, billedhuggeren som laget Karl Johan-statuen
foran Slottet. Han bodde i ei hytte i
Husvikveien.
Det er nok litt skuffende, men vi
finner få spor av Drøbak eller Frogn.
Nils malte gjerne det underjordiske.
Det var vetter, huldra, tuftekæller og
20

andre mystiske vesener som ble tryllet frem. Vi har en forkjærlighet for
«Oskereia», eller Åsgårdsreia, som er
navnet de fleste av oss kjenner. «– En
rasende larmende flokk av slåsskjemper, drapsmenn, drukkenbolter, bedragere, løsaktige kvinner og all slags
trollpakk som dundret over himmelen
med ildsprutende hester». Slik heter
det i en av de mange beskrivelser. Med
pensel og farger ble Åsgårdsreia malt
inn i evigheten.
God jul!
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Drøbak torg –
midtpunkt i 300 år
Lokalhistorikere i Frogn mener det er mer enn 300 år siden Drøbak torg
ble den store møteplassen. Pensjonist-nytt forteller en flik av historien
med bilder fra de siste 100 år.
Mye av historien om Drøbak torg starter med hollenderne og Drøbak som
trelasteksportør, da er vi godt og vel
300 år tilbake. Vi er i seilskutetiden,
det jeg vil kalle storhetstiden i Drøbak.
Både lensmann og prest ble reder,
Knut H. Johansen fant 228 seilskuter
eid av 150 redere. Hos kjøpmenn i
Drøbak fant folk krydder, stoffer og
PENSJONIST-NYTT 1/2021

Tekst: Tom Ullsgård
keramikk levert av de utenlandske
seilskutene. Varene måtte ofte tas som
betaling enten man ville eller ikke.
Viktigere var det at byens kjøpmenn,
og de befant seg rundt torget, kunne
utstyre skip for langfart. De ga mye
penger i kassa. Familien Carlsen ble
byens store støttespillere.
21

DOMINERTE: Den gamle boligen
til Grøn-Hansen-familien var en
dominerende bygning på torget i mange
tiår, i 1953 ble den revet og erstattet av
blokken som står der i dag.

1888: Frelsesarmeen, Salvasjonistene,
kom til Drøbak i 1888, sang og musikk
på torget ga klingende mynt til virksomheten. Bildet er tatt i moderne tid.

Iseksport
Etter hvert kom familien Parr fra
England og ledet an i eksporten av is.
Dronning Victoria skal ha foretrukket
is fra Drøbak-skuter i sin whisky. Man
får tro det eller ei. I 1869 kom familien
Skancke fra Østerdalen. Martin ble en
gigant og en stor samfunnsstøtte.

22

MOLLE: Mange av dagens lesere
kjenner forretningen som Molle, etter
Molle Midtgarden. På bildet ser vi folk
i Jørg Jenssen Eftf, forretningen som
på 1800-tallet ble startet Mæroe.
Han fikk den store steinen på torget,
«Mærraåsen» oppkalt etter seg.

GALBY-GÅRDEN: Galby-gården vender
mot torget. Den ble reist rundt 1800 i
laftet tømmer med svaiet sperretak og
høyt loft. Skomakere, møbeltapetsere,
skjortefabrikant, systue, pub og i dag et
suksessrikt allsidig serveringssted. Navnet
etter manufaktur- og herreekviperingen
til Karl Jacobsen Galby fra Vestby.

1951: Narvesen er på plass på torget,
det samme er Røde Kors som har flyttet
boden fra båthavna og opp til torget.

1960: «Avgang fra torget» heter dette
bildet som skal være tatt for 60 år siden.

Store hus
Mange av de store bygningene i
Drøbak er bygd med tankegangen
om at det var viktig å drive butikk
ved torget. 300 mennesker bodde i
Drøbak da familien Carlsen kom til
byen. Jacob i 1708. Den eldste sønn
Christen (1707–1771) bygde residens
midt på torget.

Christen Carlsens residens, huset
vi i dag kjenner som bibliotek, ble
kjøpt av bykommunen 1862. Hovedog sidebygningen ble skole for almuen,
det varte til 1970. Det var også i
almuens skole at lærer Ege startet
sitt første boksalg. Bøker ble solgt i
frikvarter og etter skoletid.
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1905: Vi skriver 13. august, koret
Fjeldklang synger og Drøbak har stemt
nei til union med Sverige.

1917: Det er 1. mai 1917 eller 1918,
sosialistene har stormønstring på torget
som i mer enn 100 år har vært en viktig
plass for de politiske partiene.

Andre hus
Det gule Handelshuset der det i dag
er servering og klær hører til de aller
eldste, Jørg Jenssens Eftf., bedre kjent
som «Molle» hvor det selges pizza
i dag, eller Galbygården. Etter som
tiden gikk kom det også andre hus
som av ulike årsaker ulike måter fikk
sin berømmelse; Grøn-Hansen-huset
og Åttekanten er et par av dem.
23

1909: Det ble bygget både en
«Thesalong» og en «Jernbanestation»
og det var folk utkledd i hjemmelagde
kostymer da Drøbak-folk samlet seg på
torget i 1909 for å samle inn penger til
Turberkulosesaken.

1920-ÅRENE: Wilhelm Peters har malt
torget i 1920-årene. Vi ser karnappet
av den velkjente butikken til Jørg.
Jenssen. Den berømte «Åttekanten»
som var falleferdig da den ble revet.
På maleriet finner vi også den store
fontenen til «vederkvegelse for hester
og torghandlere». Den ble senere flyttet
og fjernet. Ada Simonsen Brekke er
modellen til piken med kurv.

1945: 12. mai 1945 har Milorg fra det sydlige Follo samlet seg på torget. Det er avmarsj
til Sundbrygga for å bli fraktet over til Oscarsborg som skal overtas fra tyskerne.

STORGATEN: Residens for konsul Parr
Samuelsen, Renskaug hotell, middelskole,
realskole, kommuneadministrasjon og
næringslokaler. Blant annet.

Kjente bilder
Det finnes kjente bilder fra begivenheter fra torget. Et av dem er
fra 13. august 1905 der klokker
Søren Samuelsen dirigerer koret
«Fjeldklang». Nei takk til svenskene!
Vi har heller ikke glemt bildet av
pengeinnsamlingen til å avhjelpe tuberkulose eller bildet fra sosialismens
inntog i Drøbak.
24

Automobilen
Det har vært rabalder om bruk av
torget i nesten i 100 år. Det var ved
starten av 1. verdenskrig automobilen
gjorde sitt inntog i Drøbak. Kong
Haakon hadde ankommet byen med
en automobil i 1909. Mange ristet på
hodet av denne nymotens styggedommen noen så for første gang. I Drøbak
levde man lenge med bybud nr. 1, 2
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VALGKAMP: Som i 1905 var Drøbak torg populært som politisk arena i 1987, her fra
valgkampinnspurten.
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Holterveien 4 E, 1448 Drøbak
93 89 49 85/47 35 05 23
post@kjellernggh.no ║ www.kjellernggh.no
Facebook: KjellernGGH

LEGENDER: De ble nærmest legender,
tvillingene Kåre og John Evensen som
fortsatte farens virksomhet og drev
Fiskebasaren på torget til 1984.

1970: Drøbak torg.
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TRENGER DU ELEKTRIKER?

AUTORISERT
RØRLEGGERBEDRIFT

2021: Julehuset slik vi kjenner
det i dag, det som i 1880årene ble innviet som bedehus.
Etter 100 år var det slutt.

og 3 som ruslet med varer fra dampskipskaia. Hesten holdt ut lenger. Det
skulle også ta slutt. På torget kom det
etter hvert privatbiler, drosjer, lastebiler, busser, varer og stadig mer folk.
Det ble av- og pålessing, busstopp og
parkering. I Amta gikk debatten om
et ja og nei til boder.
Mer støy ble det da et hus brant
på torget i 1970-årene, borte ble også
bibliotek og bøker. Huset kom aldri
opp igjen. Carlsens residens ble til
bibliotek i 1979, drosjeholdeplassen
flyttet i 1992. Før den tid var bedehuset fra 1880-årene blitt Julehuset. På
lasset, i deler av den gamle skolen kom
Julenissens postkontor. Eva og Willy
Johansen ble kjent over hele landet,

Drøbak Mek
Verksted AS

Telefon 64 90 59 20

Telefon 64 93 04 43
Osloveien 7, 1440 Drøbak
i deler av Europa og i Japan. Senere
ble postkontoret til det undertøy for
damer.
Vi har ikke glemt det varmeste
av alt. Den svært musikalske Reidar
som i mange år sto på torget og solgte
lodder. Reidar var ikke som oss andre,
men gjorde en fantastisk innsats. Så
ble han flyttet. Resten av den historien
er ikke vakker.
Boder og servering
Leserne kjenner dagens utgave av
torget, mindre omdiskutert enn noen
gang og fremdels byens møtested.
Ingenting er som Drøbak torg en
vakker sommerdag!
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AAMODT FYSIKALSKE
INSTITUTT
Holterveien 3, 1448 Drøbak
Telefon 64 93 43 15
Lekebutikk på Drøbak City
med solide merkevarer av høy kvalitet

Wienerbrødskjæringa 6
1440 Drøbak
Telefon 64 93 20 11

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

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

Scooterpatruljen

Hver tirsdag hele året
Kl. 11.00 går vi fra parkeringen ved
Follo museum. Ut på tur – uansett vær
– med garantert godt humør! Turen er
aldri lenger enn 1 time, og vi avslutter
med kaffe og vaffel på Follo museum.

For deg med el-scooter som ønsker
turvenner
Tirsdag og torsdag kl. 11.00 er vi
en glad gjeng som kjører fra Frogn
seniorsenter, Seierstenveien 1. Trenger
du mer informasjon? Kontakt
patruljesjef Petter, mobil 90097043.

Scooterpatruljen. (Foto: Gro Paulsen)

Apper, innlogging, nett, mobil eller PC

TRENGER DU HJELP?
Vi kan hjelpe deg.
Ta med det du trenger
hjelp til, så ser vi på
det sammen.
Tirsdager
kl. 11.00–13.00
i Frogn bibliotek

Bli med oss på tur
Vil du bli bedre kjent med Frognmarka og er i god fysisk form?
For disse turene gjelder:
Ta med mat og drikke. Husk godt
skotøy. Kontakt Veronica Hove for
mer informasjon og påmelding, mobil:
99530438.

Tursamarbeid med Frognmarkas
Venner. Turguider Veronica Hove,
Frogn frivilligsentral og Grete
Tandberg, Frognmarkas Venner.
Turene annonseres på:

Velkommen til datahjelpen tirsdager på biblioteket. (Begge foto: Gro Paulsen).

frognmarka.no/turer/tursamarbeid-med-frivilligsentralen/
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ELISABETH JØRGENSEN SINGH

1951: Frogn –
mer enn bonden

Historien om et fall

Historien om et fall
Kostnader og konsekvenser
av dagens alkoholpolitikk

Historien om et fall

Det er ingen tvil om at Frogn var en typisk jordbrukskommune i 1951,
for 70 år siden, men kommunen var også noe annet.

FØLG MED I
Elisabeth
Jørgensen Singh

ALKOHOLENS JANUSFJES.
POLITIETS ROLLE NÅR DET GÅR GALT.

30.06.2020 20:43:01

Essay, 162 s. hft. kr. 198,- ISBN 978-82-300-2079-1
Til salgs i din bokhandel og i nettbokhandelen.

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

En av bedriftene var Dyrløkke Sag.
Frogn pr. Drøbak (som var adressen),
telefon Drøbak 101. Johan Wennersgaard skal ha startet bedriften i 1925,
Hans overtok i 1949. Bedriften produserte blant annet skurlast som ble
videreforedlet til bygningsmaterialer
og kassebord.
En annen sentral bedrift i Frogn
var murmester Josef Ellefsen på grensen mellom Frogn og Drøbak. Etter
hvert sto bedriften bak arbeidene på
Seiersten ungdomsskole, Seiersten
sentrum, Jo-Bu, utvidelsen av Dal
skole og blokka i Tamburbakken der
attraksjonen var byens største kran.
Den bød på arbeidsplasser i et slitsomt
yrke.
Fin utsikt
Frogn Trevarefabrikk bedriften Knut
H. Kjus startet i et nybygd hus i 1936.
Det startet med 96 kvadratmeter i
to etasjer. I 1941 ble det fem ganger
så mye. Fabrikken reklamerte med

30
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utsikt over Oslofjorden og beliggenhet ved hovedvei. Trevarefabrikken
produserte av dører, vinduer, kjøkkeninnredninger og mindre møbler
til byggeplasser i Drøbak, Frogn og
omegn.
Bil og buss
En annen velkjent bedrift i Drøbak
var A. Glenne Bilverksted. Det
var rasjonering på biler i Norge til
1960, men hos Glenne var det ingen
mangel på kunder. Annonsering var
unødvendig.

BUSSRUTE: Kolbjørn Garder startet
i 1932 og kjørte bussruten HallangenHoltbråten-Oslo fra 1936.
31

Buss i 1951 var ofte det samme
som Johns Treider, men det var i
Drøbak og på Nesodden og bare
litt av sannheten. En konkurrent
var Kolbjørn Garder fra Hallangen.
Kolbjørn hadde konsesjon på bussruten Hallangen-Holtbråten-Oslo.
Det var også kjøring med turbuss.
Den årlige turen med pensjonister fra
Nordre Frogn fikk ofte stor spalteplass
i Amta. Kolbjørn startet med rute
over Kopperud i desember 1932,
fire år etter kjørte han HallangenHoltbråten-Oslo. Holdeplassen i Oslo
var Grønland torg.
Kolbjørn hadde også lastebil. Det
var melke- og varetransport. Medlemmene av Skogbygden Melkelag var
avhengig av at han daglig var på melkerampene. Årsmøtet i Skogbygden
Melkelag var alltid «med noe attåt».

Turbussen til Kolbjørn kjørte alle pent
hjem. Helt til døra.
Den lille rutebilbedriften på
Hallangen hadde seks sjåfører pluss
ekspedisjonens folk. Hallangen gård
var en holdeplass og en viktig del av
virksomheten. Fra gårdens ble det også
solgt tomter til folk som vil bygge hus
eller hytter.
ILNI-suksess
Mange av av våre lesere kjenner historien om ILNI eller «Kåpa», som den
ble kalt. Navnet var Ihle & Nielsens
Konfeksjonsfabrikk. Oslo-bedriften
med Rolf Nielsen og Ingeborg Ihle
som eiere ble grunnlagt noen år før
krigen. I 1946 flyttet tilskjæreriet til
Frogn. De gamle stallene tyskerne
hadde på Seiersten gjorde god nytte
for seg da hele bedriften havnet i

EVENTYR: ILNI var i mer enn 20 år en av de viktigste og største arbeidsplasser i Frogn.
32
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Frogn. På det meste var det over 100
syersker fra alle deler av landet. Hybler
var en nødvendighet. For mang en ung
gutt i Frogn ble det kjærlighet, ekteskap og barn. Bedriften måtte bygge
hybelhus og sørge for barnepass. Med
munterhet husker vi et par av hybelhusene som på folkemunne het navnene
«Dydens hvile» og «Muselund».
Nedturen begynte med akkorden i
1966. Portugiserne felte den.
Egen bank
Frogn hadde også sin lokale sparebank. I 1883 startet den i det daværende kommunelokalet på Bilitt. Senere
ble det Lysheim, før banken havnet på

BANK: Praktfulle Bilitt, det var her
banken startet i 1883, den ble viktig for
næringslivet i Frogn.

Ullerud der den lå i 1951. Godseier J.
C. Brandt på Froen var første formann i representantskapet. Det var
på den tid da Froen var den viktigste
eiendommen i Frogn. Banken var en

FAMILIEN: Irma Darre Brandt på Froen, driftig og omstridt, brukseier og rallykjører,
den første kvinne fra Norge i Rally Monte Carlo. Det var hennes familie som startet
banken.
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nødvendighet for at den dyktige og
energiske ordfører Arne Rød skulle få
de kommunale hjulene til å gå rundt.
Havstad og tinn
Frogn og Nesodden eier hver sin del
av Blylaget nord i Frogn. -Du får ikke
en meter av meg, sa ordfører David
Kjellberg da kollegaen på Nesodden
inviterte til kaffeprat for å flytte hele
Bylaget inn i Nesodden kommune.
På Blylaget hadde tinnsmed
Gunnar Havstad startet opp ved årsskiftet 1929/1930. Det var fort åtte
ansatte, i 1951 var det syv. Arbeidene
fra Blylaget langt utenfor landets grenser. -Dårlige tider i bransjen har ført
til at jeg ikke kan utvide, men skulle
gjerne gjort det, sa han i et intervju.

Installatøren
Kommunen heller ikke var uten elektrikere og installasjon. Det var bare
å ta kontakte Bjarne G. Haug. Han
hadde startet allerede i 1927. Med fem
ansatte i 1951 fikset bedriften installasjoner på gårdsbruk, bygg og fabrikker. Skulle det være en elektrisk motor,
et vannpumpeanlegg, en komfyr, et
varmeapparat eller annet elektrisk
utstyr, ja så fikset de også det.
Vi har både glemt og hoppet over
noen, men dette var et lite bilde av
næringslivet i jordbrukskommunnen
Frogn for 70 år siden.
INTERNASJONAL: Arbeidene til Gunnar
Havstad på Blylaget (i Frogn), fant veien
til utstillinger i Paris, New York, San
Francisco, eller andre deler av landet vårt.

TURER: Noe av det viktigste i virksomheten har vært de mange turene.

Sprek jubilant
Det er en sprek og aktiv 50-åring som har feiret seg selv. Drøbak-Frogn
Pensjonistforening ble stiftet i 1971.
Tekst: Tom Ullsgård
Det var arbeiderbevegelsens folk som
tok initiativet til det konstituerende
møte 12. oktober 1970 i det daværende Avholdslokalet i Lindtruppen.
Reidun Dahl, aktiv i arbeiderbevegelsen i mange tiår, AOF-leder Åsmund
Berg og kommunepolitiker Mathias
Røssevold var sentrale skikkelser.
Velkjente Einar Høibraaten ble den
første årsmøtevalgte leder 17. februar
1971.
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HISTORIE: 12. oktober 1970 ble
det konstituerende møte i Drøbak
Pensjonistforening holdt, forteller Amta.
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Aktivitet
Det skulle fort vise seg at foreningen
fylte et stort behov. Fremmøte på
arrangementer kunne være over 100.
Avholdslokalet ble for lite, foreningen
måtte flytte. Det ble både Gaselle og
kommunale lokaler. På Gaselle måtte
foreningen skyte inn penger til sine
egne kaffekopper.
Når vi skriver at suksessen skyldes
et oppdemmet behov, så er ikke det
den hele og fulle sannhet. Som ledere
valgte man dyktige, profilerte folk. Vi
nevner tre av dem som sto i spissen for
foreningen; Einar Høibraaten (1971–
1976), Reidar Andersen (1977–1981)
og Mattis Hagen (1984–1989). Senere
kom den svært musikkinteresserte
Oddvar Foss Pettersen (2004–2007),
Karin Løvaas (2011–2016) og Karl
G. Antonsen (2017– frem til i dag).
Dyktige folk. Den første kvinnelige
leder kom i 2000. Ruth Groth ledet et
kvinnedominert styre.
Sentral i mange år var også Signe
Hansen. I gamle protokoller finner vi
hennes sirlige, lekre håndskrift, Signe
fikk med seg alle viktige detaljer fra
hvert eneste møte. Vi mistenker Signe
for å ha «utkommandert» ektemannen Aage Hansen til å dekke møtene
for Amta. Den tidligere redaktøren
var fremdeles aktiv journalist.
Mangfold
Møtene bød på mye musikk, sang, og
viktige foredragsholdere. Det var både
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Snekkerbua
30 år med snekring for folkehelse

Tekst og foto: Tom Ullsgård
STYRET: Styret i jubileumsåret: Fra
venstre: Unni Torgersen, Toril Back,
Rigmor Bakken, Bjørn Diedrichsen, Anne
Lie Saarinen og Karl Gustav Antonsen.

lokale og nasjonale temaer. «Lille
Grete» og Tor har danset, Halfdan
Hegtun har holdt foredrag, Marit
Benkjær, Reidun Dahl og Ruth Groth
har vært Luciapiker og Hjerteniern
har underholdt. For å nevne noe.
Glemmes skal heller ikke at det var
boccia i Badeparken. Den fikk hele
forsiden i Amta. Det var agurktid.
Det var alvor og moro, det var
viktig at folk trivdes. Noe av det som
var viktigst var alle turene. Land og
strand, utland og til fjells. Det kunne
være nesten 100 på tur. Fantastisk. Da
Frogn seniorsenter ble etablert kom
det til gnisninger. Det ble ofte dobbelt
opp med noe av det samme, men det
løste seg.
I vinter fikk foreningen gitt sin
historie mellom to permer, 64 sider.
Derimot sørget pandemien for at
jubileumsfesten måtte flyttes.

Snekkerbua i Kirkegaten 10 kan i
disse dager se tilbake på nærmere
30 år i folkehelsens tjeneste.
To innbydende skilt, et på gjerde mot
Kirkegaten og et ved inngangsdøren
til murbygget på tre etasjer møter
oss. Det var murbygget der suksessen Drøbak Skofabrikk A/S i sin tid
hadde over 30 ansatte.
Hammer, sag og maskiner og

herlige latterkuler møter oss. Vi aner
at nok en god historie er fortalt. 		
–Humor, miljø og praten er viktigst
for denne gjengen, sier Åge Nordnes.
Han er over 90 år, uforskammet sprek
og aktiv som hobbysnekker.
–Her har Putin og Trump fått
gjennomgå, sier humørfylte Harry
Kopperud, en annen av veteranene.
Uten å fornærme noen, mannen med
den kjappeste replikken.

AKTIVITET: Rolf Joakimsen (foran) i full sving med et arbeid for en kunde.
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snekkerkunst være et godt prosjekt,
antydes det.

SKILT: Skiltet ved
inngangsdøren til Snekkergutta,
en gang i tiden sko- og rammefabrikk.

Bevilgning
Snekkergurtta har det ikke hatt det
lett de siste årene. Nedleggelsesspøkelset har hengt over tiltaket budsjettår
etter budsjettår. I skrivende stund er
ikke Frogn-budsjettet spikret, men
gjengen i Snekkerbua krysser fingrene.
90 000 kroner har etter hvert blitt til
50 000. Det bør ikke bli noe mindre
enn det. Et statlig bidrag på 53 000
har vært redningen. –De resterende
kronene har vi vært nødt til å skaffe
selv, sier Åge Nordnes. Sprekingen
er kamplysten. Kjemper for tiltakets
eksistens.
Husleien er på 5700 kroner i
måneden. I tillegg kommer strøm.
Gjengen frykter vinteren og høyere
strømpriser.
En av gutta har skummet nettet
etter mulige støtteordninger. –Fasiten
er at disse ofte har en øvre aldersgrense
på 25 år, blir vi fortalt.
Kanskje kan et prosjekt der
Snekkergutta lærer å barn enkel
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Folkehelse
–Snekkerbua er viktig for folkehelsen. Det er forebyggende å ha et sted
å møtes, det er et sted vi kan være i
aktivitet. Tenk hva det vil koste samfunnet å ha en av oss på Ullerud?, sier
en av de yngre i gjengen. Gutta mener
at slitet med å få budsjettpenger kan
være en mangel på forståelse for hva
Snekkerbua og virksomheten betyr for
folkehelsen. Bua er et sted å være, et
sted å møtes for å unngå ensomheten.
Folk trenger kompiser etter at de er
blitt pensjonister.
Historien
Åge Nordnes kan suksesshistorien
om Snekkerbua. Han forteller at
initiativet for 30 år siden kom fra
ordfører Bjørn Loge og partikollega
Kjell Engebretsen. Nå skryter Åge og
gjengen av kultursjef Hanne Løkka.

FOLKEHELSE: -Dette er folkehelse,
virkelig forebyggende, sier Aage Nordnes
(90).
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VETERAN: -Det er mye av godt humør og mange skrøner i gjengen, sier humørfylte
Harry Kopperud, en av veteranene.

De setter sin lit til kultursjefen som en
støttespiller.
Fire formiddager hver uke er det
folk i huset. Det er nødvendigvis litt
«gjennomtrekk». Det ligger i tiltakets
natur og målgruppe. –Snekkerbua
betyr utrolig mye for oss sosialt, sier
Tore Møller Christensen. Veteranene
Harry Kopperud, Rolf Joakimsen og
Åge Nordnes samtykker. –Ingen er
sjefer, alle er formenn, sier Harry.
10 plasser
Snekkerbua har 10 plasser, 10 høvelbenker og bra med verktøy, men har
noen noe lite brukt, ja så er det bare å
komme med det. Gutta i Snekkerbua
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reparerer. Det går i tremøbler, mye i
stoler. Annonsere gjør de ikke, det finnes ikke noe budsjett til slikt. –Jungeltelegrafen jobber, sier Tore. Det skal
også legges til at Snekkerbua har fått
støtte av Seniorsenterets Venner.
Vi spør om gutta skal feire de 30 år?
Smilende henter en av dem frem ei
halv flaske Concorde. Det var en gave
ved fylte 25 år, bare en liten skvett er
borte.
Nei, det blir nok feiring med kaffe
og masse skrøner. Og hvem vet,
kanskje er det noen som spanderer
bløtkake på den praktfulle gjengen?
Herved er oppfordringen sendt!
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STOR UTSTILLING

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

OPPDRAG: -Vi annonserer ikke,
vi lar jungeltelegrafen gå, sier
Tore Møller Christensen.

Velkommen til KIWI
Ullerudsletta

Hestehagen 6, 1448 Drøbak
Tlf 64 93 47 50, Fax 64 93 50 70

DRØBAK
TVERRFAGLIGE KLINIKK
•
•
•
•

•
•
•
•

Kiropraktor
Massasjeterapeut
Fysioterapeut
Manuellterapeut

Osteopat
Trykkbølge
Såletilpasning
AktivA

www.dtklinikk.no – 64 98 98 70
Fakta om Kirkegaten 10
• 1916: Karl Kristian Pedersen, opprinnelig fra Onsøy, overtok lokalene til
«Jernsterke Nilsen». Dansken fikk
kallenavnet fordi han reklamerte med
«Jærnsterke Fedtlærstøvler».
• 1920: Svartberg & Pedersen ble etablert. Pedersens svoger, Julius Olsen
Svartberg (opprinnelig fra Austmarka i
Vinger), kom fra den nedlagte sprengstoffabrikken på Haaøen der han
hadde vært kasserer. Den opphørte i
1918.
• 1931: Behovet for mer plass og nye
tekniske løsninger førte til kjøp av
tomt i Kirkegaten 10.
• Nytt murbygg på tre etasjer tatt i bruk
i 1934. Fabrikken fikk navnet Drøbak
Skofabrikk A/S.
• 1934: Huset var ferdig, det høyeste i
Drøbak. Høyere enn Garverigården
i Lindtruppen. Produksjonen kom i
gang.
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• 1934–1939: Arbeidsstokken ble etter
godt over 30. De produserte piggskoen Kenguru og hopp- og langrennsstøvlen «Kikut». Blant annet benyttet
av Birger Ruud da han vant OL-gull i
hopp i 1936.
• 1937–1939: På slutten av 1930-årene
var det behov for mer kapital.
Grossistfirmaet Engeseth &
Christiansen inn på eiersiden.
• 1939: Produksjonen til Platousgate
11 i Oslo. Bossum med som deleier.
Svartberg solgte seg ut.
• 1939: Forsvaret brukte huset som
infanteriforlegning og soldathjem,
bygget etter hvert solgt.
• 1950–1986: Metallrammefabrikken i
bygget.
• VÅR TID: Kikk Scheen, Snekkerboden
og et arkitektfirma i bygget.
(Kilde: Sverre Bossum/Pensjonist-nytt 3/2020.)
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Holterveien 4G, 1448 Drøbak

Torget • 1440 Drøbak
Tlf 64 90 64 60 • Faks 64 93 56 29
Åpningstider:
Man., tirs., fre. 09-15
Ons., tors. 09-19
Lør. 10-14
Sommertid:
Man.–fre. 09–15, lør. 10-14

OPTIKK • UR • GULL
TLF. 64 93 31 65

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.

MALERIER

Niels Carlsens gate 2
1440 Drøbak

GRAFIKK

Tlf. 64 98 90 77 / 480 69 054

GLASS
KERAMIKK
SMYKKER
RAMMEVERKSTED
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ann-i-h@online.no
www.creativegalleri.com
GA

LLE

RI OG R

AMMEVERK

STE

D

Åpningstider:
tirs/fre 10-17
ons/lør 10-16, tors 10-19
søndag og mandag stengt
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stoppet naturligvis opp under pandemien. Kafeen ble stengt i en lang
periode. En forsiktig åpning etter
pandemien var etterlengtet da vi igjen
kunne åpne dørene den 14. juni i år.
Alle smittevernregler måtte selvfølgelig ivaretas – det gjaldt bl.a. spriting
av hender og god avstand. Det var en
utfordring siden det ble færre stoler i
kafeen når 1-meter’n måtte holdes.
Så endelig – den 25. september
åpnet Norge på nytt. Det var en stor
lettelse for oss alle!

TO: Det er alltid to på kjøkkenet.

Frogn Seniorsenters Venner:

Gjennom og
etter pandemien
Frogn Seniorsenters Venner ble stiftet i 1984, for 37 år siden.

Tekst: Inger Elisabet Michaelsen
Kaféen er naturlig nok midpunktet
for aktivitene. Her kan alle som har
lyst komme og få servert kaffe eller te
og nyte nysmurte smørbrød og deilige
vafler. To dager i uken, onsdag og fredag, serverer vi varm mat. En god samtale og en god latter hører med. Alle er
velkomne – vi har plass til flere!
På arbeidsstuen er det stor aktivitet
der flittige hender er i sving og latteren
sitter løst.
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Når det arrangeres hyggekvelder, er
det som regel fullt hus og høy stemming. God mat serveres med litt godt i
glasset. Kaffe, kaker og underholdning
hører også med.
Dagsturer og teaterturer har
vært veldig populære og er som regel
fulltegnet.
Så kom pandemien
Alle disse hyggelige aktivitetene
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Hvilke planer har vi nå?
Først og fremst gjelder det å komme
i normal gjenge igjen – og vi er godt i
gang! Kaféen er i full drift. Likeledes
arbeidsstuen. Både hyggekvelder og
teatertur har blitt arrangert i løpet av
høsten.
I november/desember blir det:
• Julemarked 24. november
• Julefest 3. desember
• Julekonsert i Konserthuset
16. desember
• Julemiddag på seniorsenteret
20. desember
Etter årsskiftet blir det
• Hyggemøte i januar
• Årsmøte i februar/mars
• Vårfest
• Temamøter
• Dagstur/utflukt og teatertur
planlegges
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HYGGE: Flittige hender på den koselige
arbeidsstuen.

Vi ønsker innspill fra dere om hvilke
aktiviteter som ønskes og, ikke minst:
Vi trenger flere aktive medlemmer.
Vi trenger flere frivillige – først
og fremst til kjøkkenet på
Seniorsenteret.
Du trenger ikke være kokk for å hjelpe
til på kjøkkenet. Det er enkle retter og
vi er alltid to personer sammen. Du
kan selv bestemme om du vil bidra én
dag i uken eller annenhver uke. Du
behøver ikke binde deg på noen som
helst måte, men bidra når det passer
for deg. «Lønnen» er gratis lunsj og
mange positive kunder. Vi kan love
deg en hyggelig dag på jobben! Høres
dette spennende ut?
Ta en prat med Sissel Johansen, tlf.
415 31 418, eller stikk innom seniorsenteret i den gamle prestegården på
Seiersten.
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Frivillighetens motor!
– Frivillighet er ikke et sted, men
en tilstand. Frivillighet drives av
sin egen lyst.
Tekst og foto: Tom Ullsgård
Stedet er Frogn seniorsenter i Prestegården. Vi sitter med Gro Paulsen,
leder av Frogn Frivilligsentral. Det er
kommunens fremste kontaktpunkt
mellom de frivillige i lokalsamfunnet
og det offentlige. Gro er kjent for et
arbeidstempo som kan ta pusten fra
de fleste. En leder som ser muligheter
der mange ser hindringer. Telefonen
ringer, en annen ber om en siste kikk
på en brosjyre som skal ut. En tredje
skal ha hjelp til «noe tekniske greier»
på en telefon. Det er full fart. Slik skal
det være. Dette er jobben man selv
skaper, stillingsinstruksen blir gjerne
det man selv gjør den til innenfor
Frivilligsentralens definerte oppgave.
Trykket på
Vi går 11 år tilbake. Gro hadde en
fin jobb i et stort norsk selskap. En
annonse fortalte at Frogn kommune
skulle ha en leder der kommunen er
kontaktpunktet mellom lokalsamfunnet og det offentlige. Velkjente
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Åsmund Berg trykket på, trykket og
trykket. Svaret kjenner vi. Skjønt vi
lyver litt. Det skal ha startet med et
møte i en internasjonal kvinnegruppe.
Rett skal være rett. – Allerede fra
starten av kjente jeg på det, jobben var
som å være nyforelsket, sier hun med
et bredt smil. Forelskelsen til oppgaven har vedvart. Gløden er like stor i
dag som for 11 år siden. Motvillig må
hun innrømme at det i perioder er litt
24/7.
Vise frem
Vårt utgangspunkt for samtalen er at
2021 er Frivillighetens år. Pensjonistene i Frogn har stor glede av
frivilligheten. – Markeringen gir oss
en unik mulighet til å vise oss frem. Vi
skal fortelle at det viktigste vi gjør er å
kople mennesker. Skape møteplasser
og gode relasjoner.
Det kler ikke Gro å ta frem
skrytelisten, den må vi selv hente fra
årsmeldingene. Fjoråret var spesielt,
men i 2019 var trykket på topp. På to
år, inklusiv den velkjente pandemien,
forteller tallene om nesten 14 000
timer frvillig arbeid. Den yngste
er 14, den eldste er 90 og vel så det.
Ullerud Helsebygg har glede av en
snau tredjepart, på mange andre
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områder blir det også gjort et stort
arbeid. Leseren skal slippe detaljene.
Lavterskel
Gro skryter av de frivillige i Frogn.
Året før pandemien var det 150
ressurssterke mennesker som stilte
opp. – Vi er et lavterskeltilbud. Vi kan
ikke kreve noe av de frivillige, men vi
kan legge til rette for at de frivillige
får mest mulig ut av seg selv. Vi skal
være et bindeledd mellom alle som
har lyst til å gjøre en innsats. Vi skal
bruke ressurssterke mennesker i trygge
relasjoner, det er vi gode på. – Folk
som kommer til oss med sitt bidrag
skal være trygge på at de blir ordentlig
ivaretatt.
Frivilligheten kan bevege seg i en
gråsone mellom gratis hjelp og det
profesjonelle. – Frivilligsentralen skal
ikke gå inn i fagområder. Ved Ullerud
«leverer vi ved døren», det som blir
gjort på innsiden styres av fagfolk. Det
samme gjelder arbeid. Vi skal få folk
til å hjelpe til med småting, fikse en
kontakt, slå noen spikerslag, gjøre en
handletur, rake litt løv eller kanskje
fjerne litt snø. De store jobbene er for
de profesjonelle.
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OVERTALT: – Da jeg startet i jobben
var det som å være nyforelsket, sier Gro
Paulsen, som nå har 11 år bak seg.

Mange områder
Ser vi på aktiviteter som er listet opp
på nett og i årsmeldinger, har Frogn
Frivilligsentral et mangfold det bare er
å ta av seg hatten for; Vertskap under
sommerkonserter, besøksvenner på
Ullerud og i private hjem, ut på tur,
blomsterpatrulje, datahjelp, flyktningeguider, frivillighet for Ullerud
Helsebygg, følgetjeneste og vakter ved
vaksinering – for å nevne noe.
Magien
– Livsmestring er magien av frivillighet. Å være frivillig er ingen statisk
tilstand, men noe man velger med
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Julen for
50 år siden:

Pensjonist-nytt har sett etter hva Amta kunne fortelle
om julefeiring for eldre i desember for 50 år siden:

KONTAKTPUNKT: – Frivilligsentralen er
en igangsetter og et kontaktpunkt mellom lokalsamfunnet og det offentlige.

bakgrunn for hvor man er i livet. Alle
har forskjellige motiver og ønsker
for hvorfor de bidrar. Ordene har vi
hentet fra en årsmelding.
Frivilligsentralen jobber for å
inkludere alle som vil delta i en eller
annen form frivillig arbeid. Dagens
pensjonsalder betyr at det i Frogn er
mange ressurssterke mennesker frivilligheten kan ha glede av. Det er bare å
melde seg!
Vi legger til for egen regning; I
Frivillighetens år er det kanskje på tide
at vi gutta blir flinkere til å ta i et tak?

46

PENSJONIST-NYTT 1/2021

LIONS CLUB: På Folkvang arrangerte
Lions Club i Drøbak fest for de eldre
i kommunen. Det var kaffe, kaker,
snitter og forfriskninger. Den utvidede
dobbeltkvartett sang. Det gjorde
også de unge Wenche og Mona mens
Oddvar Foss Pettersen og Leif Hansen
underholdt mellom rettene.

GRANDE: Den vakreste dekorasjonen
vi har sett, skrev Amta om julekrybba
ved inngangen til Grande alders- og
sykehjem. På plass var kommunelege
Sverre Goldenheim, sognepresten og
den nyvalgte ordfører Opaker.

DRØBAK SYKESTUE: I korridoren
snakket sogneprest Dingstad om julen,
sang gjorde Arna Gripstad mens Ingrid
Lahn akkompagnerte.

KIWANIS: Drøbak-Frogn Pensjonistforening inviterte sine medlemmer til
førjulsfest i Bygningsarbeidernes Hus.
Kiwanis Club bekostet den populære
festen.
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Frogn seniorsenter
Seierstenveien 1, postboks 328, 1441 Drøbak

Arbeidsstue: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10.00–14.00.
Kafeteria: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra kl.11.00–14.30.
Middag: Onsdag og fredag kl. 13.30–14.30.
Fotpleie: Mandag til fredag kl. 8.00–16.00. Telefon: 479 53 839.
Transporttjeneste fra Nordre Frogn: Onsdag.
Påmelding: Tirsdager, tlf. 957 98 158.
Kursvirksomhet, turer, teater og konserter: Disse vil bli annonsert spesielt.
Veiledning i stell av høreapparater, samt batterier til redusert pris: Første
mandag i måneden fra kl. 10.30–12.30.
Kontortid i Frogn seniorsenter: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag
kl. 9–14.30. Vår telefon: 64 90 61 85/415 31 418 (Sissel Johansen)
Hobbysenteret i Kirkegaten: Mandag – torsdag kl. 9.00–14.30.

